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ЛІТЕРАТУРА

Володимир КАШКА 

З «МЕТОДИКИ-МУЗИКИ»

#  *  *

Тут: неспинне стретто мурів, уламки стін, 
що вписані у течії весняні, крилаті двері воронням 
шугають понад бойовиськом істин, 
вибитим копитами кентаврів, — 
очима всіяна пустеля, лиш струни поглядів 
на білім ґрифі хмари химерним мертвим 
павутинням виснуть, 
і даленіє плач невисіяних квітів.

А тут: ми — сіль легка у чорних водах ночі — 
розчинимось дотла, кохана, доостанку; 
ми станем суттю моря, смаком гіркуватим 
на ледь розтулених вустах отих жінок на березі, 
що світять втомленим рибалкам; 
ми станем правдою нічних дзеркал, 
високим гомоном зірок над морем,

бо там, я знаю, день. На луках сонячних планети, 
на квітниках моїх, мов на іконах древніх, 
у вогняних ротах дракони 
серця пустелі носять.

Та все, що там, у нашім тут, кохана, вибухає; 
глибокі виразки землі солодку сіль цілунків наших

скривджено ковтають.
Тривог ранкова неминучість 
нашіптує ногам ілюзії закличні, 
барвисті гасла страху.

Які пташки погодяться у дзьобики маленькі 
твої, свинцем напоєні, великі очі взяти, 
за сім озер, за сім світів віднести, аби побачив: 
немає там людей-мечів у піхвах-людях; 
з одних лиш пахощів збудовані міста 
торкаються шпилями гострими 
найсуверенніших зірок;
гарячим хлібом з маминої печі паркани, стіни пахнуть, 
хоча не бачиш їх, торкнутися не смієш.
І  лиш химерні пси — блакитні, жовті — 
з  альбомних площ, з-під олівців в дитячих пальцях 
тікають вулицями запахів до міста.
Чарівні перли їхніх голосів
високий день збира у жмені і сипле дзвінко на дахи.
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І  тут: стара хатина мрії, — 
здається, ось чолом солом* яної стріхи 
землі торкнеться. Сухенька гілочка берези, 
з якої птахи починають одвічний свій відліт туди, 
але без мене.
І  миті слушної нареіиті дочекавшись, 
із-за дерев ідуть холодні листоноші, 
пожовкле листя термінових телеграм 
під вікна сиплють,
а звідтіля, де зброєю не буду, листа немає.

І  так я в с ю д и  є. 
ї  так моє н і д е  нудьгує.

1979

#  *  *

Аби це снігу — вище димарів, 
стихії дикої і милосердної стихійно.
Найвище дерево покриє у дворі — 
хіба що будуть в Києві горіть 
над білим-білищем хрести Софії.

Засипле все: знамена і герби,
погруддя й постаті вождів на постаментах —
з печатями нелюдської журби
сократівські й наполеонівські лоби...
І  п’єдестал — для Президента.

І  стало б тихо, як в могилі, 
і так тривало б сорок діб.
Ми б стільки передумали і переговорили:
хто — з дітьми, хто — з жоною, хто  — в собі.
Аби не змерзнути, ми меблі попалили б
і одяг — теж, і посвідки рабів,
і книжечки рябі.

А далі сніг зачне спадать 
і талі води бруд нестимуть з міста.
Крізь шиби чисті перше листя 
узрять дві жертви — кат і тать.

І  мовчки Бог одну зернину житню 
на всіх подасть.

ВЕЛИКДЕНЬ-89
Квітневий дощ. Трава зітхає, 
потріскує, попискує, росте.
Сусідські хлопчики, одягнені охайно, 
забігли до майстерні — заважають.
Записуєш: “Нема ч у ж и х дітей”.

6
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Нарешті дощ минувсь. Побігли діти, 
немов Гранітом покотилися монети.
На засув — двері. І  сидіти, 
в’язать наосліп з темних літер:
“Пітьма і здогади — розвій експеримент^’.

Та неперервна темрява болить — 
і треба свічку запалить.

Занотувать: “У товаристві інструментів 
на мить позбувся страху смерти**.
І  цілу мить ти мав усе,
аби ще мить — і ти б воскрес...

1 тихо ти, свічо, засвідчиш,
що це не вірші... Вже — н е  в і р ш  і.

КУЛЬТУРА
Впаду до ніг твоїх листком кленовим, 
невідворотним в часі — по трудах 
і по теплу, спожитому з любови, 
і по дощах, і по вітрах.

Впаду й мовчатиму, як тінь, 
що ти її переступить не зможеш, 
і перса твої, звабливо круті, 
заплачуть кров’ю, — ти порожня.

Молитимусь на тебе наостанок 
і, може, кров отруєну зіп’ю.
Ми не діждали, не діждали, не діждали 
з  твойого лона Mecith.

Прощай, культуро, — мила курво... 
Солодкий попіл на твоїх вустах 
зібрав я  чесно, трудно й мудро, 
як Богом наслана вода,

Несправджена Мадонно, із ікони 
ти тужиш мовчки на чужих дітей...
А я, що впав, я проростаю із бетону — 
цивілізація — жона моя законна — 
гряде.

ПОВЕРНЕННЯ
На імена дітей росу коштовну

поклав світанок подихом поштивим, 
що й благородно заіскрились імена,
І  над Європою — невістою Христовою  — 
як дух святий, зійшло світило.

І  позіхнув на нього Сатана,
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Тримаєш ключ в руці вібруючій — 
нарешті страх пригнав тебе додому, 
чужого скрізь і завжди мученика, 
чий погляд-попіл сіється додолу, 
на вичовганий предками поріг.
Ось капітал пустелі, лігво долі, 
руїна замірів — ось чоловік.

І  Сатана з трудів спочити ліг.

А як захоплено ступнями пестив 
шляхи землі в надії на одвіт, 
що вперше, може, за мільйони літ  
марнота ґрифострунному партнерству 
поступиться ось-ось — проступить щось, 
таке тонке, але тривке і зриме, 
що все осяє на своїх місцях!
І  що ж ти виціловував, солодкий пілігриме?

Трикотрий шлях — грядущий прах — вуста мерця.

Біжучі лінії прокльонів 
на карту дум твоїх і днів 
лягли химерним плетивом кордонів.
Помстився ти, бо розділив. — І  володів?! 
Безмежний простір. Неперервний час.
А ось життя конкретне і дискретне, 
дискредитоване культурою й поетом, 
які довіку вже не порятують нас.

І  Сатана вві сні дитинно засміявсь.

Душа відсвічує глибоким льодом...
І  в лід вроста осердя дня...
На сніг чи на падіж народів 
над містом кряче вороння?
Туман вечірній криє імена.
Долинув з неба глас Господній —

і повторилося... Луна? Чи Сатана?

Бахмач

8
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Микола ТУЗ

ПОВЕРНЕННЯ

Л # *

Пам’ятаєш...
сріблясто-блакитні дерева від місячного світла 
чорні тіні від самих дерев — 
вони були різними відтінками ночі 
мали різний колір і спільне коріння

(... але ж відчуваєш поступове сповільнення руху 
крови
до болю стискаєш руку
І і ■■самотности
і боячись подихом щось змінити 
гортаєш альбом фотографій)

Пам’ятаєш...
вітер торкався тіней
але тіні лишались нерухомі
вітер торкався дерев
але дерева не затримували вітру
вітер був теплий і прозорий
і тому було так

(знайомі забуті обличчя 
шукаєш знаходиш дивуєшся
а це — вона єдина кольорова фотографія в твоєму альбомі 
закриваєш очі але кольори не зникають)

Пам’ятаєш...
місяць
що повільно рухав і змінював тіні дерев 
сріблястих
якщо дивитися не з боку тіней

(світлооке дівча тримає в руках гілочку верби 
твоє перше кохання... 
чуєщ його голос 
вслухаєшся
але це було так давно)
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Пам’ятаєш...
падали зорі і тіней торкались на мить 
і тіні здригались

(гортаєш альбом
важкі аркуші втомлюють руки
сповільнюють рухи
... і обриси всі зливаються
на кожній фотографії вітер
бачиш лише одну
тепер вона на кожному аркуші
помічаєш найменші відтінки усіх кольорів
гортаєш альбом)

на сході нічним метеликам палили крильця 
починався світанок 
від тіней лишились тільки пунктири 
пунктири втраченого

(відчуваєш поступове сповільнення руху 
крови
до болю стискаєш руку 
самотности
адже тепер від Н Е Ї залишилась тільки ВОНА на фото 
і ти від неї 
нікуди тепер

* * *

Блакитно-білі чайки із вуст закоханих 
в цілунку вилітають 

і в небі небом завмирають 
червоні жайворонки слів про кохання 
здіймаються до сонця і 
сонцем завмирають 
на стінах білі квіти пахнуть крейдою

* * *

Кохання веселкою бути не може 
я  щастя мав життя було байдужим 
котиться краплина з підвіконня 
плаче похована весна між шибками мого вікна 
там ти збираєш проліски моїх і своїх бажань 
там я байдужий до всього окрім тебе 
там наша казка з щасливим початком 
там все 
тут нічого

10
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# * *

Дівчино, березень краплі виводить 
мов пензлем
берези тікають від погляду синього жару 
і сині жар-птиці сідають на камінь погрітись 
Так не було восени
Дівчино, тиша — це спомин про тишу із іншого вечора
хоч все те не варте забутої пісні
яку проспіваємо потім
гріх зупинитися гріх не спинитися
Так не було восени
Дівчино, краплею тиші знецінено пера жар-птиці 
і вже від сьогодні сліпими захоплений березень 
але неві&ємною часткою зірки є світло від неї 
тож маємо частку забутого вечора — 
березень осени

* * *

Поглянемо 
я і ти
блакитне зеленого просить
зелене — блакитного
сліз не вистачає до блакиті торкнутися
і зелене лишається непоміченим
перший листочок
між безліччю других і третіх
губиться
Поглянемо
я і ти
одне на одного
блакитне в зеленім
зелене в блакитнім
і знову долиною коні промчали
шалено
в сліди від копит набігає сльоза 
Поглянемо 
я і ти
по черзі на кожного
блакитне — зелене
зелене' — блакитне ;
ніби сонце шукає сивіючий промінь
в криниці висохлій

* * *

Якщо падає птах, не дивуйтесь падінню.
Він — це птах все одно. Не кривіться на кров.
Я чекаю землі, ще живу, ще радію 
силі синіх небес, котрих я не зборов.

Що залишу я тут: ні добра, ні нащадка.
Як піду, не заплачте, не мовте про смерть.
То для мене мій світ розпочнеться спочатку, 
спершу буде пітьма, потім — небо і твердь.
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* * *

Блукає погляд. Скрізь весняний світ. 
Холодний простір між порожніх гілок. 
Похмурий птах закінчив переліт , 
і переніс до рідної землі 
майбутній прах, останній змах і вирок.

І  вийде тут густа співуча зелень, 
на кожну ніч — по тисячі освідчень. 
Самотній птах перейде в теплу землю. 
Блукає погляд. Скрізь весняний відчай.

Блукає Бог. Сніги, дощі, сонця.
Дерева вчули тихий біль початку.
І  важко зрозуміти до кінця 
той рух, що ним злякало горобця 
ще молоде, замислене дівчатко.

Є ті краї, де кожен гість — сторонній. 
Залишмо сад. Сюди ми прийдем після. 
Тремтять гілки. Милують простір крони, 
призначені для птахів і для листя.

# * *

Кінь і сніг. Холоне збруя 1
поміж думкою і словом.
Біле поле крапку зловить, 
а біле — замалює.
Зміст погасне. І  дороги — 
ні до Бога, ні до хати.
Разом кінь і сніг лапатий, 
разом кінь і сніг лапатий, 
разом кінь і сніг лапатий, 
разом кінь і сніг лапатий, 
разом кінь і сніг лапатий.

* * *
Дай лапу, псе. І  підемо отак, 
як ходить світло місяця по місту.
Нічна ріка в душі ховає блискіт, 
і лунко сквер тамує переляк.

Не бійся волі. То поганий знак — 
щоразу озиратися до свисту.
Нам випало обжити цю пречисту 
міську бездомність серця і собак.

Вздовж довгих стін, дозрілі і криштальні, 
свій передзвін влаштовують каштани.
Свій перескрип готують ясени.

А я боюсь твої побачить очі 
з-за того боку довгої стіни, 
з-за того боку світла дня і ночі.

Ставрополь
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Андрій ДЕРКАЧ

Р Е Є С Т Р  П Е Ч А Л Е Й

* * *

хтось тримає власного бога 
на ланцюжку 
а хтось на ремінці 
одні ховають його до кишені 
інші під рукав на зап’ястку 
а дехто у западинку 
між персами 
але їхні боги
моляться більшому Богові 
металева молитва 
мене не обходить 
вимкніть світло 
я  хочу бачити 
фосфор на стрілках

* # * 

поверхнею снігів 
поверхнею калюж 
поверхнею розмов 
пливу
збираю нафту слів 
а вранці дим над хатою  
сусід гадає
у андрія труби горять 
тепла не треба 
бо дим легені їсть 
викрешує сльозу 
по обіді
не шукайте деркача 
eiw здимів 
як сірко в базарі

РЕЄСТР ПЕЧАЛЕЙ
Печаль велика і холодна,
як піч нетоплена
Печаль дозволена,
мов чистий аркуш із печаткою.
Печаль примарна, 
як зустріч, що не відбулася,
Печаль одна на всіх, як небо.
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ПОМИНАЛЬНЕ

Вином не притлумити втому. Бо втома — пустка. А скорше — пустеля. 
Вітер чи просто протяг переганяє з місця на місце бархани, але у певних 
межах. Тепер не має значення, чим був пісок до того, як потрапив мені 
на жорна. Не спинити цього руху ні “Дядьком у капелюсі” , ні “Кагором”, 
що став кров’ю Христовою. Так, навіть Причастя не може здолати пустелі. 
Бо всьому — свій час.

Треба чекати дощу. Треба чекати. Лише дощ та півжмені насіння 
чорнобривців, які я наготував, щоби посіяти на маминій могилі, зне
шкодять піски. Ті піски, що колись були спогадами про жінок і дебютами 
шахових партій, мають нарешті спинитись. А в кам’янисту ельзаську 
землю маминої могили я посію чернігівські чорнобривці. Неодмінно.

* * *

В.К.
брат мій білий 
у мороці вірші кричить 
брат мій вірші співає 
брат шепоче 
я  сховався у сутінках 
від темряви і 
від світла 
закон сутінків 
ні слова 
ані сопілки
лише пошепки лаятись 
брате

чую тебе 
чую отже живу

*  *  *

Боже Мій, Боже Мій, — 
нащо Мене Ти покинув!
Євангеліє від Св. Марка; 15, 34.

слушні але неслухняні думки 
наркоманів порівнюють 
зі старими 
я порівнюю  
старих з  наркоманами 
наркомани й старі 
наввипередки рухаються туди 
де Отець у випростаних руках 
тримає стрічку блакитну 
я задкую від старту 
я не знаю
хто перший торкнувся 
стрічки грудьми 
Боже
нащо мене Ти покинув

Чернігів
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Костянтин МОСКАЛЕЦЬ 

ДОСВІД КОРОНАЦІЇ

П овість

їй  це дивне, це літ нє заснуле кіно, 
де біжать дощові і ромашкові титри, 
де волосся її, мов сумне знамено, 
що шумить уночі на зеленому вітрі.

їй  потреба початись, щоб мати кінець, 
їй  потреба вернутись з німого полону 
під вечірніх пташок полохливий вінець, 
під зів’ялого листя непевну корону...

Григорій Чубай

1. Ніч на заставі

“Треба втікати в гори”, — сказала вона сержантові. Сержант недобре 
посміхнувся, сплюнув кудись убік і знову пішов телефонувати. Суцільна 
пітьма була темно-фіолетовою, а два ліхтарі в ній — сліпучо-білими; 
може, це було гарно, але Оттла вже не мала сили. Вона сіла біля каштана 
і задрімала під шелест листя. “Бойове спорядження піхоти, — крутилися 
в її голові слова, десь почуті або прочитані, — так, бойове спорядження 
піхоти і сьомий взвод, так, дисциплінарні стягнення і обстановка, 
наближена, наближена до когось обстановка, так, за арматурою вони не 
сховаються...” Десь у горах стріляли; знову вийшов сержант, прислухався 
до пострілів і позіхнув; радіо біля казарми передавало котрусь із опер 
Доніцетті; загалом це була дуже неспокійна ніч; сержант подивився на 
каштан і подумав, що він би її трахнув, і взув би, і виграв; але сержант 
боявся зарази, .до того ж дзвонив телефон; “нарешті, сука” , — подумав 
сержант і побіг досередини; сука повідомила, що бензину не дали, автобус 
приїде тільки вранці, а потім поцікавилася, чи не з ’являлася там, у них,
— тут, у нас, — дівчина шістнадцяти-сімнадцяти років з довгим 
золотистим волоссям, ну, щось такого, доганяєш, звати її Оттла, Оттла 
її звати, її звати Оттла, її Оттла звати, звати Оттла її і вона дочка 
генерала Д., вона вчора втекла з дому і півгарнізону знову на ногах — ?; 
“є тут одна, — сказав сержант, — туди просилася, дурна якась, я послав 
її, сука, спитаю зараз, як її звати”; він поклав рурку на стіл і побіг під 
каштан, “як тебе, су..., звати” , вона скрикгіула, розплющила очі, “Оттла” ,
— сказав сержант, “що” , — сказала вона, “Оттло, іди до телефону, там 
тебе твій тато чекає”, вона слухняно підвелася і пішла до КПП, але там 
нікого не було і вона з великою підозрою подивилася на сержанта, який
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придуркувато і все одно недобре посміхаючись, подав їй рурку; “слухаю, 
Оттла” , — сказала вона і довго слухала те, що їй говорили, а потім 
сказала: “Добре, я чекатиму, хай папа не хвилюється, даю”, — і віддала 
рурку сержантові, який теж слухав дуже довго і дуже уважно, а потім 
сказав несвоїм голосом “йосць”, поклав рурку і сів за стіл, уникаючи 
дивитися в бік Оттли; “добре, що я її не трахнув, — думав сержант, — 
кому сказати, генеральська дочка, сука, якби я її взув, мене ж розстріляли б 
і повісили, ні, є все-таки там хтось на небі, хоч би що нам казали в 
школі і на політзанятіях”, і він з ненавистю глянув на Оттлу, але та 
вже примостилася на топ чані, спиною до нього, і міцно спала; сержант 
узяв шинель, вкрив дівчину з головою і пішов геть; тепер уже він сидів 
під каштаном, слухаючи, як шелестить листя, краєм вуха вловлюючи 
клапті останніх вістей, що долинали від казарми, прислухаючись, чи не 
дзвонить телефон, і все ще не в змозі повірити в неймовірне своє щастя,
— в те, що він не виграв її, що йому не дуже й хотілося і дуже й не 
хотілося, і хотілося не дуже, і не хотілося дуже, що так вчасно задзвонив 
телефон і що вона, сука, виявилася дочкою генерала, сука, Д. Доньці 
самого, сука, Д., Оттлі, снився тим часом сонячний сопотський мол, 
безліч лебедів у холодній балтійській воді, вони переверталися смішними 
лапами догори, а на обрії стояло кілька військових кораблів^ які безшумно 
й одностайно стріляли по гігантському драконові, що поволі наближався 
до молу; “він же мене з’їсть” , — подумала Оттла вві сні, але їй не було 
страшно, тільки дуже цікаво і солодко; з кораблів продовжували стріляти, 
снаряди вибухали вже зовсім недалечко від неї і від дракона, але він 
спритно пірнав під воду, а вона снарядів не боялася, тому що її тато 
був генерал Д.; “тато” — смішне слово, вона зовсім недавно десь його 
чула, але де? Оттла озирнулася і побачила Райнера Марію Рільке разом 
з Луі Андреас-Саломе; “он як, — подумала вона, — треба про щось у 
них спитати, вони все-все знають, а через неї навіть Ніцше здурів”; 
“скажіть, зараз червень?” — без зайвих церемоній звернулася вона до 
них; “червень, червень”, — закивали головами Райнер і Лу; “а чому ж 
тоді так холодно?” — спитала Оттла, намагаючися стримати зростаючий 
внутрішній трем; “тому, що зараз тисяча вісімсот дев’яносто восьмий рік, 
дівчинко” , — люб’язно пояснила їй Лу; “неправда!” — вигукнула Оттла; 
насправді ж це просто шинель упала додолу і Оттла прокинулася.

Вона прислухалася до голосів знадвору, — так, це папа розмовляв з 
учорашнім сержантом; рожево-зелене повітря за вікном, червень, її знову 
спіймали, ну і плювати, може, вона сама цього хотіла.

— І тоді вони припинили стрілянину?
— Так, пане генерале.
— Гм... ну, гаразд, хоча й дивно. Ти хоч трахнув її?
— Ні, пане генерале.
— Гм... Теж дивно. Ну й дурний, треба було трахнути. Щоб знала 

наступного разу...
— Так, пане генерале.
— Гм... здається, ти не такий уже й дурний. Добре, скажеш 

командирові роти, що ти вже старший сержант. Або ні, ліпше я записочку 
йому напишу...

— Так, пане генерале.
Генерал Д. дістав з машини планшетку і почав писати записку, не 

звертаючи уваги на заспану Оттлу, яка вийшла з КПП.
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— Могли б і тихіше триндіти, горлаєте на весь кордон, наче хтось 
вас Лалтує, — сказала вона.

— З тобою буде окрема розмова, — сказав генерал. — Сідай ззаду.
— А я хочу спереду.
— А я тобі сказав: ззаду. У тебе й так усе спереду.
— Тоді я не їду.
— Дістанеш. Втім, ти й так дістанеш,
— Плювати, — сказала Оттла і сіла ззаду.
Генерал вручив сержантові записку, поплескав його по спині і 

броньований автомобіль щез за пагорбом.

Пахло пилюкою і молодим полином. Жодної хмаринки не було на 
чистому літньому небі, співав якийсь жайворонок, дзюрчала вода з крана, 
Оттла напилася і забула закрутити. Старшому сержантові скажено і люто 
хотілося спати; він зняв гімнастерку і почав обливатися водою, холодною, 
як лід, як крига, як сніг, як іній, як град, як каміння з неба, як погляд 
генерала Д., як погляд ротного, як погляд Оттли, як погляд власних, 
червоних від безсоння очей у дзеркалі, зеленому від часу, довгого і 
незрозумілого, як життя, холодного, як вода з крана; на деякий час це 
допомогло, в голові потеплішало, час став трохи коротшим і, як уже 
було зазначено, д е я к и м, очі не пекли, але зміна все одно не 
приходила.

Старший сержант іще не знав, що вся його зміна напилася цієї ночі 
до поросячого вереску, відлупцювала ротного-рвотного, того самісінького, 
якому писав генерал Д., — п’яна зміна підняла над казармою повстанський 
прапор і повмирала в страшних муках, бо антифриз виявився неякісним, 
недоброякісним, злоякісним, хріновим, лажовим, сука, нікудишнім 
виявився антифриз для зміни, на яку чекав новоспечений старший 
сержант, що не трахнув, не взув і навіть не виграв цієї ночі Оттлу, не 
виграв ні ночі, ні Оттли, яка втекла з дому втретє, і вчетверте, і вп’яте, 
і вшосте, а може, і всьоме, хто його зна, вона вже й сама втратила лік 
своїм втечам, “це в неї як місячні” , — сказав недавно генерал Д., добре, 
що Оттла цього не чула, а то б вона показала йому і місячні, і сонячні, 
і земні, і небесні, і водяні, і підводні.

2. Кімната Оттли

“Кобили — HQ товсті й не тонкі жінки в них довгі ноги й товста 
задниця чудова комплекція високий але не широкий лоб обійми їхні палкі 
а поцілунки міцні кріпкі і ходять вони швидко-швидко і люблять червоні 
квіти — мак жоржини троянди — та червоний мов мак жоржини і 
троянди одяг а коли кобила збуджена розбуджена і пробуджена то 
вгамувати її жагу майже неможливо нереально ілюзорно майєво примарно 
хтозна саме як тоді вгамувати її божевільну скажену нелюдську кобилячу 
пристрасть до любощів б’є вона ще й щипає партнера під час злучення 
кусає і дряпає гризе й роздирає його на дрібнесенькі кавалки завбільшки 
з пелюстку маку жоржини або троянди” , — прочитала Оттла, відклала 
журнал убік і замислилася. Майже все правда, за винятком червоних 
квітів та одягу, — якраз такі кольори вона ненавидить. Хіба може 
що-небудь у світі дорівнятися до жовтих хризантем або... або... Оттла 
пошукала очима по кімнаті; її речовий мішок так і лежав зав’язаний,
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під телевізором. Оттла стрибнула з канапи, розв’язала мішок і між 
джинсів, блузок, панчіх і трусиків з бюстгальтерами знайшла свою жовту 
спідницю, найулюбленішу в світі, страшно пожмакану, але чисту, — в 
цій спідниці вона танцювала з полковником Р. і тільки якась божевільна, 
якась несповна розуму жлобиха рогата, рогулиха жлобата, лошара якась 
і бодилюка могла б віддати перевагу червоній спідниці, яка, до речі, теж 
була в Оттли, але цієї миті їй чомусь перемкнуло і вона забула про 
існування й буття червоної спідниці, натомість без успіху намагаючись 
пригадати, куди вона заподіла праску. Праски не було й не існувало 
ніде, хоч ти піди й заріжся; розлючена Оттла вискочила на сходи, 
готуючись несамовито закричати: “Марто!!!”, — але їй геть відібрало 
мову, руки і довгі ноги, — як тільки вона побачила, що поруч з її 
дверима стоїть письмовий стіл, за столом стілець, а на стільці сидить 
лейтенант, — найжахливіше, що може бути в природі, — незнайомий, 
невідомий, приблудний лейтенант, мабуть, з отих, певно ж, з отих, — 
бо де ви ще, крім як серед отих, бачили лейтенанта в окулярах? “Ну, 
папа, — подумала Оттла нарешті, — оцього я тобі вже не подарую” . 
Дар мови теж повернувся до неї і Оттла негайно ним скористалася.

— Слухай, очкарику, а що ти, власне, робиш? — спитала Оттла, 
сідаючи на стіл.

Очкарик трохи подумав, а тоді несподівано високим — аж у Оттли 
все померзло всередині — голосом сказав:

— Виконую свій патріотичний обов’язок.
— Тут? — здивувалася Оттла,
— Патріотичний обов’язок можна і треба виконувати всюди, — доповів 

очкарик.
— А кілько баб ти вже трахнув? — поцікавилася Оттла.
— Жодної.
— Нема нічого дивного... Хочеш, я буду твоєю першою? — пошепки 

спитала вона і поклала на його холодну долоню свою гарячу.
— Ні, не хочу, дякую.
— Чому? Адже це так приємно...? Може, ти боїшся? Не бійся, 

гусенятко...
— Я не боюся нікого в світі. Я боюся тільки одного: не виконати 

свого патріотичного обов’язку належним чином і у визначений термін 
або строк.

— Ага, ясно, — сказала Оттла, забираючи свою руку, — тільки такого 
імбецильного кастрата він і міг сюди поставити. Ну, о’кей, виконуй свого 
патріотичного обов’язка, а я піду пошукаю праску. Покажу тобі, як 
роблять холодну яєшню.

— Поверніться до кімнати, вам заборонено!
— Срати я хтіла на ваші заборони, — сказала Оттла і почала 

спускатися сходами.
— Якщо ви не повернетеся, я змушений буду стріляти по нижніх 

кінцівках, — застеріг її голос за спиною.
— Хо. Хо. Хо, — демонічним басом засміялася Оттла і тієї ж миті 

пролунав постріл; повз її ліве вухо свиснула куля.
Оттла зблідла як смерть І озирнулася. Лейтенант стояв за столом і 

цілився їй в обличчя.
і ^  То ти так, — тихо сказала Оттла, — то ти ось як, засранцю, 
виродку, педерасте, гоміку, імпотенте, лейтенанте...
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І знепритомніла.
Знизу вже гупали чобітьми двоє солдатів з варти. Вони обережно 

підняли Оттлу і занесли її до кімнати. Лейтенант зайшов услід за ними, 
прибрав з канапи жовту спідницю і акуратно розвісив її на кріслі. Оттлу 
поклали на канапі; вона розплющила очі, побачила над собою обличчя 
в окулярах і виблювала просто в нього.

Генералові Д. належав увесь третій поверх, на першому й другому 
поверхах розташувався штаб округу. Кімната Оттли раніше належала її 
мамі; коли мама померла, генерал зробив з дитячої свій домашній кабінет, 
а Оттлу переселив сюди. Вікна цієї кімнати виходили на схід і, 
прокидаючись уранці, Оттла любила милуватися вранішнім промінням і 
його шляхетним відблиском на маминих книжках. Книжки стояли у 
старовинній дубовій шафі, щільно притулившись одна до одної, ніби 
захищаючись таким чином перед незрозумілою долею життя в генерало
вому домі, — Флобер і Музіль, Пруст і Кафка, Шекспір і Рільке, 
Гельдерлін і Вірджінія Вулф... Усі ці книжки Оттла прочитала після 
маминої смерті, багато чого не розуміючи, більше вгадуючи, ніж 
усвідомлюючи, а часто взагалі не тямлячи того, що було безпосередньо 
в тексті, — одначе, вгадуючи й уявляючи в сто разів більше, ніж того, 
може, хотіли б самі автори.

Найбільше вона любила Пруста, — інколи їй здавалося, що цю епопею 
написала її мама, коли була ще зовсім молодою, — ну, такою, як Оттла 
тепер, — і сховалася за чоловічим псевдонімом, на зразок Жорж Занд; 
мама сховалася за псевдонімом “Марсель Пруст” від генерала Д., бо той 
убив би її, якби довідався, що вона написала так багато і все — 
французькою мовою.

У кутку стояв телевізор, а вздовж стіни — канапа; потім кімната 
робила різкий закрут, і там, у глибокій ніші знаходилося святе святих
— ліжко Оттли, шафа з сукнями, торшер, при якому вона читала вночі, 
особливо ж у грозу або коли повстанці підходили дуже близько до міста,
— одного разу їхня ракета потрапила в сусідній дім, де розташувався 
міський суд, і там розпочалася пожежа; Оттла вискочила тоді на балкон 
в одній нічній сорочці і довго спостерігала, як палають судові справи, 
заведені на винних, частіше ж безневинних людей, як метушаться солдати, 
гасячи пожежу, — і не спала відтак уже до ранку, збуджена вогнем і 
раптово відчутою можливістю втекти звідси навіки чи принаймні стати 
жінкою.

У кімнаті пахло її парфумами і стеля була дуже високою. Оттла 
годинами просиджувала перед трьома маминими дзеркалами, вперше 
відчуваючи смак губної помади, пружну хвилястість вій, густих і 
довжелезних, наче з хутра небаченого дорогоцінного звіра, хвилюючу 
незбагненну чистоту гладенької шкіри під уперше виголеними пахвами, 
якусь небесну прохолоду, що йшла звідти, і звідси, і звідти теж, 
вимучуючи своєю лагідністю й вимогливістю, пестливою жорстокістю і 
невдоволеністю. Вже всоте Оттла безтямно проводила гребінцем по своїх 
золотих, шовковистих і довжелезних косах; пила каву; говорила по 
телефону; слухала музику і знову поверталася до дзеркал, виснажена 
цим своїм відображенням, вічно одним і тим самим, незрозумілим вічно 
і закличним вічно. Вона навмання брала книжку з шафи, навмання 
розгортала її і читала:
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Венецьке сонце золотом постане 
в моїм волоссі; здійсненням чудовим 
ольхемії всієї. Пишні брови 
мої — ти бачиш Тх — вони мостами

злинають над загрозою німою 
очей — з ляі*унами таємним пливом 
поєднаних; тож море в них мінливо 
хвилює сплеском припливу й одбою.

Хто зрів мене, той псові заздрить мому, 
що ось його, спочивши на хвилину, 
рука, якої жар не звуглить жаден,

ніщо не зранить, озлобленна гладить —
і хлопці, гордощі старого дому,
від уст моїх, як від отрути гинуть .

Оттла думала про полковника Р. З ним вона танцювала кілька останніх 
разів, і він теж належав до дуже старого й шанованого в місті роду і 
був бездітним вдівцем, і був таким якимсь справжнім у цій своїй новій 
полковницькій формі, і таким владним, і Оттла, відчуваючи, що очі її 
наповнюються слізьми, падала долілиць на килим і кусала губи, і вмовляла 
себе не плакати, інакше, Оттлонько, прахом підуть усі твої викручування 
перед дзеркалами, а до вечора залишилося півгодини, він за тобою заїде, 
він же пообіцяв, — і вона пестила килим, м’який, добродушний килим, 
і тільки хлипала, але не плакала, жодної сльози, — ось вам усім, ясно?

Саме в цій кімнаті Оттлу вирвало в ненависні лейтенантові окуляри; 
вся кімната стояла поруч, готова захистити її, якби цей ідіот спробував 
щось зробити; насторожилася люстра, щомиті готова впасти на його 
порожній чакан з гівном замість мізків; заворушився килим, готовий 
скрутитися, як той пітон, і задушити гнилого очкарика в добродушних 
обіймах; і Юкіо Місіма прочинив дверцята книжкової шафи, щомиті 
готовий вискочити звідти і вгородити чесного самурайського ножа в підлу 
лейтенантську спину; але мерзенний лейтенант занюхав цю зусебічну 
загрозу і, не сказавши жодного “мур-мур”, вийшов із ворожої кімнати; 
солдати нерішуче топталися біля канапи. Пола Оттлиного халатика 
загорнулася і вони не могли відвести очей від голого засмаглого стегна, 
міцного і пружного; вони стали жабками, а стегно — удавом, ще б мить
— і вони стрибнули в роззявлену пащу, але Оттла відчула це, застогнала 
і сказала: “Ідіть к чорту і покличте сюди Марту, хай принесе води, хіай 
багато води принесе, відро”; “йосць, йосць", — закивали головами жабки, 
не до речі віддаючи їй честь, задкуючи до дверей, усе ще не вірячц в 
своє спасіння.

Вони вийшли і щільно причинили двері. Оттла залишилася наодинці 
зі своєю кімнатою. “Бачиш, — пошепки озвалася вона до книжкової 
шафи, — бачиш, що робиться?” Хотілося плакати, але дуже, дуже боліла 
голова. Оттла подивилася на свою жовту спідницю і таки заплакала.

Вірш P. М. Рільке “Куртизана” . Принагідно автор висловлює щиру вдячність 
п. Андрієві Гайдамасі (Мюнхен), який запрезентував раритетне видання вибраних 
поезій Рільке "Речі й образи” (Нюрнберг, 1947) в перекладі Богдана Кравцева, 
звідки взято цей та наступні вірші.
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3. Лейтенант

Лейтенант X. пішов до кльозету, де довго відмивався і чистив кітель. 
Повернувшись на бойовий пост, зателефонував генералові Д.

— Пане генерале, об’єкт зробив першу спробу.
— Що ти верзеш? — не зрозумів генерал.
— Першу спробу зробив об’єкт, пане генерале.
— Який, у вагіни, об’єкт? Хто він?
— Вона об’єкт, який зробив першу спробу, пане генерале.
— Ти п’яний? — розсердився генерал.
— Смію доповісти панові генералові, що я завжди тверезий.
— Ну то й що з цього? Дурний, значить. Знайшов чим хвалитися. 

Хто ти, в такому разі?
— Пане генерале, я є лейтенант X., який веде спостереження за 

об’єктом О., який зробив першу спробу, який є яка, яку ви нині вранці 
наказали мені, лейтенантові X., який є який, охороняти від виходу за 
межі штабу округу.

— Здуріти можна, — сказав генерал Д. і перехилив чарку горілки.
— Ну й забембав ти мене. То ти лейтенант X.?

— Так, йосць, пане генерале.
— А звідки ти знаєш номер мого телефону?..
_ ?;
— ... і чого тобі від мене треба?
— Згідно з вашим наказом, пане генерале, доповідаю, що об’єкт О. 

зробив першу спробу покинути приміщення штабу округу.
— А, це ти про Оттлу? — здогадався генерал, стьобнувши другу чарку 

горілки.
— Так, йосць, пане генерале.
— Ну то й що?
— Вонахотілавийтипанегенерале.
— Хотіла вийти? — перепитав генерал, нахитнувши третю чарку 

горілки.
— Так, йосць, пане генерале, — лейтенант X. дістав хустинку і витер 

спітніле чоло.
— Вийти, значицця, хотіли. Хотіло. Тіло. Ілот. Оліт. Літо. “Відклади 

свої справи до літа, не відвідуй до літа Лоліту...” Переможець. Неборак. 
Оттла — од тла до тла. Як не приведуть мені корову до страти, то буде 
великий порядок на фронті трудових звершень і суничні галявини навіки 
заростуть маріхуаною...

Лейтенант X. поштиво слухав.
Генерал Д. смиконув четверту чарку горілки.
— Алло! — сказав генерал Д.
— Слухаю, пане генерале.
— Мєждугородня?
— ТоєлейтенантХпанегенерале.
— Який лейтенант? Звідки ти взявся на мою голову з самого ранку? 

Ще мені тої гризоти бракувало! Ніц не розумію, — стенув плечима 
генерал Д., і вклав п’яту чарку горілки. — Чого тобі треба від мене? 
Квартиру? Нема квартир, кончились. Машину? Нема машин, кончились. 
Худоба моя родная, де тільки вони таких корівочок беруть, а я ж 
босенький та по кізячках, та по тепленьких... Слухай, ти часом не той
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лейтенант, якого я вранці поставив Оттлу стерегти? — спитав генерал і 
випив шосту чарку горілки.

— Так, йосць! — майже зрадів лейтенант X.
— Ага, он воно що. І як вона? Не пробувала вийти?
— Вона хотіла вийти, пане генерале. Я змушений був стріляти. Вона 

злякалася і втратила свідомість або, коротше, знепритомніла. Ми занесли 
її назад. Вона прийшла до тями і обблювала мене. Тепер лежить ціхо.

— Добре, — сказав генерал Д. — Вона спробує через балкон, а там 
унизу її вже чекають. Хе-хе. Хі-хі. Ха-ха. Хо-хо. Ху-ху не хо-хо? 
Продовжуй спостереження, герой. В разі чого — дзвони. Представлю к 
награде. Номер телефону знаєш?

— Так, йосць, знаю, пане генерале. Пане генерале, вона спокушала 
мене.

— Знайшла кого спокушати, — сказав генерал, поклав рурку і 
перехилив сьому чарку горілки.

Лейтенант X. поглянув на Марту, яка стояла перед його столом, не 
випускаючи з рук відро води.

— Чого тобі? — спитав лейтенант.
— Можу я пройти до Оттли, вона кликала мене...
— Іди, — дозволив лейтенант, — іди, але без різних там штучок- 

дрючок.
Марта зайшла до кімнати. Через хвилину вони з Оттлою ревіли вже 

дуетом. Лейтенант X. скривився і хотів плюнути, але мусив ковтнути 
слину назад (а не вперед), тому що сходами піднімався полковник Р. 
Лейтенант підвівся, віддав честь і хотів щось сказати, але полковник Р. 
так зиркнув на нього, що X. ще раз ковтнув слину.

— Хто стріляв? — спитав полковник Р.
— Я, пане полковнику.
— Чому?
У лейтенанта X. зажижилися труси і затрусилися жижки. Чудово ж 

бо знав лейтенант X., що роман у полковника з Оттлою, що всі-всі-всі- 
всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі-всі чекають звістки про їхні 
заручини, що якби не остання втеча Оттли, ці заручини могли б бути 
і стати фактом доконаним. Думка про втечу, невигідну і для полковника, 
додала хоробрости лейтенантові X.

— Я виконував наказ пана генерала Д., пане полковнику.
Полковник Р. застукав до Оттли. Виглянула заплакана Марта, яка

щойно закінчила прибирання.
— А, то ви стукаєте, — сказала Марта, — зачекайте-но хвильку, — 

і зникла за дверима, а потім, виходячи вже з відром, кивнула головою, 
зверху вниз, на знак згоди, на знак дозволу увійти, на знак.

Коли полковник щез у кімнаті, лейтенант знову подзвонив генералові Д.
— Прибув об’єкт номер два, № 2, № 2, № 2, — тихо сказав лейтенант X.
— Хріново, — негайно зорієнтувався генерал Д. і перехилив сімнадцяту 

чарку горілки. — Злий?
— Як пес.
— Ну-ну! Ну! Ну-ну-ну! — загорлав у рурку генерал і стьобнув 

вісімнадцяту счарку сгорілки. — Сдобирай сслова! Сфільтруй сбазар! Сщо 
сце сза спорівняння? Свін сусе-стаки сполковник, схоч і соб’єкт сномер 
едва, са сусе ж стаки сполковник, — сгенерал СД. снахитнув едев’ятнад- 
цяту счарку сгорілки, — сне більшес, аіс й нес меншес, не с’якийсь тамс
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засранийс лейтенанте. Спорівняння! Може, ти віршами будеш доповідати 
незабаром? Стережи їх, і в разі чого — того... я зараз буду там, твою 
і їхню м-м-м-мать!!!

Генерал Д. смиконув двадцяту чарку горілки і вилетів з кабінету.
Цієї ж миті двері з Оттлиної кімнати відчинилися навстіж і звідти 

вилетів полковник Р. Він розмахнувся і зо всієї сили затопив лейтенантові 
X. в морду. Окуляри брязнули об стіну й розбилися. З писка, з розбитої 
губи зацебеніла кров. Оттла стояла вже на сходах, з ненавистю дивлячись, 
на короткозорого лейтенанта, який однією рукою, тримав, хусточку, 
притуляючи, її, до, носа, а, другою, машинально, шукав, окуляри, — 
перше, на столі, потім, почав, нишпорити, по, підлозі.

— Ходімо, люба, — мовив полковник Р.
Оттла подивилася йому в очі і посміхнулася. Вони засміялися вголос 

і почали спускатися сходами. Полковник узяв Оттлу під руку і вона 
міцно до нього притулилася.

Куля пролетіла між правим вухом полковника та лівим вухом Оттли 
і влучила просто в широкий лоб генерала Д., який, важко дихаючи, 
піднімався їм назустріч. Першої миті ніхто нічого не зрозумів.

4. Похорон

Падала густа літня злива. Велетенські юрби народу стояли під 
парасольками біля штабу округу, чекаючи, коли винесуть тіло. Без
глуздішої емррти ніхто не міг собі уявити; частина громадян схилялася 
до думки, що це справа повстанських рук; дехто глухо говорив про змову 
серед вищих чинів, — “ось побачите, полковник P., і тільки він займе 
місце бідолашного генерала” ; провокатори з таємної служби, до якої 
належав і лейтенант X., мляво розпускали чутки про всесильну руку 
Ватикану, — очевидним було те, що цього разу Ватикан чомусь лишився 
непричетним і що інакше, як дурницею, ідіотським збігом обставин, 
маразмом, дурдомом тощо усю цю Історію не назвеш. Всі якось одразу 
забули про те, що мама Оттли була чужинкою, — саме цього не могли 
подарувати генералові, навіть тоді, коли вона померла; “це йому кара 
за те, що не хотів узяти нашу”; “якби не чужинці, повстанці ніколи б 
не захопили перевалу, — чужинці допомагають їм матеріально і тримають 
свого Менелая, і підтримують суспільну опінію за океаном”; “це внаслідок 
чужинців- Менелай зробив переворот” , — генералові Д. було глибоко 
наплювати на всі ці балачки за життя, а тепер і поготів. Він лежав з 
перебинтованим чолом у розкішній труні довоєнного зразка, в новому 
генеральському мундирі, на атласних подушечках сумовито блищали його 
бойові нагороди — тридцять п’ять орденів і сто сорок вісім медалей; 
незважаючи на зливу, майже ціле місто, яке він самовіддано захищав 
упродовж сімнадцяти років Оттлиного життя, прийшло віддати йому 
останню шану і з належними почестями провести в останню путь... У 
зв’язку з похоронами оголосили велетенську амністію, і вчорашні 
невільники з поголеними чубами окремим натовпом стояли біля штабу, 
міцно притискаючи до грудей вінки з траурними стрічками, на яких 
виднілися такі собі написи: “Доблесному — від вдячних злочинців”; “Ми 
розкаялися” ; “Генерале, ми з тобою”; “Ти з нами, генерале”; це було 
дуже печальне і несамовито повчальне видовище, — ідіотська трагічна 
смерть зробила переворот у душах убивць, грабіжників і гвалтівників, як
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писала вранішня “Таймцайт” (серед яких, утім, більшість була дрібною 
фарцою); ті ж таки кореспонденти примудрилися порахувати всі вінки, 
принесені скорбящими гражданами, — їх виявилося рівно сімнадцять 
тисяч, — як символ сімнадцяти років самоспалюючого служіння вітчизні- 
матері (“уродіна-мать”, — як любовно називали її в народі), як нам, як 
нам, як нам, як пережити цю жахливу, цю несправедливу, цю, а не ту, 
страшнючу-страшнючу, цю-цю втрату-втрату, як-як?

Лунають траурні марші. Настала пора прощатися рідним і близьким, 
близьким і рідним, рідним і близьким, близьким і рідним, рідним і 
близьким, близьким і рідним, рідним і близьким, близьким і рідним, 
рідним і, шляк би їх трафив, близьким, холерним тим рідним і 
франсуватим сим близьким, тим і сим, симітим, тимісимісимітимітим, а 
Оттли немає. Хіба ж вона не близька? Хіба ж не рідна вона? Хто ж як 
не Оттла ближчий і рідніший, найрідніший і найближчий, найбільш 
найрідніший і найбільш ближчийнай, — але де вона, до скаженої мами? 
Може, з нею погано? Може, погано з нею... З нею, мабуть, погано! Так, 
їй зле, їй дуже зле, їй найзліше, поза як вона найрідніша, дуже найзліше 
найближчій, ду-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уу-ууу-уууу — ? — 
ууууууууу-ууууууу-уууууу-ууууу-уууу-ууу-уу-у-у-у-у-у-уже, гірше не 
буває. Там біля неї лікар. Доведеться закривати домовину без Оттли. 
Вона більше нікогда в жизні... Сумно пищать гвинти, щільно прилягає 
кришка, дашок, віко. Кришка, саме так. Полковники і генерали, майори 
і підполковники, старші лейтенанти і капітани; молодші лейтенанти і 
лейтенанти (!), старшини і прапорщики, сержанти і старші сержанти, 
молодші сержанти і сержанти, рядові і єфрейтори, цивільні і рядові беруть 
домовину і кладуть її на свої зігнуті горем та бідою горби та плечі, на 
ключиці і на рамена, на плечі і на шиї, на хребти і на попереки, на 
крижі і позвонки, на лопатки і на потилиці, щоб повільно-повільно- 
повільно-по-віль-но-п-о-в-і-л-ь-н-о рушити до виходу. На вулиці домовину 
ставлять на гарматний лафет, застелений бойовим прапором, і процесія 
неквапом пензлює і чимчикує в напрямі Вовчого цвинтаря. Майстерно 
грає зведений духовий оркестр, над тисячами голів звучать твори 
камерно-табірного спрямування. Десятки сотень тисяч людей помаленьку 
метуть услід за своїм захисником і земляком, услід за батьком (папою) 
міста. Від брудної каламутної води пливе між ногами, спалахують 
блискавки, благодатна пора наступає, гримить, “Бачите, навіть природа 
тужить за папою нашим”, — схлипуючи, раз по раз повторює вчителька 
початкових класів. Діти промокли вже до трусиків, але мужньо терплять. 
Навіть за нашим папою тужить, бачите, природа. Вони хочуть стати 
такими ж загартованими і загратованими, як їхній генерал, такими ж 
горобрими хероями і хероїнями. З героїном складніше, але у зв’язку з 
такими непересічними подіями сьогодні продають навіть без рецептів, 
щоправда, вдвічі дорожче. Так, покійний генерал дозволив відкрито 
продавати героїн та ЛСД-25, рецепти видавалися щомісяця, разом з 
талонами на хліб, цукор, сіль і мило, — а що йому, бідолашненькому, 
зоставалося робити, коли місто сімнадцять років оточене повстанцями, 
коли рідко яка птиця долетить до середини контрольованої ними території, 
не кажучи вже про гелікоптери, а про транспортні літаки ліпше забудьте 
зараз же і не згадуйте більше ніколи, вам же ліпше буде, ми вже давно 
тут усі переконалися, що найкраще — це не згадувати, не знати і не 
передбачати. Нікому не вдається прорватися крізь зенітки і ракетні
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кордони повстанців, цих проклятих, чортових, огидних, дурних, страшних, 
розпусних, немитих повстанців, які прагнуть захопити наше рідне місто 
і припинити продаж алкоголю і тютюну, не кажучи вже про героїн та 
ЛСД-25; які прагнуть позакривати публічні будинки з такими пруж- 
ненькими хлопчиками і дівчатками від п’яти до вісімдесяти рочків; і які 
сплять і в бридко тверезих своїх повстанських снах бачать повсюдні 
служби в церквах і костьолах, — до речі, в нашому ріднесенькому місті 
не залишилося їх, дякувати Д., жоднесенької і жодненького, усіх 
католиків, протестантів і православних завели однієї ночі в собор 
катедральненький і вони полетіли туди, вгору; а ще їм сняться сім’ї, 
домкратія, до лиха все це, — полетіли всі разом і перестали сратися між 
собою, маємо нині чистий спокій, зрештою, хто ж не читав їхніх 
прокламацій? Ніхто і не читав, правильно, а на хріна їх читати? Сім’я
— це коли ти трахаєш одну-єдину жінку протягом усього життя; а в 
нашому ріднесенькому місті ти можеш за день трахнути всіх жінок і 
чоловіків, аби тільки здоров’я дозволило. Ловлять-ловлять цих диверсантів, 
збивають-збивають літаки їхні і гелікоптери, палять-палять на майданах, 
біля тих обісцяних місць, де колись стояли засрані їхні церкви і костели, 
розпинають-розпинають їх на хрестах, — а їм хоч би хрін, проклятим, 
і лізуть до нас, і пруться, і немає на них тепер генерала Д., ні, немає, 
відслужив, — приблизно так писав у вечірній “Тайм цайт” 
Г. С. Транквілізатор.

Прощальний салют зробили бойовими зарядами і випустили його в бік 
повстанських гір. Казали потім, що того вечора загинуло втричі більше 
повстанців, ніж за весь минулий рік, але це було не зовсім так, — 
повстанці встигли пронюхати про смерть генерала Д. і відійшли на 
заздалегідь приготовані позиції. Крім того, задурманені горем і збільшеною 
пайкою героїну наводчики невірно розрахували траєкторії, — і більшість 
реактивних снарядів упала на власні казарми та КПП, — старший 
сержант, якого підвищив у чині сам генерал Д., загинув одним із перших, 
якраз у ту мить пришиваючи нові погони до гімнастерки...

Прикордонники ж вирішили, що це повстанські десанти якимось чином 
пробралися в тил, — і розвернувши свої реактивні установки на 180°, 
дали могутню цілеспрямовану відповідь, внаслідок чого безліч громадян 
і громадянок загинули біля могили свого генерала. Це була небачена 
гекатомба; довелося знову все списати на повстанців, які геть-чисто 
втратили людську подобу, — і наступного дня всі газети знову вийшли 
з жалобними рамками та ось такими заголовками: “Звіряча розправа над 
мирним похороном”; “Ось їхнє справжнє обличчя”; “Повстанці і чужинці 
вирішили знищити не лише генерала Д .”; “Ганьба християнам та їхнім 
прислужникам!!!” Навіть міжнародні спостерігачі, які давно вже плюнули 
на місто й на все, що у ньому коїться, — навіть вони занепокоїлися і 
довго розшукували в горах повстанських вождів, щоб вияснити, чиїх 
усе-таки рук це справа; а коли вияснили, то плюнули ще раз і зітхнули 
з видимим полегшенням. Повстанським прокламаціям, у яких роз
повідалося про справжніх винуватців бойні, ніхто в місті не повірив, — 
це вже не вперше повстанці прагнули перекласти неминучу 
відповідальність за свої моторошні злочини з хворої голови на здорову...

Таким був похорон генерала Д. Коли лейтенантові X., який перебував 
у військовій тюрмі, принесли всі газети за останні три дні, коли він 
прочитав лише заголовки, то затрусився цілий так, наче вже сидів на
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електричному стільці; здавалося, ще трохи — і дим піде з носа та вух. 
Він зрозумів тієї миті, що навіть електричного стільця буде замало для 
такого... такого... для такого... для такого лейтенанта, як лейтенант X. І 
тому він помер просто так.

5. Валіза

Цілу ніч, не встаючи з колін, 
кликала його, молила тьмяно 
дівчина чуйна: “Он змій, поглянь-но,
1 не знаю, чом чатує він.

P. М. Рільке. "Святий Юрій".

Звісно, якби Оттла була на похороні, вона теж неминуче мусила б 
загинути. Але вона від самого початку сказала полковникові Р. і генералові С., 
який керував церемонією, що ноги її там не буде і нехай їй дадуть 
спокій. їй дали спокій, вона замкнулася разом з ним у своїй кімнаті і 
трохи поплакала, і заснула, може, годинки на дві-три; а потім узяла 
плеєр, вдягнула навушники і на всю потужність запустила “Джурай-Гіп”, 
не чуючи, таким чином, уже ні звуків зведеного оркестру, ні прощального 
салюту, ні обстрілу прикордонників, ані грюкоту в двері на смерть 
переляканої Марти, яка прибігла кликати її до бомбосховища; Марта 
вирішила, що Оттла повісилася з горя за папою і врила до бомбосховища 
сама; сутеніло, і Оттла запалила свічку, — вона зробила це інстинктивно, 
не знаючи, що світла все одно нема і не буде по тому ще два тижні; 
щоправда, вона відчувала поштовхи підлоги під ногами, але думала, що 
то землетрус або салют, або, зрештою, що їй наплювати на все на світі 
і на поштовхи в тому числі, доки звучить “Джурай-Гіп” , доки палає 
свічка, доки перегортаються сторінки альбому з репродукціями старих 
італійських майстрів благодатного Треченто, — ось Вітале дья Болоне 
намалював Оттлу у вигляді золотокосої королеви з короною на голові, 
лейтенанта X. — бридким і потворним драконом, якому полковник Р. 
заганяв довжелезного списа просто в роззявлену пащу; Оттла придивилася 
до вершника уважніше і .розчаровано зітхнула, — ні, святий Юрій зовсім 
не нагадував полковника P., як прикро; а от дракон без окулярів — 
вилитий лейтенант X. 1 все-таки вершник був на когось подібний. Він 
теж мав полум’яно-золоте волосся. Може, це мама? Ні, вершник був 
вершником, а не вершницею; Оттла відклала альбом і вимкнула плеєр, 
прислухалася. Хтось швидко піднімався сходами, нервово стукаючи 
обцасами; це Марта, — зрозуміла Оттла і пішла відчиняти двері.

— Господи, — з порога закричала мокра до ниточки Марта, — що 
ти тільки робиш зі мною, за віщо мені така кара?! Повсюди стріляють, 
повсюди вибухи, може, почалося повстання або вони увірвалися до міста, 
я ж думала, що вже не побачу тебе наживо, от... от!

Марта заревла.
— Мартонько, заспокойся, — сказала Оттла, — які вибухи, які 

постріли, це ж просто святковий салют, тобто, не святковий, а траурний, 
ну, невже ти не розумієш, дурненька?

Оттла прислухалася — десь далеко вили сирени санітарних машин.
— Добрий мені салют, — хлипала Марта, — половина штабу заледве 

втікли звідтам, а ти кажеш “салют”, салют, аякже: то твої прокляті
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повстанці тої кари наробили. І чому ти не відчинила мені, чому? Ти 
хотіла щось зробити з собою?

— Бог з тобою, Марго, невже ти гадаєш, що я аж така ідіотка? Я 
трохи поспала, а потім слухала музику, я на всю котушку слухала музику 
і ніц не чула... Та ж була гроза, і під ногами двигтіло, і я не могла 
подумати навіть...

— Ти слухала музику? — вжахнулася Марта, долонею витираючи 
сльози. — Ти слухала музику в той самий час, коли ховали твого бідного 
папу, — та ще й на всю котушку? Оттло, ти звар’ювала; ти звар’ювала, 
Оттло, бігме, що ти собі дозволяєш, — перше не пішла до цвинтаря, не 
вийшла навіть попрощатися з тілом, і в той час, коли труну до ями
пускали, ти м у з и к у  слухала?...................... ...........................
........................................................ Може, ти знала, що повстанці обстріляють
поохорон?.............................................................................. .............  Може, тоти їх
попередила?

— Заткнися, дурепо, — заволала Оттла, — стули писок, бо я тобі не 
знаю, що зроблю! Вони там теж музику слухали! Яке ти маєш право 
мені вичитувати, хамко!?! То ти вважаєш, що я спеціально врятувала 
свою шкуру, а тих нещасних підставила під ракети?

Оттла підскочила до Марти і блискавично надавала їй ляпасів, упала 
на канапу і заридала. Марта заридала теж. Хвилин п’ять або шість це 
був суцільний рид і дурдом. Потім Марта закричала:

— Я зовсім не те хтіла повісти, у мене просто так полупилося, бо я 
дуже нервова, ти знаєш, бо я думала, що тебе вже на цім світі нема, 
а ти є, і я зраділа, а ти мене переш по морді, наче якого-небудь холерного 
лейтенанта, а я тобі не лейтенант X., я не лейтенант X., я не лейтенант...

— Припини істерику, — в свою чергу закричала Оттла, — знаю я, 
що ти не лейтенант X., дякувати Богу, я ще не цілком здуріла, хоча 
треба було б здуріти, бо як інакше все це витримати, коли ти — ти!
— кажеш, що я — я! — послала цих нещасних лохів під снаряди, хоч 
їх давно вже треба винищити всіх до ноги, але я їх не посилала туди, 
я слухала музику, а ти кажеш, що я слухала музику в той час, коли, 
а звідки я знала, ну, повідж мені, повідж, повідж, як ти така мудра! 
Подумаєш, — ударила її там якийсь раз, може, незумисне, — і вже на, 
маєш трагедію; а ти пригадай собі, як ти мене скарифікувала, коли я 
призналася, що пробувала ті піґ’улки, а я ж сама тобі призналася, а ти 
била мене, і синці потім тиждень не сходили, а вони всі жеруть ті 
піїупки, і колються, і ширяються, а ти ж їх не ходиш бити, ну, пробач 
мені, пробач, Мартусю!

Марта підбігла до канапи і міцно обняла Оттлу, і вони знову залилися 
слізьми, але це були вже останні сльози, гроза відходила за місто, ледь 
чутно торохкали останні громи, пахло матіолами і акацією, свіжим і 
чистим післядощовим вечором, і догорала свічка, і корчилися в перед
смертних муках поранені діти, і раптом стихло все, тиша прийшла і 
стала над усіма ними, і поміж них стала тиша, і це було влітку. . . .

— Сержант Марта, на вихід! — заголосив унизу черговий по штабу.
— Йди, — сказала Оттла і поцілувала Марту в щоку, — йди і взнай 

усе до ладу, а потім розкажеш мені, я чекатиму. Ключ від його кімнати
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в тебе? Давай сюди. Давай, давай, я тобі поверну. Мені треба подивитися, 
може, там щось про маму...

Марта мовчки відстібнула ключа від генералового кабінету з загальної 
в ’язки і простягла Оттлі. Це був злочин. Але сьогодні все було таким.
І, зрештою, було наплювати.

— Замкнися, — сказала Марта і подріботіла сходами донизу.
Оттла прислухалася. Все ще та сама тиша. Треба йти, доки є нагода, 

треба йти, хоч від страху клацають зуби і тремтять руки, і дрібно 
колотяться піджилки на ногах; треба йти, хоч від страху стискається 
серце і фіолетовими стають губи...

Оттла вискочила в коридор і ще раз прислухалася, а потім побігла 
до своєї колишньої кімнати, встромила ключ у дірку, повернула, — все 
це навпомацки, — клацнула вимикачем — світла не було. Оттла 
чортихнулася і побігла назад до своєї кімнати, схопила нову свічку, 
припалила її від попередньої, що ось-ось мала погаснути, і, прикриваючи 
вогник долонею, швидко пішла до кабінету генерала Д.

Дякувати Богу, вікно було затулене портьєрами. Оттла посіпала 
шухлядки в генераловому столі — зачинені всі, крім однієї нижньої; там 
лежав пістолет і три обойми до нього. Оттла кинула пістолета з обоймами 
до глибокої кишені халата, засунула шухляду, відчинила дверцята шафи 
з генераловими мундирами; там висіло ще й два цивільних костюми. 
Оттла поставила свічку на стіл і почала нишпорити по всіх кишенях; 
ага, ось паспорти... один генералів, другий генералів, третій — генералів, 
чорт би тебе взяв з твоїми паспортами, ого! — громадянин Швайцарії
— не зле, папа! — всі, звичайно, з вигаданими прізвищами, а втім, 
дідько його знає, які в нього справжні, які вигадані! — ось! Оттла 
знайшла свій паспорт, і ще один, теж свій, про існування якого вона не 
підозрювала, хоча дуже часто мріяла. Матінко Божа, я теж громадянка 
Швайцарії?! Якась там “...байн”. Чокнутися можна. На мить їй перехопило 
подих, дивне почуття стиснуло горло, — щось на зразок жалю і вдячности 
до генерала, — до папи! Але треба було поспішати. Оттла скрипнула 
зубами і нагнувшись, помацала рукою під шафою, — витягла “дипломат”. 
Цікаво, що в ньому? Ану ж як замкнений? Оттла поклала “дипломат” 
на стіл, клацнула замками, — відчиняється! Вона зазирнула всередину і 
мимоволі свиснула, — доляри, сотками, пачками! Навіть кіна не треба, 
яке там кіно, коли існує такий “дипломат”! 1 ще якісь папери, мабуть, 
з військовими таємницями. Оттла кинула свої паспорти в “дипломат”, 
замкнула його і перевела дух.

У принципі, пора було линяти. Але... але... аа, ще канапа. Оттла 
підбігла до розкладеної канапи, підняла одну її половину і зазирнула 
всередину. Якісь папки, коробки, футляри, — і раптом кров кинулася їй 
до голови, — тут лежала пласка мамина валізка, яку вона ціле життя 
туманно пригадувала і не могла пригадати, і мучилася, переконуючи себе, 
що то був тільки сон: хвора мама гладить маленьку Оттлу по голові і 
каже: “Коли ти виростеш, візьми цю валізку і прочитай, не забудь тільки: 
0-3563, повтори, ще повтори: О — Оттла, три-п’ять-шість-три, дівчинко 
моя, доцю...”

Оттла взяла металеву валізку і “дипломат”, потемки віднесла їх до 
своєї кімнати, засунула під ліжко, пістолет з обоймами поклала під 
подушку. Потім повернулася в кабінет, забрала свічку, роззирнулася — 
все гаразд? Ні, не все, — генералові паспорти залишилися на столі. І
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тут їй прийшла в голову ідея, — вона запхала паспорти в котрийсь із 
мундирів, потім відчинила бар, дістала звідти напівпорожній трилітровий 
слоїк спирту, облила ним мундири, портьєри, якісь папери, розкидані по 
столу й канапі, — і по черзі підпалила все це, підносячи тендітний 
вогник свічки. Відтак вийшла в коридор, замкула двері, зайшла до себе, 
натягла джинси, светр, кросівки і вийшла чорним ходом до Мартиної 
кімнати.

— Марто, на ключ, Іди до штабу і крутися там у всіх на очах, я 
підпалила кабінет, незабаром вони відчують і кинуться гасити, а я тим 
часом сидітиму в барі, ну, там, де поминки, а потім втечу, назавжди, 
насправді, алібі, Мартусю, тобі треба шалене алібі, — прошепотіла Оттла 
на вухо Марті.

Та відсахнулася і з повними жаху очима позадкувала від Оттли.
— Ти поїхала остаточно, — прошепотіла Марта, — нас розстріляють, 

принаймні мене, це вже точно.
— Так, але це не головне. Що ти гапиш? Мерщій до штабу!
Оттла спустилася до офіцерського бару в підвалі, замовила в Лізи

джин із тоніком, потім сіла біля майора Т м і, прийнявши від нього палкі 
співчуття, попросила розповісти про обстріл похорону.

— Добре, що тебе там не було, дитино, — сказав майор Т., — такої 
м’ясорубки я не видів навіть... навіть нігде не видів, а я видів много 
м’ясорубок. То є наволоч, яка вкрай знахабніла. Християни! Не убий! А 
там же й діти були. Бігме, якби не полковник 3. на бетеері, якби він 
гонорово не привіз мене до цього затишного бару гонорово пом’янути 
твого папу... і добре, що тебе не було там. Ще мені тої гризоти бракувало, 
але жіноча інтуїція і врода, що не кажи...

Майор Т. був уже помітно загачений. Та й решта командирів теж; 
пригніченість панувала в залі, яка бачила неймовірні, не до опису, сцени; 
пригніченість клубочилася хмарами тютюнового і всілякого іншого диму 
над головами доблесного стада, яке втратило свого пастуха; всі були 
загачені і пригнічені, пригнічені і загачені, пригнічені і сумні, сумні та 
невеселі, невеселі і знову ж таки загачені і навпаки; дехто підходив до 
Оттли висловити глибокі співчуття. Оттла приймала співчуття зі всією 
їхньою глибиною, приймала пригніченість і загаченість, сум та невеселість, 
напружено чекаючи, коли ж, нарешті, завиють пожежні сирени. Співчуття 
чимдалі ставали глибшими, палкішими і щирішими. Палахкотіли свічки, 
чадили гасові лямпи, напруженість зростала і була вже дуже пізня година.

6, Втеча

Оттла перла як дурна. Броньований автомобіль генерала Д. давно не 
розвивав такої швидкості і з незвички трохи паморочилося в... ну, що 
там у них замість голови? Провінційні містечка блякли у вранішньому 
тумані, просто над трасою сходило сонце. “Кайф” , — сказала Оттла, 
стишивши швидкість, щоб припалити сигарету. Її вже нудило від сигарет 
і виснажливої гонитви, але вона все ще боялася погоні і все ще не знала, 
як їй вдасться подолати останню, найнеприступнішу заставу. Дві попередні 
застави вона обминула безболісно, старими, всіма забутими трасами, які 
їй колись показав полковник Р. під час незабутньої, — о-ох, — позіхнула 
Оттла, — поїздки в гори за лавандою; такі малесенькі квіточки, а пахнуть
— сказитися можна; якась москалька навіть пісню про них співала колись,
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як Оттла ще маленькою була, — в тій пісні нічого не можна було 
зрозуміти, зрештою, як і завжди в тих москалів, за винятком одного 
слова “лаванда”, потім вар-вар-вар і знову: “лаванда”, і кров би її люта 
спалила ту лаванду, і ту москальку, і ту останню, найнеприступнішу 
заставу, — але Оттла газувала далі, міцно закусивши нижню губу і 
намагаючись витиснути сльози з очей, щоб вони не так злипалися, але 
сльози не витискалися, старі покинуті траси вкрай приголомшили 
броньованого монстра, який звик виключно до елегантних автобанів, спати 
хотілось дедалі дужче, і Оттла нарешті не витримала, завернула до якогось 
гаю, вимкнула мотор і миттю провалилася в глибокий пухнастий сон на 
задньому сидінні, широкому, м’якому; в розчинене вікно залітав пташиний 
щебіт, пахло літом і свободою, Оттла спала так міцно й щасливо, що не 
чула, як над трасою двічі пролетів гелікоптер із полковником Р. Її шукали 
і шукали неабияк.

До останньої застави лишалося трохи більше чотирьох миль, далі 
починалися гори вже не міські, а повстанські; туди ж, далі, за перевалом
— кордон; на кордоні її затримати не повинні б, а там хтозна; кордон 
був останньою надією Оттли; вона залишить автомобіль повстанцям, сяде 
на пароплав — і бай-бай, “уродіна-мать” , чи як там її ще називають; 
але застава охоронялася найжорстокіше, тут служили найвідданіші, 
найдобірніші мудаки, і Оттла прокинулася через три години від думки 
про мудаків та сонячного променя на щоці. У машині пурхав великий 
метелик, біло-блакитний, класний, Оттла відкрила дверцята, вигнала 
метелика на волю, потім дістала термос із кавою, яку наготувала вчора 
Ліза, канапки, зроблені Мартою після пожежі, почала снідати і думати, 
думати, думати, снідати, думати, думати, думати, снідати, думати і 
снідати, снідати і думати, але до голови лізли тільки безглузді фантазії, 
на зразок тих, що в автомобілі генерала Д. мусили б бути крила і що 
надав їй нечистий народитися в цій дебільній країні тощо. “Нема ради” ,
— зітхнула Оттла, закручуючи кришечку термоса.

Вона вилізла з машини, розклала рештки канапок на серветці, — для 
пташок, трохи поприсідала, зробила таку-сяку руханку і з ненавистю 
подивилася на автомобіль, єдиний можливий порятунок. Треба було 
забрати Марту, принаймні чергувалися б уночі за кермом; Оттла відчувала, 
що виспалася, але голова була якась порожня й важка, якась не така, 
ніби й не Оттлина; вона згадала про валізу, витягла її з . машини, і 
всівшися на траві, набрала шифр: “О—3563”, Оттла, три-п’ять-шість-три, 
моя доцю.;. Замок клацнув. Оттла трохи повагалася і відчинила валізу.

Зверху лежала фотографія. На фотографії була дуже молода, усміхнена 
мама в японському кімоно, а ЇЇ пригортав до себе теж дуже молодий іще 
капітан. Оттла уважно придивилася до капітана і відчула, як волосся на 
її голові повільно, але невпинно підіймається сторч.

Сумнівів бути не могло, — маму обіймав Менелай, запеклий ворог 
генерала Д., головнокомандуючий повстанськими військами.

Тієї ж миті Оттла все-все-все зрозуміла. Вона була переконана, що 
вже бачила цю фотографію, — і не раз. Вона знала те, що було написано 
на звороті. Навіть почерк пригадувала, — хоч тоді вона ще не вміла 
читати. Але читати вміла мама. А на звороті було написано таке:

“Люба ЕленІ М олюся і буду молитися за тебе й за нашу донечку 
Оттлу. Хай Бог дивиться на нас трьох і радіє, що ми так вдалися 
Йому. Цілую-цілую-цілую моїх любих дівчаток. Менелай”.
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Далі були листи. Знайомство, зустрічі, кохання, заручини, одруження, 
розлука, народження Оттли, велика перерва, листи дедалі коротші і на 
щораз гіршому папері. Останній:

“Бережи Оттлу. І  прости мене, якщо зумієіи. Я все одно повернуся, 
ти ж знаєш. Я  переможу і тоді повернуся. Все одно, кохана Менелай”.

Оттла підвела очі. Світило сонце і співали птахи, густа тінь від 
молодого листя падала на кольорове фото: барвисте кімоно, парадний 
кітель. Так ось кого нагадував їй вершник із полум’яно-золотистим 
волоссям, намальований у такому далеченному Треченто; ох, ліпше б я 
народилася тоді і там... Літав метелик, — той самий, біло-блакитний. їй 
розхотілося будь-куди їхати. Куди їхати, коли мама померла, а т а т о
— Менелай?

7. Оттла медитуе

Я Оттла. Я = Я, Оттла ■* Оттла, Я = Оттла. Елен + Менелай = любов. 
Елен + Менелай *= Оттла. Оттла = любов. Любов = я. Я є. Я = є. Я = 
є = Оттла “  любов. Є = любов. Я є Оттла = Я є любов. Я є любов? Я 
є. Любой = є. Я *= любов. ЛГ = Оттла?

Я є? Є. Я? Я. Я “  Оттла? =. Елен + Менелай = любов? =. Я = 
любов?

???
... Я = Оттла *= вона. Вона ■= she. She = Ші. Ші ■= військо. Стійкість. 

Змужнілій людині — щастя. Ганьби не буде. Вона — людина? Вона 
змужніла. Змужніла? Гермафродит? Гермафродит « вона? Гермафродит = 
він + вона. Він — Менелай + вона — Елен “  Оттла. Оттла в  гермафродит? 
Nein!!! Riders on the storm. Riders on the storm. People are strange. Who 
do you love? Полковник P.: Hello, I love you. Touch me. Light my fire. 
Love me two times... “».. якби це огидне християнство не запанувало 
шляхом убивств і крови; якби радощі нашого раю не зводились до 
зухвалого блаженного видіння невідомо чого, чого ні зрозуміти, ні збагнути 
не можна; якби наше пекло становило щось інше, крім вогняних безодень, 
потворних демонів, виття й скреготу зубів; якби наші картини могли 
бути чимсь іншим, крім жорстоких сцен здирання з людини шкіри, 
вішання;, печення, смаження, огидної бойні; якби всі наші святі не були 
закутані до кінчика носа; якби наші цнотливі й скромні правила не 
забороняли показувати плечі, стегна, жіночі груди* всю наготу; якби дух 
умертвляння плоті не висушив цих грудей, не розслабив цих стегон, не 
зробив цих плечей худими й незграбними; якби на художників наших і 
на поетів не накладали пут жахливі слова “блюзнірство” і “профанація” ; 
якби діва Марія була матір’ю насолоди або якби прекрасні очі, прекрасні 
груди, гарні стегна привабили до матері Божої Святого духа і якби це 
було записано в книзі її історії; якби архангел Гавриїл був там оспіваний 
за свої красиві плечі, якби Магдалина мала з Христом якусь любовну 
пригоду; якби на весіллі в Кані Христос напідпитку, трошки дисидент, 
помацав за груди одну з дружок і сідниці святого Івана, не будучи 
певним, чи залишиться він вірним апостолові з ледве запушеним 
підборіддям...” — далі Отта забула, цей уривок вони вчили напам’ять 
рік тому і вона отримала за нього “п’ятірку” , — “ Хай Бог дивиться
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на нас трьох і радіє, що ми так вдалися Йому”; вдалися, аякже. Цікаво, 
де зараз мама? “Мама в раю” , — сказала якось Марта. А звідки Марта
знає? Знає, бо вона віруюча. А я — віруюча? ...............................................
..........................................................  Якщо я віруюча, тоді генерал Д. — в
пеклі. А де в такому разі Менелай? Я — де? Я тут, у гаю; а гай — у 
пеклі. Це я в пеклі, а не генерал Д. Папа. Тато. Пато. Отож-бо й воно, 
що “пато”. Ну, то повертайся на Ніклясштрасе і не мороч голови. 
Полковник уже чекає. “Я все одно повернуся, ти ж знаєш. Я переможу 
і тоді повернуся”. Цікаво, чи знав папа, чия я направду? Чому він так 
боявся моєї втечі? Невже він гадав, що я його? А мама? Виходить, вона 
обдурила і Д., і Менелая? 1 чому Менелай не викрав нас? Адже більшість 
повстанців повикрадали або повикупляли свої сім’ї, про це всі знають., 
Мама спала з генералом? Звідки я знаю. І чого це мусить мене обходити? 
І куди мені подітися тепер? До Швайцарії. На Ніклясштрасе. У банду 
Менелая. У монастир. У публічний дім. У. Або в... Трахатися. Молитися. 
Вбивати. Бути вбитою. Бути. Але я є. Господи, допоможи мені. Ще трохи, 
ще крапельку — і я збагну. Пробач мені, що я вивчила той кретинський 
уривок напам’ять. Ліпше б я отримала “двійку”. Завести сім’ю. Або 
знайти цікаву роботу — стати журналісткою. Тележурналісткою. Перек
ладати. Пруста. Перекладати Пруста і Марітена, а не Дідро чи Лімонова. 
Розводити рибок. Зніматися в кіно. Знімати кіно. Співати. Танцювати. 
Займатися культуризмом.

Але навіщо?
Втрапити до раю. Втрапити до пекла. В раю ти будеш із мамою. В 

пеклі ти будеш із папою. В горах ти будеш із Менелаєм. Ти будеш = 
я буду. Але я є. Я = є. Я = Я. Я -  Я = Оттла. Оттла -  Елен + Менелай. 
Елен + Менелай = любов. Оттла = любов. А треба, щоб дорівнювало? А 
навіщо? Бо так треба. Тому, що є = бути. Про це всі й так знають. 
Чхати на всіх. І на їхнє знання. Всіх не-ма-є, є — я. Я є Оттла. Оттла 
не є любов. Оскільки вона не є любов, вона не є. Але я є. А навіщо?

Оттла плюнула і почала збирати листи, розкидані по галявині. Поклала 
їх до валізи, валізу кинула під заднє сидіння. Сонце було ще досить 
високо. “Венецьке сонце золотом постане..." Позачиняла вікна й двері. 
Забронювалася. Сіла за кермо. Завела двигун. Озираючись через плече, 
насилу справилася з заднім ходом, — ніколи досі не пробувала.

І вже не озираючись, щосили рвонула в бік застави.

8. Наближення

Вмент над шляхом з’явився гелікоптер. Полковник Р. полегшено 
зітхнув. “А, курва твоя мама була”, — подумала Оттла і врубала п’яту 
швидкість. Полковник Р. зблід. “Розіб’ється, бляха” , — подумав полковник 
Р. і, наздоганяючи машину, почав знижуватися. “Пішов ти в сраку”, — 
подумала Оттла. Якщо він сяде переді мною, врубаюся з усього розмаху 
в нього. Полковник відчув цю рішучість і став підніматися. Поперек 
шлйху Оттли стояв бетеер, на ньому сиділи солдати і курили. “Заберіть 
бетеер” ,— сказав полковник по рації. Бетеер забрали. Через дві хвилини 
повз них пролетів вихор Оттли. Солдатам стало не по собі. Вони ще 
ніколи в житті такого не бачили. І не побачать. “Оттла”, — сказав 
полковник Р. “Оттла”, — озвався динамік справа від Оттли і вона 
здригнулася. Машину ледб-ледь повело. “Оттла, вони не пропустять тебе.
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Вони виконують інший наказ. Я нічим не можу тобі допомогти. Зупинися. 
Подумаєм разом. Оттла, згадай усе, що було. Оттла, ти загинеш, зупинися. 
Оттла”. Оттла тисла на газ і вже не здригалася. Гелікоптер приречено 
летів слідом.

“Ну of, бачиш, що вони придумали”, — за хвилину знову озвався 
полковник Р.

Ворота застави були розчинені навстіж. Білий шлях, цілковито 
порожній, без вибоїн і камінців, здіймався в гори і щезав за перевалом. 
Це називалося воля.

Але перед воротами стояли солдати, вишикувані в дві шеренги. Солдатів 
було дванадцятеро. Вони перегороджували білий шлях до волі. Це було 
набагато страшніше за бетеер, — дехто з них, особливо ж ті, що стояли 
посередині, посміхалися. Оттла летіла. “Розійдись” , — мляво сказав 
полковник Р. по рації. Прапорщик унизу поправив свою рацію на грудях, 
але промовчав. Більше ніхто не зворухнувся. “Вона зупиниться” , . — 
подумав полковник і відвів очі від дороги.

О т т л а  у в а ж н о  д и в и л а с я  п е р е д  с о б о ю .  
Н а  м и т ь  ї й  з д а л о с я ,  щ о  з а р а з  в о н а  п р о 
к и н е т ь с я .  В о н а  т і л ь к и  д в і ч і  в ж и т т і  
г а н я л а  н а  т а к і й  ш в и д к о с т і .  Ц е  б у л о  
с т р а ш н і ш е  з а  ш в и д к і с т ь .  В о н а  в ж е  н е  
м о г л а  в і д і р в а т и  р у к  в і д  к е р м а ,  а н о г и  
в і д  а к с е л е р а т о р а ,  п р и г а л ь м у в а т и ,  з в е р 
н у т и  в п р а в о  а б о  в л і в о ,  с т а т и ,  р о з в е р н у 
т и с я ,  д а т и  з а д н і й  х і д .  Т а к и х  р е ч е й  
б і л ь ш е  н е  і с н у в а л о .  Ї ї  п а р а л і з у в а л о .  Т а к  
п а р а л і з у є  у в і  с н і  і т и  т о д і  н е г а й н о  п р о 
к и д а є ш с я .  Ї ї  п а р а л і з у в а л а  н е  в о л я ,  я к а  
в и д н і л а с я  з а  г о л о в а м и  в і с і м н а д ц я т и 
р і ч н и х  ю н а к і в  у в и г л я д і  п о р о ж н ь о г о  
б і л о г о  а в т о б а н у ,  щ о  п р я м у в а в  у г о р и ;  
в о л я  н е  м о ж е  п а р а л і з у в а т и ;  ц е  б у в  с т р а х  
п е р е д  ш в и д к і с т ю ,  в і р н і ш е ,  с т р а х  п е р е д  
с т р а х о м ,  я к и й  в и к л и к а л а  ш в и д к і с т ь  
ч и  т е ,  t  а,  т о й ,  т і ,  щ о  с т о я л и  з а  н е ю  і п о п е 
р е к  н е ї .  О т т л а  з а в ж д и  л ю б и л а  г а с а т и ,  
а л е  т о д і  ш в и д к і с т ю  к е р у в а л а  в о н а ,  а т е 
п е р  ш в и д к і с т ь  к е р у в а л а  н е ю ,  - т - ї ї  г о л о 
в о ю ,  ш и є ю ,  п л е ч и м а ,  р у к а м и ,  п е р с а м и ,  
ж и в о т о м ,  л о б к о м ,  в а г і н о ю ,  д і в о ч о ю  п л і в 
к о ю ,  — б о  О т т л а  в с е  щ е  б у л а  н е з а й м а 
н о ю ,  — м а т к о ю ,  а н а л ь н и м  о т в о р о м ,  д о в г и 
м и  к р а с и в и м и  с т р у н к и м и  н о г а м и  і 
н і г т я м и  н а  п а л ь ц я х  р у к  і н і г  О т т л и  
к е р у в а л а  ш в и д к і с т ь ;  в о н а  н е  п о ч у л з,  
я к  з а т р і щ а л и  к і с т к и ,  я к  п р о л у н а в  о д н о 
г о л о с н и й  м о т о р о ш н и й  з о й к ,  я к  ф о н т а 
н а м и  ц в і р к н у л и  к р о в, с п е р м а ,  с е  ч а, к а л 
і к р о в  з п о ч а в л е н и х  т і л ,  я к  р о з к о л о л и 
с я  ч е р е п и ,  п о в и л а з и л и  о ч і  і м о з о к  п о т і к  
н а  ч у д о в и й  с і р и й  б е т о н ,  д р а г л і ,  с о п л і ,  
к р и в а в е  м і с и в о ,  а в т о м а т н а  ч е р г а  в с л і д ,  
“щ о  т и ,  щ о  т и  н а р о б и л а ,  О т т л а  — а — а 4  
а! ’’ — в и г у к  д и н а м і к а  в п о р о ж н і й  м а ш и н і ,  
д е  н е  б у л о  в ж е  О т т л и ,  а б у л а  т і л ь к и  ш в и д 
к і с т ь ;  ш в и д к і с т ь  с и д і л а  з а  к е р м о м  і т и с 
н у л а  н а  г а з ,  і б а ч и л а ,  я к  і з - з а  г о р и  в и л е 
т і л а  р а к е т а ,  ї з р о з у м і л а ,  щ о  ц е  г е л і к о п 
т е р  в и б у х н у в  п о з а д  н е ї  в с о н я ч н о м у  н е 
бі ,  б о  ц е  в с е  щ е  б у л о  л і т о ,  л і т о  Г о с п о д н є ;  
п о т і м  ш в и д к і с т ь  п о ч а л а  с т и х а т и ,  к о л е с а
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п о ч а л и  р о б и т и  в с е  м е н ш е  о б е р т і в ,  у с е  
м е н ш е  с т а л о  о б е р т і в ,  у с е  м е н ш е  с т а л о  к о 
л і с ,  п л а т і в к а  з м і н и л а  г о л о с  і т о в с т и м  
б а с о м  п о ч а л а  з а к і н ч у в а т и :  “ А - А - А - В Е ,  
М А Р І - І - І  Я ”, — і з у п и н и л а с я .

Машина зупинилася. Оттла механічно намацала ручку дверцят,
відчинила їх і вийшла. Голова була дуже порожньою. З неї щось витікало. 
Оттла відчувала, що з кожною секундою в її голові все менше залишається 
Оттли, а все більше стає порожнечі. Вона ступила кілька кроків, 
заточилася і впала в траву. Трава була дуже зеленою. Тут не існувало 
швидкости. Просто літали бджоли. Сяяло сонце. Пахло. Оттла нарешті 
почала дихати, глибоко-глибоко, повільно-повільно, тихо-тихо. Вона 
зрозуміла, що все-таки прокидається. Але не розплющувала очей. 
Приходили якісь окремі, нарешті нічим між собою не пов’язані слова. 
Вони були як бджоли, — прилітали, відлітали, і жодного разу це не 
була та сама бджола. Вони просто сідали, брали нектар Оттли, зривалися 
і летіли геть у сліпучо-чорно-зелене море, яке пахло смородиною. Все 
було так просто: посеред моря в човні жив Пасічник. Бджоли приносили 
йому мед. Пасічник посміхався і мовчав. У його човні стояв вулик. У 
вулику жили його бджоли. Ось прилетіла до нього Оттла і принесла 
с в і й  мед. Пасічник уважно подивився на неї і не посміхнувся. Але 
Оттла цього не бачила. Вона просто повзала по його руці. Вона лежала 
горілиць і дивилася в неймовірно блакитне небо. Бджоли не бачать свого 
сіроокого Пасічника. Вони не впізнають його в обличчя. Вони бачать 
блакитне небо, чують чистий запах землі і смородини. Сльози наверта
ються їм на очі, — на ті самі очі, які ніколи не побачать свого Пасічника,
— і небо тоді зникає. Пливуть дощі, — буйні, квітучі дощі. Буяє повінь 
і квітують яблуні. Ти щойно вбила трьох хлопців. І ти хочеш жити. І 
ти хочеш жити? І ти хочеш жити? 1 вони хотіли. А може, й не хотіли. 
Могли б розбігтися, якби хотіли. Вбити свого командира, який віддає їм 
такі накази і який теж хоче жити. Ще там щось. Зрештою. Вони вже 
давно в Царстві Небесному, а ти все ще тут. Поки тебе теж не вб’ють. 
Або поки ти не станеш старою і помреш від цього. Від чого? Від того, 
від чого вмирають усі старі, — від життя, якого ти так хочеш зараз. 
Боже, який гарний метелик! Боже, який тільки гарний, чудовий, 
неймовірно прекрасний у Тебе оцей метелик! Як Ти кажеш? Eupithecia 
nabokovi Me Dunnough. Ага, виявляється, Пасічник говорить латинською 
і англійською водночас. Не зле!

“Призвап їх до останньої години 
і (наче постріл у садку пташини) 
сполохав словом він своїм єдиним 
їх руки із хлібів: з усіх сторін 
І виходу шукають. Але він 
немов смеркання — всюди є, навколо,”

— прошепотіла Оттла пошерхлими, пекучими вустами, і — заснула? 
прокинулася?

1992
с. Матіївка Чернігівської обл.

Вірш P. М. Рільке “Вечеря”,
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Володимир ДРАПЕЙ

ВОСКРЕСІННЯ ЧАЮ

(До 15-ліття бахмацької групи ДАК)

Сьогодні для більшости небайдужих до української поезії читачів 
поняття “ДАК”, на відміну від львівської “Скрині” 70-х або новочасніших 
“Бу-Ба-Бу” чи “Пропалої грамоти” , нічого не означає. Одначе, на початку 
80-х років у Бахмачі (Чернігівська область) справді існувало творче 
об’єднання з такою назвою, започатковане молодим поетом Володимиром 
Кашкою. Ось як згадує про це він сам: “Ми належали до покоління, 
вихованого на сторонніх спогадах про не таку вже й далеку культурно- 
духовну відлигу, яка породила “шістдесятників”, і на реаліях наступного 
в часі льодовикового періоду брежнєвщини, котрий остаточно поруйнував 
ілюзії і рештки віри в життєспроможність нав’язаних ідеалів. <...> Бах
мацька естетична група 80-х років була химерним видовищем, котре не 
мало, на перший погляд, ні достатніх причин, ні передумов для 
виникнення і буття. Містечко з провінційними культурними запитами. 
Районна газета. <...> Цілком несподіваною на цьому тлі була з ’ява 
вчорашніх школярів — молодих поетів, прозаїків, критиків, — об’єднання 
акселеративного, хворого на провінційність і богемність, претензійність і 
чарівне дилетантство водночас. Орієнтація на осягнення світів Т. С. Еліота, 
Рільке, Сен-Жон Перса, Рембо, Целяна, Хіменеса, Ґарсія Лоркй. Захват 
із приводу відкриттів Антонича, Свідзинського, Плужника. Раптом 
виявилось, що й російську літературу досі нам подавали з однією начебто 
метою — приховати справжнє її обличчя і розмаїття...” (В. К аш ка,“Міф 
про ДАК”).

Гортаючи сторінки рукописів, створених бахмацьким ДАКом, досить 
швидко приходиш до висновку, що ці автори не мають ні спільних 
естетичних засад, ні цілісної концепції або конкретної філософської 
системи. Жодного маніфесту, декларації а чи статуту; перефразовуючи 
Г. Д. Торо, формотворчу основу бахмацького ДАКу можна було б означити 
як “школа без принципів”, а шукаючи аналогій — пригадати відсутність 
“організаційного заникнення” в київській поетичній школі чи в тій-таки 
“Скрині” , з окремими представниками якої, до речі, ДАК ще на зорі 
свого існування встановив безпосередні дружні зв’язки: від листування і 
зустрічей — до обміну рідкісними книжками та власними рукописами (з 
цього приводу радив би прочитати цікаву статтю Олександра Гриценка 
“Поети довгої зими” , — “Прапор” , 1989, № 2). Перед нами постає не 
літературна школа в традиційному значенні цього поняття, а справді-таки 
осередок естетів, крихітна оаза світла в тодішньому тоталітарному мороці.

У цьому невеличкому дослідженні нас цікавитиме питання про те, що 
саме об’єднувало молодих людей, “учорашніх школярів”, окрім спільного
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захоплення несанкціонованими (а часом і реально небезпечними в їхній 
життєвій ситуації) релігією, літературою, музикою і мистецтвом, окрім 
спонтанного, часто неусвідомлюваного опору антигуманній комуністичній 
державі, окрім власної творчости та дружніх стосунків. Використовуючи 
рукописи Володимира Кашки, Костянтина Москальця, Миколи Туза (між 
іншим, усі троє є абсольвентами ‘Літературного інституту в Москві), а 
також Андрія Деркача, ми спробуємо відповісти на це питання задовільним 
для зацікавленого читача чином. А якщо конкретніше, то ми спробуємо 
показати, що однією з інтегруючих та креаційних сил цього об’єднання 
був д у х  ч а й н о г о  р и т у а л у .

І

Слід одразу ж застерегти від непотрібних паралелей. Ідеться не про 
механічне запозичення японської “чайної церемонії”. Ритуал ДАКу — 
явище автохтонне, він створювався незалежно від зовнішніх чинників, і 
будь-яке запозичення виглядало б неприродним, претензійним, просто 
смішним (щось на кшталт московських або київських крішнаїтів). І хоча 
засновники ДАКу охоче повторювали сакраментальне “дух чань подібний 
духові чаю”, не забуваючи встромити квітучу галузку вишні до пляшки 
з-під російського саке, але якраз цим майже вичерпуються аналогії з 
культурою Кенко-хосі і Юкіо Місіми. Водночас ідеться не про славнозвісні 
“кухонні посиденьки” , що про них охоче згадують чи не всі колишні 
дисиденти і представники творчого андеграунду. Чому так? Пригадаймо 
слова Яна Парандовського з його “Алхімії слова” , присвячені духовній 
посестрі чаю — каві: “Навіть вино не може суперничати з нею. Кава 
не стає між дійсністю і нашою думкою, не шкодить механізмові нашої 
уяви, не обманює наших почуттів! Вона залишає нам цілковиту неза
лежність, лише підсилюючи витривалість при напруженні думки, а думка 
під її впливом стає легкою, ніщо її не сковує, кава проганяє втому і 
все, що та з собою приносить: апатію, сумніви у власних силах, смуток 
з приводу очікуваних перепон і труднощів. Дехто отримує таку ж допомогу 
від чаю”.

“Дехто” в нашому випадку — це ДАК. Міцний до терпкости чай і 
цигарка, якою затягуються в перервах між ковтками, стали невід’ємною 
складовою частиною творчого процесу насамперед. Сідаючи до чистого 
аркуша паперу, зосереджуючись над віршем або щоденниковим записом, 
представники ДАКу досягають внутрішньої рівноваги і гармонійного, без 
розривів, плину думок завдяки цим двом речам: чаєві і тютюну.

Варто відразу ж зазначити типову для всього ДАКу рису: більшість 
створених ними текстів належать до щоденникових або подібних записів, 
до чогось на 'зразок “д з у й х і ц у”, — в цьому жанрі писали 
Сей-Сьонагон, Камо-но Тьомей, згадуваний уже Кенко-хосі та інші; жанр, 
більше властивий знову ж таки японській, а не українській літературі.

Той самий принцип зосередження творчої енергії, керуючий письмом 
та потоком свідомости, був визначальним і під час чайного ритуалу, коли 
весь ДАК або його частина збиралися для того, щоб прочитати один 
одному нові вірші, “дзуйхіцу”, обговорити, філософську, релігійну, 
мистецьку проблему, “випити чаю”. j !

Зустрічі ці зазвичай відбуваються в домі В. Кашки, і керував 
підготовкою до ритуалу господар. Він ставив воду для кипіння, споліскував 
заварник від зужитої заварки, готував чашки, клав ситечко для
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проціджування чаю. Кожен із гостей мав “свою” чашку, і цілком 
небажаною річчю було б помінятися ними між собою, а тим більше — 
з господарем — через недогляд.

По тому, як закипала вода, господар ще раз, уже окропом, споліскував 
заварник, сипав до нього три-чотири-п’ять-шість (залежно від якости чаю) 
ложечок заварки, заливав, загортав заварник у чистий рушник і ставив 
настоюватися на підвіконня. Якраз там, на підвіконні, а не деінде, було 
місце для достигання чаю впродовж семи-десяти хвилин.

Порушення бодай однієї з умов приготування чаю може зіпсувати весь 
ритуал, звести його нанівець (до прикладу: вода недостатньо закипіла, а 
її вже поквапилися залити в заварник; чи, розливаючи готовий чай, 
забули про ситечко—  і в чаї плавають чаїнки, чіпляючись до язика та 
губ; менша або більша, ніж належить, порція заварки тощо). Ось, до 
речі, іронічне пояснення необхідності користування ситечком:

“Чекай-но, я  візьму ситечко. Ти ж бо знаєш, у приготуванні та 
споживанні чаю я  не міняю власних звичок. За нормального гумору 
навіть заварювати чай нікому не передоручаю. Так от — ситечко. Коли 
я  кладу його на вінця чашки і ціджу із заварника темно-рудий настій, 
часто згадую одне з  ірпінських літературних збіговиськ, а певніше, одне 
робоче засідання семінару, де я читав шматки з і,Контрапауз>>, зовсім 
далекий від гадки, що після читання мене понесуть над чистими 
ірпінськими снігами на руках яко пророка, але й певний, що мене не 
освищуть, бо при наскрізній пафосній глупоті тодішніх поетичних 
претензій нове покоління українців уже дотягувалося пальцями тої стелі 
в культурі, за котрою починається атмосфера терпимости до чужинців, 
супутня радісному страхові перед очікуваними перемінами. Я  читав 
спокійно, бо здогадувався, що говорити про вірші не буде кому. Так воно 
й сталося; але одна дівчина, якій безперемінно треба було сказати щось 
оригінальне, — вона перебувала саме на тій порі, коли без уваги 
сторонніх чоловіків життя уявляється катастрофічно ущербним, — 
ота дівчина вдалася до простенької, як пір’їна, розгорненої метафори: 
коли чай у склянці розбовтують ложкою, а потім ложку забирають, 
рідина ще довго кружляє по інерції, несучи чаїнки, які, проте, поволі 
осідають на дно. Тоді чай набирає звичної прозорости й виразности. 
І  от вона, та дівчина, пророкує, що таке “овиразнення” відбудеться з  
часом і в моїй поезії. Тепер ти розумієш, чому я завжди послуговуюсь 
неодмінним ситечком?"1

Теплої пори чай пили на свіжому повітрі, за столиком, укопаним під 
яблунею; в дощ і восени, коли ще не вдарили приморозки — у майстерні 
Кашки, за його робочим верстатом, що водночас слугував письмовим 
столом; узимку — на кухні.

Розливає чай і слідкує за тим, щоб чашки не залишалися порожніми, 
так само господар. Під час звичайної зустрічі готується один заварник, 
на свято — два або й три. Свята бувають різними — від Різдва й 
Великодня до того, що зацвіли черешні або почало опадати листя, випав 
перший сніг чи написався новий вірш. Святом може стати приїзд когось 
із членів ДАКу, — адже, починаючи з 1981 року, Бахмач по черзі 
залишали і знову поверталися до нього Микола Туз, Костянтин Москалець 
і сам Володимир Кашка; що ж до Андрія Деркача, то він стало мешкає 
в Чернігові, завжди з’являючись до Бахмача як гість.

1 В. Кашка. Ситечко.
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Розглядаючи даний предмет ширше, можна з певністю стверджувати, 
що святом стає к о ж н е  заварювання чаю. Тільки та діяльність, яку 
осмислено виконують щодня з невдаваним зацікавленням і ретельністю, 
може називатися живим дієвим ритуалом. Це добре розумів, скажімо, 
Андрій Тарковський, — досить пригадати те сухе дерево в “Офіруванні”, 
яке щодня поливають батько з сином. Можливо, замість “зацікавлення” 
доречнішим було б слово “зачудування”. Ті, що здійснюють чайний 
ритуал, зацікавлені насамперед у виконанні його належним чином. 
Можливі наслідки ритуалу не є метою його учасників, для них вони — 
щось меншовартісне і не зовсім обов’язкове. Сповна в дусі заповідей 
Крішни учасники ритуалу не “прив’язуються” до плодів своєї діяльности,
— позаяк і зерном, і квіткою, і плодом пиття чаю є... пиття чаю. “І все, 
що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей...” (Кол. З, 23).

Безсумнівно, чайний ритуал ДАКу — це різновид спільної медитації. 
Умовно її можна поділити на три частини: 1) приготування до медитації; 
2) роздумування над Темою; 3) закінчення.

Розглянемо кожну з частин окремо.
1. П р и г о т у в а н н я  д о м е д и т а ц і ї .  Поруч із 

підготовкою необхідного начиння — чайника, заварника, ситечка, чашок,
— і під час очікування на окріп та на ту мить, коли чай буде готовий, 
триває відповідне настроювання на характерний лад цієї медитації: 
перебираються різноманітні теми для подальшого роздумування над ними 
уголос, приходять рішення, які саме вірші чи “дзуйхіцу” варто прочитати 
друзям, розповідаються менш важливі історії, до яких під час власне 
розмислювання Теми вже не буде стосунку, — це огляд подій, що сталися 
в період між двома зустрічами, відгук на щойно прочитану книгу, анекдот 
тощо. Самі по собі ці історії і є тим підгрунтям, на якому виросте 
безпосередньо сьогоднішня Тема. Але поки що це не вона. Жоден із 
учасників ритуалу не знає достеменно, яка саме тема виявиться найак
туальнішою, хоча в кожного з них існують щодо цього власні припущення 
і не зовсім усвідомлені сподівання. Жодного разу за п’ятнадцять літ не 
було випадку, щоб хтось один звернувся до решти з такими, припустімо, 
словами: “Хлопці, а давайте-но поговоримо про паралелі в творчості 
Антонича і Гарсія Лорки”. Найліпше про Тему цієї медитації знає, мабуть, 
дивовижний напій, який набирає снаги в заварнику на підвіконні. Може, 
тому на нього й чекають з таким нетерпінням, — чекають на Тему, яка 
з ’явиться майже одночасно з витонченим духом свіжого чаю, разом із 
першими ковтками таємничого, по суті, трунку.

2. Р о з д у м у в а н н я  н а д  Т е м о ю .  Тема може виявитися 
найнесподіванішою, — від слів Христа і до обговорення власних тільки-но 
прочитаних творів, які, в свою чергу, притягують безліч асоціацій і 
ремінісценцій: від спогаду про подію кількарічної давнини, що сталася з 
ДАКом, — і до кінофільму Тарковського та поезії Тютчева; від пісень 
Дженіс Джоплін або Джима Морісона — і до пісень Тараса Чубая і 
Костянтина Москальця. Тема обов’язково виявиться важливою, такою, що 
її не можна обминути сьогодні, віддавши перевагу іншій. Скупчення уваги, 
зосередженість, інтенціональність, сконцентрованість, “логос-медитація”,
— кожен із цих “синонімів” пасує до духовного акту, яким є роздумування 
над Темою.

У час присутности і самовиявлення Теми дуже суттєвим є вірний 
розподіл “ролей” учасників медитації, — вміння витримувати паузи, не
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‘лякати” Тему безвідносними до неї зауваженнями; вміння вслухатися і 
виповідати те, чим є ця Тема; вміння не випереджати когось із реплікою, 
відбираючи в нього його місце в медитації; не докидати цю репліку вслід, 
коли Тема вже проминула той смисловий відтинок, у якому б дана 
репліка мала власний час. Звісно, найближче порівняння, яке лежить на 
поверхні, — це уподібнення чайного ритуалу до виконання камерного 
твору квартетом, коли кожен музика доповнює існуючу єдність музичної 
тканини, і тільки в такому доповненні, збиранні й існує ця тканина. Але 
існує й велика розбіжність: на відміну від музичного твору, Тему — а 
точніше, сьогоднішній спосіб її розмислювання — ніколи не можна 
повторити і відтворити. Це завжди імпровізація, буття якої, як і буття 
кожної людини, завжди — вперше і востаннє. Задля того й існує ритуал, 
щоб ця зустріч, бесіда, медитація, ця Тема не виявилися останніми. 
Ритуал забезпечує неперервність буття.

Досягнувши власних верховин, Тема кристалізується в небагатьох 
підсумкових висновках. Інколи це може бути одне слово. Інколи — одне 
мовчання.

3. З а к 1 н ч е н н я. Дійшовши подібного висновку, думка учасників 
ритуалу починає відпружуватися. Тема віддаляється, — неначе хмара, 
яка пролилася благодійним дощем у спраглу за небом землю. Про Тему 
більше не згадують. Її більше нема. Вона відтепер є завжди, — адже 
вона стала учасниками ритуалу, які допивають останні краплі схололого 
чаю. Так само, як чай, вистигає палкість духу. Пора розходитися.

Цілком очевидним, на нашу думку, є той факт, що чайний ритуал 
створює для його учасників свій власний час, принципово відмінний від 
усіх “довколишніх” часів. Чай “оживляє” час, конденсує його, кожну 
хвилину наділяючи приналежністю до чайного ритуалу, а відтак здобу
ваючи для неї місце, роблячи її необхідною, невипадковою, такою, що 
ма>є своє походження, даруючи тим самим хвилині цінність і зако
номірність, наділяючи її присутністю в ладі і причетністю до ладу 
(космосу), відбираючи її з відсутности, з безладдя (хаосу), перетворюючи 
і перевтілюючи її. Перетворена таким чином хвилина починає нарешті 
б у т и .  Хвилина чайного ритуалу — це жива хвилина, тотожна в своїй 
дарованій ритуалом якості хвилині знову ж таки з музичного твору, де 
ж о д н а  мить не є випадковою, довільною або неосмисленою, де без 
неї неможливо обійтися. А те, без чого неможливо обійтися, і є цінністю. 
Своєрідним посередником між буттям і цінністю хвилини виступає її 
наповненість смислом. Тому можна сміливо говорити не тільки: “Добре 
темперований клавір”, але й: “Добре темперований чайний ритуал”, — де 
темперація веде своє походження від н а л е ж н о г о  співвідношення 
частин у часі. Час чайного ритуалу — це час т в о р е н н я  ч а с у .

“3 душею холодною, мов лід, але з  чашкою гарячого чаю у правиці 
сідаєш до столу під яблунею. Кожне слово неквапно береш до рядка, 
озирнувши попередньо найменшу його грань, прожилку форми, Поспішати 
вже нема куди — попереду неоглядна вічність: і для тебе, білобрового, 
і для чорнобривців на квітнику. ї  навіть для вишні під вікном з  кухні, 
хоч зеленіти їй лишилося кілька тижнів. Я дам їй змогу ще подихати 
і помилуватися дзвінкою осінньою блакиттю. Хоч попереду в усіх нас 
вічність, ні сьогодні, ні завтра я не буду її рубати. Хай віджевріють 
чорнобривці, відрожевіють завжди хворі флокси. Вічність така солодка, 
однак лише мить теперішня, а не завтрашня, хай і щедра на
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обіцянки-цяцянки, єднає нас із вічністю. Відгавкають нехай пси, 
відсміються птахи, відстраждають люди... Всьому свій час. <...>

І  коли береш рукою чашку з двома золотавими обідками і допиваєш 
останні краплі схололого чаю; почуваєш власне серце так виразно, наче 
кожен з десяти пальців на руках, і тихо сумуєш, що вже тане крижана 
душа: як віск, як тогорічний густий мед, як для коханців час... А 
попереду — вічність, в холодній блакиті котрої знову заціпеніє все 
тепле, протічне. Хвала тобі, чашко з чаєм, що з’явилася до мене з  
щедрих земель посланницею тепла” .

Тепер кілька слів про негативні наслідки чаю, можливі в тому разі, 
коли дія його не є цілеспрямованою, зорієнтованою на інтенсифікацію 
творчого процесу чи на створення суто ритуального духу бесіди-медитації. 
Про це влучно сказав Андрій Деркач: “Коли ти перебуваєш у доброму, 
дійсному настрої, чай підхоплює і розвиває цю погоду духу; коли ж ти 
знаходишся в стані депресії або розпорошености, тоді чай поглиблює і 
депресію, і розпорошеність”. Чай дуже не любить механічного, авто
матичного ставлення до себе. Він потребує осмислення. Сам по собі чай 
не може створити передумов для написання вірша, пісні, “дзуйхіцу”, для 
проведення суто “чайної” медитації на належному “даківському” рівні. 
Передумови мусять бути створені передусім для самого чайного ритуалу. 
Він повинен відбутися “так, як треба”, “саме так, а не інакше”. Можна 
сказати, що поняття “самість” стосується не лише речей чи архетипу 
колективного несвідомого, а й архетипу чайного ритуалу. Порушення, 
спотворення, розщеплення такого архетипу несе в собі загрозу для 
“порушника” в першу чергу. Це, скажімо, загроза безсоння. Випитий 
надаремне чай, енеріЧя якого не сублімувалась у звичні для ДАКу форми, 
продовжує діяти, проте, це дія в зворотному напрямі. Перезбуджена думка 
втрачає “добре темперований” плин і починає ринути бурхливим потоком, 
руйнуючи греблю поміж Ід та Его. Чай з б у д ж у є  підсвідомість, 
але не вміє п р о б у д ж у в а т и  свідомість, — це повинен 
самотужки робити той, хто їй належить. Дуже злим є чай, випитий 
натщесерце, — тремтіння рук, запаморочення, зрештою, нудота й інші 
нервові та фізіологічні негаразди не примушують чекати на себе. Надто 
міцний чай або надто велика спожита кількість його дуже шкідливо діють 
на серце, печінку, шлунок і нирки. Погано впливає чай, заварений вдруге 
або той, що залишився в заварнику з вечора й перестояв ніч. Аксіомою 
є те, що чим дешевший чай, тим він шкідливіший.

Чай уміє як концентрувати роззосередженість, так і роззосереджувати 
концентрованість. Чай може бути добрим і злим, другом і ворогом, — 
як кожна людина. Втім, за п’ятнадцять літ свого існування ДАК чудово 
вивчив фарватер чаю, розвідав місцезнаходження всіх вище згаданих 
під-чайних рифів і тепер досвідчено лавірує поміж ними.

Нарешті, гадаємо, настав вищий час поговорити трохи про відсутність 
чаю. Вона не означає відсутности нових віршів і дружніх бесід. Але в 
подібних випадках вони втрачають характерні напругу, трансценден
тальність і міцність (недаремно ж хтось із ДАКу пожартував, що можна 
й отак: “Святий Чаю, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний...” — а 
інший хтось додав, що перед Трійцею Рубльова стоїть чаша з чаєм, а 
не з вином, отрутою, кров’ю чи іншими напоями).

Із відсутністю чаю доводиться боротися, а коли боротьба виявиться
о

В. Кашка. Чашка чаю.
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безуспішною (що стає чимдалі показовішим у нинішньому політекономічному 
хаосі з його неперервно зростаючими абсурдистськими тенденціями), — тоді 
слід миритися. Змирення з відсутністю чаю виховує терплячість і вичікування, 
подібне до вичікування, чатування вартового. Представник ДАКу — це 
вартовий, що вичікує зміни, — зміни цієї парадигми, в якій відсутній чай. 
Цілком можливо, що замість коробки індійського чаю до нього прийдуть 
кілька рядків нового вірша. “Надія ж, коли бачить, не є надією; бо, якщо 
хтось бачить, то чого ж йому й сподіватися? Але коли сподіваємося того, 
чого не бачимо, тоді очікуємо в терпінні” (Рим. 8, 24 — 25). Стан 
вичікування-вартувсігіня вимагає усунути напруження. Речі повинні йти 
своїми, лише їм відомими шляхами до свого буття в якості речей. Про це 
знає апостол Павло і не забуває Гайдеггер:

“Фахівець: Одначе, коли ми чекаємо, ми завжди чекаємо чогось.
Вчений: Звичайно, але щойно ми уявимо собі щось і зупинимося на 

тім, чого очікуємо, ми насправді не очікуємо більше нічого”. (“З розмови 
на польовій дорозі про мислення”).

Найточніше сутність цього вичікування простежується для нас в одному 
старому Слов’янському слові. Містичний збіг обставин, але слово це 
звучить так: ч а ю .  Наприклад, у Символі віри: “Чаю воскресенія 
мертвих”. В українській мові воно частково збереглося в слові “відчай”
— тобто, цілковита безнадійність і зневіра, коли я вже “не чаю” 
порятунку. Бажаючі можуть поміркувати над тим. що в англійській мові 
“tea” — чай, a “teacher” — вчитель.

Дні змінюються ночами, ночі — днями. Той, хго пив чай, чудово про 
це знає. Він знає, що чай — це не замінник буття, не сурогат буття, 
на кшталт алкоголю. Він знає, що чай — це і є буття, яке приходить 
на зміну відсутногти, постає тоді, коли цього вже д і й с н о  треба. 
Буття — це дійсний дар, який веде своє походження з дійсносте. Дар 
вічно несподіваний і доречний, неминучий і неминущий. Володимир 
Кашка, Костянтин Москалець, Микола Туз, Андрій Деркач — усі четверо 
достеменно звідали те, що є містикою чаю, таїною, непередаваною на 
вербальному рівні. Для того, щоб навчитися плавати, треба зайти в ріку. 
Для того, щоб містичний дар чаю запалав у серці, треба пити чай. Тому 
відсутність чаю — це теж складова чайного ритуалу. Адже кожен 
справжній ритуал потребує своєрідного аскетизму. Великодню передує 
Великий піст. Відсутність чаю — це присутність посту. Спочатку до 
нього важко звикнути, і “перо затнеться на мить, відчувши безодню” 
(М. Рябчук), і розмова про поезію Юрія Тарнавського або Івана Малковича 
якийсь час не потраплятиме до звичного русла. Але пам’ять про чай 
зруйнує німоту, лід початкової нездатности до бесіди скресне, пам’ять 
народить пісню, вірш і “дзуйхіцу”.

II

Здійснюваний ритуал — це актуалізована потреба живої присутности 
Святого Духа тут-і-тепер, до краю відчута і усвідомлена потреба стати 
дітьми, — не знову, а вперше і востаннє (в тому розумінні, як про це 
говорить Ісус Христос: “Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не 
станете як діти, не ввійдете до царства небесного”; Мт. 18, 3 — 4). 
Дуже просто і зримо ця усвідомлена потреба духовного навернення до 
дитячої пра-чистоти, потреба припинення Богозалишености висловлена в 
одному з віршів Миколи Туза:
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Стілець упав — і нікому підняти, 
і чай розливсь на сніг під черевики.
Довкола вже давно немає хати — 
ні стін, ні вікон.

В повітрі, де колись гойдались ночви 
і пахло димом дідової люльки, 
де кольорами грали мильні кульки, 
з’явився Бог надовго 1 намовчки.

Цей створений поетом неологізм “намовчки” переконує нас у тому, 
що йдеться про справжній інсайт. Присутність живого Бога переконливо 
свідчить: невмілу молитву (вірш) почуто і прийнято, на неї відповідають
— негайно, тут-і-тепер, у цьому вірші (а точніше — ц и м  віршем). 
Мить щирого звернення до Бога є водночас миттю Божого поклику до 
людини. Таке ж відчування власного буття (Боговідчування?) 
розкривається нам і у вірші Костянтина Москальця:

...і тільки Бог приходить вечорами;

ви п’єте чай, 1 Він пояснює тобі, 
чому тоді було так важко, 
чому ти не писав так довго, 
чому лилася чиста кров 
1 не лилася брудна, блудна.
Отак щовечора: уроки для душі,
Яка позбулася утоми, 
яка нарешті є удома, —

... лиш де той дім, о Боже мій?

Відсутність дому, вічна безпритульність людини в її власному житті, 
скороминущість недійсного часу, нетривкість речей, а в останні два століття
— ще й їхня тиражована стереотипність, повторюваність, взаємозамінність, 
які досягають свого апогею у виготовленні речей одноразового вжитку. 
Далі йти нікуди — далі немає речей, а отже, й понять для їхнього 
означення. А там, де немає слів, — не існує й людини. Адже це не 
простір безмовного захвату від споглядання й присутности-причетности 
Бога, — а тіснота оніміння, “мерзота запустіння”; це не в і д б и р а н 
н я  д а р у  м о в и ,  в якому криється й повертання його, а — втрата 
дару мови, безповоротна втрата Божого дару. Речі, якими ми оточені зусебіч
— це речі, що втратили цноту (в аному випадку вона — синонім 
неповторности), втратили тільки їм належне місце у вічності, що дивиться 
на нас із кожного старого глечика, макітри, дзбанка, ночов, люльки, а тепер 
уже — і з їхніх імен, що хвилюють архаїчністю і безповоротною справжністю, 
так само, як слова “чаю”, “аз”, “воздаждь ми радость”... Із кожної 
справжньої речі сяє печальний чар, мовчазне свято, кожна така річ заворожує 
нас, зачакловує, кожна з них є вічністю свята і святом вічности. Згадаймо 
ще раз, як писав про це P. М. Рільке, чиє ім’я — на одному з чільних 
місць у “святцях” ДАКу: “/  речі оті, що живуть умиранням своїм, 
зрозуміють твоє славословя, бо вони, всі минучі, на нас іще більше 
минучих, склали надії свої на рятунок Вважають, що мусим перетворити 
цілком їх у серці незримім в нас — безкінечно у нас, якими кінечно ми 
станем” (“Дев’ята елегія”, переклад М. Бажана).

Сьогоднішні ж занапащені речі не заслуговують навіть на ім’я речей. 
Це ефемериди, фантоми, душі без тіл, які роз-чаровують і розчаровують,
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дроблячи цілісний світ, розбиті й розщеплені. Це речі епохи розщепленого, 
зруйнованого атома. Сума цих речей не утворює цілого, оскільки ціле 
завжди більше за суму своїх складових. У такому оточенні й живе людина
— з кожним днем втрачаючи можливість цілости і стаючи дедалі 
ефемернішою та примарнішою. Чи ж не той самий Ангел, котрому так 
по-дитячому безпосередньо “виказував” речі Рільке, приходить тепер у 
“дзуйхіцу” Кашки, задля того, щоб зберегти від розщеплення та загибелі 
улюблену й необхідно справжню річ, без якої неможливо обійтися — 
чашку для чаю?

“На темно-фіолетовому тлі — рослинний орнамент “під золото”: 
вісім автономних груп, кожна з яких чимось нагадує метелика чи павука. 
Втім, коли придивитися пильніше, можна знайти ще цікавіше 
порівняння: свастика, котра поросла листям. В самісінькому центрі 
свастики — червона крапка. По шіст ь таких червоних крапок, off єднаних 
у подобиво квітки чи кетяга ягід, — між ”свастиками". Фіолетове тло 
вгорі і внизу замкнене обідками — теж “під золото”. Під нижнім обідком 
рельєф чашки ламається — а вже за два сантиметри до дна вона 
взагалі звужується.

Ц я чашка впала мені в око в одному з прилуцьких магазинів років 
зо два тому. Ї ї  вартість була З крб. і 35 коп. Як на наші з  Ганною  
прибутки, то й це дорого, але ми купили її, бо ж без власної чашки 
ранкові чайні ревізії значною мірою втрачали свою культову зосібність.

Щовечора я п’ю з  неї чай або гербату, підв’язую  хвости незавершеним 
за день справам, читаю дітям кілька сторінок Толкієна і вкладаюся спати.

І  тоді чашка починає вібрувати. Щось подібне до епізоду зі склянкою  
в прикінцевому кадрі “Сталкера”. Вона дрібно дрижить і пластиковим 
полем посувається до краю столу, а далі падає на бозна-відколи не 
фарбовану підлогу і розбивається.

Трохи згодом крізь шибку з вулиці на кухню заходить хтось прозорий 
і незбагненний за своєю функціональною сутністю: може, посланець 
Бога, може, слуга Сатани. Він збирає чашку докупи, якусь хвилю  
тішиться з  виконаної бездоганно роботи і залишає кухню  — тим-таки 
способом, через шибку. Певно, не я один такий на білому світі — він 
має скрізь встигнути.

Вранці ми всі прокидаємось і завважуємо, що все на своїх місцях. 
Однак тонке плетиво тріщин на темно-фіолетовому тлі чашки бачу, 
мабуть, лише я один. І  кожного разу мене тривожить: а що буде, коли 
одної ночі він не прийде — не порахує за потрібне? І, зрештою, хто 
він і з  якої причини болить йому моя чашка?”

Гортаючи сторінки рукописів ДАКу далі, зупиняєшся ще на одному 
“дзуйхіцу”:

“Щ о ще цікавого: і годинникові стрілки, і щоденникові сторінки 
виконують свою суть і призначення у вірному і відданому служінні; 
неточний годинник не задовольняє, і не станеш писати на брудній або 
порваній сторінці. Колись я писав уже про подібні речі і зауважив тоді, 
що тим, мовляв, і відрізняються люди від годинників, що мають свободу 
волі дійсно, мають, без сумніву, відрізняються; але придивившися 
уважніше, бачиш, що ця свобода, як не парадоксально, не є джерелом 
втіхи і рівноваги; що воля, яка знаходиться на свободі, а не займається

3 В. Кашка. № 1018 (записник Н.)>
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працею і старанним служінням, ця воля цілком байдужа до потреб і 
бажань духу, що така воля разом зі своєю свободою залишається 
осторонь безпосереднього поля діяльности, тоді як дух страждає і 
мучиться на цьому полі, марно силкуючись з* єднати те, що 
розсипається, на цьому полі, зарослому отруйними рослинами, на цьому 
полі, що стало пустирем і звалищем, тоді як могло бути основою 
культури. Дух потребує сили волі, а не її свободи, сили спрямованої, 
окультуреної, зосередженої у формі, сили, працю ю чої на полі; свобода 
волі — це тільки вітер, що пролітає над звалищем, байдуже перегортаючи 
нікому не потрібні газети, брязкаючи порожніми консервними банками; 
так, воля людини є вільною, але в цьому й полягає одне з  осковних 
нещасть людини; свобода волі — це селянин без поля, це вимушена свобода, 
це свобода зумовлена, Пригадуєш “Благословишя землі” Гамсуна? Пригадуєш 
те, про що недавно читав у “Бгаґавадгіті”: “Для того, хто переміг розум, 
він — найкращий друг. Але для того, хто не зміг цього зробити, його 
розум залишиться найбільшим ворогом”? Те саме стосується волі і її 
свободи. Але яка тонка, майже незрима межа між цими думками і 
тоталітарними філософіями, — зрештою, долі того ж Гамсуна чи Лавнда 
Чому, коли воля вільна, вона занедбує поле своєї діяльности й перетворює 
його в пустир, а коли підневільна, обов’язково будує на тому полі казарму 
або монастир? Чому так важко усвідомити і погодитися, а отже, 
впокоритися, і дійсно, сповна, а не на рівні логіки прийняти конфуційську 
“золоту середин^’, русло, яким повинна рухатися ріка свідомости, волі, 
життя в часі, де пустир і казарма були б протилежними .берегами, але 
не визначали б суть ріки і води...”4

Читаючи ось такі речі, починаєш здогадуватися: бахмацький ДАК 
створив себе у вигляді чайного ритуалу і якраз цей ритуал став осмисленою 
філософською позицією, допоміг виробити те, що А. Швейцер називав 
“усвідомленим світоглядом”5. Проте “світогляд” не конче мусить означати 
“система”. Насамперед він означає бачення сповна і реалізоване прагнення 
якомога повнішого осмислення того, що-де-коли-як ти бачиш, а також 
осмислення того, х т о  дивиться в оцьому “ти”. Чайний ритуал не 
виступає в якості якихось “окулярів”, “призм”, “біноклів” та інших 
оптичних пристроїв, позаяк він не є і д е є ю; в супротивному випадку 
він якраз і став би механічною, змертвлюючою, конструктивістською 
системою, кожна з яких надто закоротка і завузька для дійсного світу 
життя. Світ, побачений через бінокль або мікроскоп — недостатній, це 
світ деформований і ілюзійний; у такому світі неможливо жити просто 
людині. Це, безсумнівно, світ науки, але це не світ життя. Якщо Кант 
бачив зоряне небо над головою, то він бачив і реально існуючий етичний 
закон у своєму серці. Маркс зоряного неба вже не бачив; натомість він 
бачив “засоби” і сліпо, як терміт, будував систему. Система вдалася, 
терміти почувалися дуже втішеними. 1 все ж, жодна жива людина не 
зможе жити навіть у найкращому термітнику-казармі. Треба було Гуссерля

4 К. Москалець. Щоденники. 25. VI. 1991 р.
5 “Звичайно, в наш час багато хто не піднімається в своїх поглядах на життя до 

усвідомленого світогляду. В масі своїй вони також не усвідомлюють необхідности і 
не відчувають потреби виводити свої ідеї і переконання з такого світогляду, і зазвичай 
у більшій чи меншій мірі орієнтуються на тон, який задає їхній час, прислухаються 
до ведучих голосів своєї епохи. <...> Для суспільства, рк 1 для індивіда, життя без 
світогляду являє собою патологічне порушення вищого почуття орієнтації”. (А. Швейцер. 
Культура и этика. М., 1973. — С. 79 — 82).
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і Гайдеггера, які пам’ятали і нагадували про зоряне небо і про констеляції 
феноменів безпосередньо в людині: “Для дитини в людині ніч завжди 
залишиться швачкою зірок” (Гайдеггер).

Якраз дух, сповна втілений у чайному ритуалі, стає виявленням 
“вищого почуття орієнтації” між берегами анархії та безвідповідальности, 
з одного боку, і примусовости, не-свободи — з іншого. Сідаючи до 
письмового столу, розпочинаючи бесіду-медитацію, редставники ДАКу 
п е р е т в о р ю ю т ь  енергію свободи, даровану буттям чаю і чаєм 
буття; вони перевтілюють, перетворюють її в “дзуйхіцу” або вірш, у 
сторінку прози чи в смислонаповнену годину живого спілкування, з її 
неповторним, неспотвореним, чистим у своїй самодостатності настроєм, в 
оточенні своїх Ьіршів і віршів с в о ї х поетів.

їхня яблуня1, їхній стіл під яблунею, їхній життєвий світ, у якому 
реально можливим виявляється вільне служіння волі. Тож невипадково, 
мабуть, ще за перших років існування ДАКу — в 1979-му — одним із 
улюблених звертань до чаю стала назва напою індуських богів і брахманів
— “б о ж е с т в е н н и й  с о м  а ”:

Я — поет, батько — лікар, мати вміло обертає жорна.
До багатства ми йдемо різними шляхами, ніби [пастухи]

за коровами.
Для Індри течіть, о краплі [соми]!

(Ріґведа, IX , 112).

III

В Андрія Деркача, котрий останнім (на сьогодні) прилучився до 
бахмацької спільноти, є вірш, де виразно, на мою думку, окреслено чи 
не всі найсуттєвіші моменти побутування чайного ритуалу в історії ДАКу; 
вірш присвячений трьом “чайним” побратимам:

Володі, Костикові й Миколі присвячується

не відкриваються чакри 
від чаю
а розплющуються очі 
треті
у третіх зайвих 
вже не біль нас крає 
а ми його на скибки 
один одного пригощаєм 
з’являються дірки у часі 
ми це передбачали 
1 не дивуємось 
не милуємось 
а опікуємось 
коли заплющуються очі 
треті
півні співають
summit-ники6 стають самітниками 
спогади про радість 
перемішалися з файвоклоччям

Читач, певно, звернув увагу на щемку ностальгійну нотку, котра 
звучить у цьому вірші, як і на те, що автор цієї статті розповідає про

6 Summit — зустріч на найвищому рівні, вершина (англ.).
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чайний ритуал бахмацького ДАКу переважно в минулому часі. Це не 
випадково. Хоча сам дух чайної традиції невмирущий і продовжує постійно 
бути життєво необхідним для чотирьох “summit-ників”, одначе, в силу 
реальних обставин, два піки його самодостатнього побутування припадають 
на 1977 — 1981 та 1988 — 1990 роки, коли “надворі” так стрімко 
розвивалися події, які, врешті, довели “імперію зла” до краху. Варто 
зауважити тут, що жоден із бахмяцьких естетів не залишився осторонь 
історичних подій свого часу: Володимир Кашка і Микола Туз стали одними 
з першозасновників бахмацького осередка Товариства української- мови 
(Кашка й сьогодні очолює його), Костик Москалець виступав як 
виконавець власних пісень у складі широко відомого в Україні та за її 
межами театру-студії “Не журись!” — знаємо, як багато зробив цей театр 
для пробудження національної самосвідомости, — а Андрій Деркач активно 
підтримував діяльність напівлегальної ще тоді УАПЦ в Чернігові. Хлопцям 
рідко випадало зустрітися разом, учотирьох, задля обговорення-осмислення 
учорашнього і сьогоднішнього. Особисті обставини спонукали Миколу Туза 
переїхати на постійне проживання до Ставрополя, і ця суто географічна 
відстань стала відчутною перешкодою для живої комунікації у маленькому 
братстві. Втім, значно краще про це (і не тільки) сказано у вірші самого 
М. Туза:

Братерство

Ходить світло між зірками 
стежками звичними-зпичними, 
поза вікнами, поза мами, 
поза фіранками фабричними.

Чай грузинський, болгарська “Стюардеса”, 
біля фільтру пальці кольору лимона.
Перечитуємо Хіменеса 
Хуана Рамона.

А коли прочиняли кватирку — 
бо від срібного диму темно — 
на свою мерехтливу зірку 
відпустили його Платеро.

Розвиток і вирішення цієї теми знаходимо в рядках В. Кашки:

0  другій збудивсь — дикі гуси кричали
1 бозна й скільки горілиць лежав.
Мов кров з різницького ножа, 
збігала ніч...

Ще з вечора завареного чаю 
на кухні націдив у склянку.
Вже не заснуть тобі до ранку.
А м о\ й до смерті не склепить очей...
1 хто покаже, де тобі пече?..

( “Безсоння восени").
Ми бачимо тут не просто людину, серед ночі застигну ту прикордонною 

буттєвою ситуацією. Багато про що свідчить символ учорашнього чаю, 
чаю, який холодний і якого мало, — поет із документальною точністю 
фіксує розпад чи розлад невидимої інтеграції, своє випадання з життєвого 
світу, ще вчора наповненого смислом і духовною єдністю побратимів. 
Поет свідчить про своє відчайдушне протистояння подібному випаданню
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буття з присутности. Ми спостерігаємо, як він прагне відтворити ритуал 
н а о д и н ц і .  Це дуже зворушливий момент. Вистиглий чай, якого 
мало — це символ втрати, може, й тимчасової, — як відліт осінніх гусей 
до вирію; але в кожному минущому символові присутнім є споконвічне. 
Отож ідеться про якусь одвічну втрату, що проглядає в нічній спробі 
відновлення належного ладу. Крик, безсоння, рана, кров, смерть, — 
перелік цих екзистенціалів свідчить про ті глибини, яких сягає втрата. 
Вона — архетип втрати, який може асоціюватися в нашій культурній 
пам’яті і з першородним гріхом, і з втратою душі, і, шаром вище, — з 
утратою незалежности своєї вітчизни чи з руйнацією віджилих форм 
культу (хоч би в якому значенні розглядалося це слово) та культури 
(“...де тобі пече?”).

Тому парадоксальним чином вірш Кашки звучить як велике “так” , 
сказане цій ночі і цьому випробуванню: якраз те, що з душевного сум’яття, 
тривоги, і самотности на кухні постає в і р ш, і є свідченням тієї реальної 
перемоги, яку здобуває поет. Сам вірш і є подоланням хаосу. Буття 
конкретного вірша — це подолання абстрактної, гостро відчутої загрози, 
не-буття. Отже, ритуал можливий і наодинці.

Відтак, невипадковим видається те, що з образом-символом вистиглого 
чаю ми знову зустрічаємось у вірші К. Москальця:

Я ще раз вип’ю крижаного чаю, 
дослухаю себе і вимкну маг.
Поему Чубая перечитаю, 
передивлюсь колекцію комах.

Липнева злива виліпить на сході 
худеньку постате дівчинки-жони.
Чай закінчився, а Грицько — в труні, 
і пісенька остання — про Чорнобиль.

І тільки Ти лишилася мені, 
та ще комахи із уважними очима, 
що розглядають шрами на чолі, 
а потім пересмикують плечима.

("Дзеркало №536”)

По суті, весь образний ряд цього вірша є одним-єдиним символом: 
переслуховування відтворених магнітофоном власних пісень (а не співання 
їх “наживо” чи створення нових); перечитування талановитого поета, 
одного з засновників “Скрині”, який помер молодим; переглядання 
колекції, яка сама по собі є чимось позбавленим життя й руху; крижаний 
чай, який до того ж закінчується... Не вірш, а дзеркало, — суцільні 
відображення й копії. У дзеркальній природі цього тексту нас переконують 
останні рядки, коли комахи з колекції починають дивитися на того, хто 
споглядає їх. Комахи з колекції оживають, їхній погляд стає уважним, 
вони розглядають шрами на чолі. Тепер неможливо розрізнити, по який 
бік дзеркала перебуває той, хто каже в цьому вірші — “я ”. “Потойбіч 
людей” , —г пригадується Целянів рядок. 1 так само, як у випадку з 
віршем Кашки, єдиним виходом із “задзеркалля*' є ц е й  вірш, 
написаний до сходу сонця, під час липневої зливи, що шумить да вікном, 
асоціюючись з образом дівчинки-жони. Ми не знаємо, про кого тут 
говориться: про реальну особу, про першу в житті кохану, про вічну 
невинність, яка залишається в душі попри весь її досвід; а чи, може,
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про Діву Марію, оскільки “Ти” написано з великої літери. Непідробні 
віра, надія й любов, які звучать в оцьому “тільки Ти лишилася мені”, 
спонукають перечитати весь вірш іншими очима, з іншою, так би мовити, 
інтенцією: перечитати його як молитву або різновид молитви нашого 
сучасника, народженого і вихованого в десакралізованій, усепрофануючій 
епосі, в парадигмі гасел, наказів, прокльонів, доносів, наклепів, вироків.
І, може, тоді “Ти” Костянтина Москальця — це вічна “сестра в серпанку” 
з “Великопісної середи” Т. С. Еліота?

...Чи сестра в серпанку молитиметься 
За дітей тих, що коло брами,
Що не розходяться і не моляться, бо не вміють?
Молитись за тих, хто обирає і попирає!

(Переклад О. Мокровольського).

.». А тим часом — іще одна суттєва деталь. Використану заварку ДАК 
ніколи не викидає до сміття. Її витрушують на клумбу перед вікнами 
Кашки, туди, де дбайливими руками його дружини Ганни посаджені 
чорнобривці, флокси, троянди, хризантеми... Ця використана заварка 
повертається в землю. Вона дуже добре підживлює квіти. Цей мертвий 
чай воскресає в палахкотінні троянд і білосніжній чистоті хризантем. 
Пригадуєте: давні японці теж не викидали на смітник квітів, які 
відслужили ікебану? Пам’ятаєте? — їм там влаштовували похорон... І 
теж ховали в землю.

І так щороку! —
Вдобрюють землю під сакурою 
рештки квітів.

(Мацуо Басьо; переклад Г. Туркова).

“Життя неперервне,” — посміхається Володимир Кашка.
“Усе вродило. Усе вродливе. Життя прекрасне,” — потверджує 

Костянтин Москалець.
“Чай є час,” — долучається Микола Туз.
“Рух чаю імітує рух крови”, — підсумовує Андрій Деркач.
Вони п’ють міцний, трішки гіркуватий чай темно-вишневого кольору, 

слухаючи вічно радісну й вічно вільну музику, що ллється з розчиненого 
вікна, — там, у хаті, юна Олеся Кашка, ровесниця ДАКу, виконує 
безсмертний концерт Моцарта.

... Дуже прикро, що українському читачеві практично невідома 
творчість ДАКу. Видати б бодай невеличку антологію, — звісно, збиткову 
для видавництва, але яку ж прибуткову для української літератури і 
культури навзагал! Невже ці хлопці, які мужньо й гідно витримали 
неможливість говорити зі своїм народом через політичні причини, не 
скажуть свого слова й тепер — через причини економічні? Скільки ще 
лежатимуть у столах їхні рукописи? їм не йдеться про увагу юрби. їм 
треба спільників. їм требя причетних. їм треба, нарешті, обраних. 
Спільників, причетних до буття і обраних цим буттям.

Невже оці питання — “голос того, хто волає в пустелі”?
Невже Україна — пустеля?

1992
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СУСПІЛЬНЕ Ж ИТТЯ

Богдан НАГАЙЛО

ЯК ФОРМУВАЛОСЯ В УКРАЇНІ 
СТАВЛЕННЯ ДО ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ*

Після розпаду Радянського Союзу Україна стала теоретично, якщо не 
практично, третьою за могутністю ядерною державою в світі. Прого
лосивши вперше державний суверенітет республіки, український парламент 
заявив про бажання України бути без’ядерною державою, але коли настав 
час позбуватися ядерної зброї, що розташована на її території, це завдання 
виявилось набагато складнішим та суперечливішим, аніж здавалося раніше. 
Відтоді ставлення до ядерної зброї в Україні змінилося, бо замість ідеалізму 
настав час для політичного реалізму та економічного прагматизму. За 
іронією долі, той самий парламент, переважна більшість якого вітала 
концепцію без’ядерної України, нині, як виявилось, має поважні сумніви 
щодо доцільности однобічного ядерного роззброєння й, незважаючи на 
чималий міжнародний тиск, вимагає, щоб Україні, перш ніж вона 
розглядатиме питання про ратифікацію договору СТАРТ-1 , надали 
Гарантії безпеки й зважили на її економічні інтереси.

У середині липня 1990 року хвиля українського національного 
відродження була настільки сильною, що демократична опозиція змусила 
переважно комуністичний парламент прийняти радикальну Декларацію 
про державний суверенітет України. Чи не найгостріші суперечки під час 
її обговорення точилися тоді, коли демократичні депутати, більшість яких 
були прихильниками Народного Руху України за перебудову, стали 
наполягати на тому, що недавно здобутий український суверенітет потрібно 
зміцнити проголошенням права України на власне військо та службу 
безпеки. Такий сміливий крок був першим викликом з боку неросійської 
республіки протягом останньої фази існування радянської імперії. Щойно 
був прийнятий цей пункт, лідер Руху Іван Драч вніс іншу радикальну 
пропозицію: що Україна заявляє також про своє бажання “бути ней
тральною країною, яка не бере участи у військових блоках і дотримується 
трьох без’ядерних принципів: не зберігати, не виробляти й не купувати 
ядерну зброю”. Цей далекосяжний принцип ухвалено без істотних 
заперечень і пізніше збережено в остаточній редакції Декларації про 
суверенітет, що її український парламент, у якому чисельність комуністів- 
консерваторів переважала чисельність демократичної опозиції у

* Уперше надруковано в “RFE/RL Research Report” (19 лютого 1993 p.). Публікується 
зі скороченнями, — Ред.

♦♦Англійська абревіатура START (Strategic Arms Reduction Treaty) відповідає українській 
CHO (договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь). — Ред.
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співвідношенні приблизно два до одного, прийняв 16 липня безприкладною 
більшістю голосів (355 проти 4).

Чому ж “без’ядерна” позиція, яку під час національного відродження 
України проголосив український парламент, не викликала суперечок? 
Відповідь дуже проста: тоді, коли Україна лише починала звільнюватися 
з-під контролю Москви, така позиція відповідала інтересам і керівництва 
республіки, й народу.

Моральний удар та збитки, що їх спричинила найбільша в світі ядерна 
аварія в Чорнобилі в квітні 1986 року, викликали глибокий страх перед 
ядерною енергією — і мирною, і військовою. Реакцією мас став початок 
антиядерної кампанії, що сприяла зміцненню ширшого руху- “зелених” , 
а він, у свою чергу, став важливою складовою частиною демократичного 
руху та руху за національне відродження України. До того ж у час 
зародження української національної самосвідомости ядерна зброя 
асоціювалася з військовою та імперською могутністю Москви. Розміщена 
на українській території ядерна зброя перебувала під контролем Москви, 
й Київ не мав щодо неї права голосу. Справді, начебто незалежна 
Українська Радянська Соціалістична Республіка, член ООН, не входила 
до країн, що підписали 1968 р. Договір про нерозповсюдження ядерної 
зброї, й не була допущена до безпосередньої участи в міжнародних 
переговорах щодо ядерного роззброєння.

Зрештою, багато в чому Декларація про державний суверенітет була 
ідеалістичним викладом намірів, радше видаванням бажаного за дійсне, 
ніж реальним планом здобуття незалежности. Хоч у другій половині 1990 
року виникло щонайменше дві українські політичні партії (Партія зелених 
та Демократична партія України), які обстоювали в своїх політичних 
програмах без’ядерні принципи, але навіть найрадикальніші українські 
політики визнавали, що досягнення суверенітету є поступовим і складним 
процесом. Та позаяк на території України дислокувалися сотні тисяч 
радянських військовослужбовціь, одна справа була прагнути створення 
українських збройних сил та без’ядерного статусу держави, й зовсім інша
— почати здійснювати цей намір. До цього спричинилася й відсутність 
будь-якого всенародного обговорення питання про ядерне озброєння 
республіки, і той факт, що коли Москва та Вашині'тон у липні 1991 року 
після більш як дев’яти років переговорів підписали нарешті Договір 
СТАРТ-1, Україна в цьому участи не брала.

Виникнення розбіжностей

У Декларації про державний суверенітет України проголошувалося 
також право республіки вступати в безпосередні дипломатичні відносини 
з іншими країнами й брати безпосередню участь у міжнародних структурах 
(таких, як Гельсінський процес) та в переговорах про “мир і міжнародну 
безпеку” . Грунтуючись на цьому документі, українське керівництво, 
починаючи з другої половини 1990 року, активно шукало шляхів розбудови 
незалежної закордонної політики й прагнуло ввести республіку до 
міжнародного співтовариства. Проте зусилля України, спрямовані на 
здобуття міжнародного визнання, були ускладнені різноманітними проб
лемами, особливо непевним майбутнім Радянського Союзу й нерозв’язаним 
питанням про те, яке місце посідатиме в ньому Україна. Західні лідери, 
зокрема президент США Джордж Буш і міністр закордонних справ 
Великобританії Дуглас Херд під час своїх візитів до Києва навесні та
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влітку 1991 року дали зрозуміти, що воліють мати справу з однією 
Радянською державою на чолі з Михайлом Горбачовим, а не наражатися 
на ризик і небезпеку, в тім числі й через можливе розповсюдження 
ядерних арсеналів, які дедалі більше пов’язувалися — а радянські 
представники докладали неабияких зусиль, щоб посилити ці побоювання
— з розпадом СРСР.

Позиція Заходу викликала розчарування у прихильників вільної, 
демократичної та без’ядерної Української держави, які припускали, що 
можуть розраховувати на підтримку західних демократій. Знаменно, що 
ще 20 листопада 1990 року один із лідерів Руху та член парламентської 
комісії в закордонних справах Сергій Головатий, виступаючи на симпозіумі 
Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхені, гостро зауважив, що якщо можна 
зрозуміти “турботу Заходу про власну безпеку”, то “аморально й 
незаконно... прагнути забезпечити власну безпеку за рахунок права народів 
на самовизначення й незалежність”. 1

Протягом наступних років ставало дедалі очевиднішим те, що 
прибічники незалежности України та західні уряди не лише по-різному 
розуміють ситуацію в Радянському Союзі й по-різному підходять до 
розв’язання його численних проблем, а й, зрештою, мають цілком різні 
інтереси. Тоді як українські демократи вважали (таким був і погляд 
Андрія Сахарова), що розпад радянської імперії й утворення демо
кратичних держав, у тім числі й демократичної Росії, — єдиний шлях 
Гарантувати стабільність у Східній Європі й усунути військову та ядерну 
загрозу Заходу, то західні держави віддавали перевагу тому, щоб, як 
1 серпня 1991 року президент Буш заявив українському парламентові, 
Україна та інші республіки підтримували Горбачова в його зусиллях 
зберегти цілісність Радянського Союзу.

Менш ніж за три тижні після скандальної промови Буша радянській 
системі завдано смертельного удару. Завдали його, хоч як це парадок
сально, ті самі консервативні комуністичні сили, які були настільки 
сповнені рішучости зберегти Радянський Союз, що приготувалися здійснити 
державний переворот, наражаючи країну на небезпеку громадянської війни 
та національних повстань. Участь у спробі перевороту вищого військового 
командування й те, як легко вдалося помістити президента й головноко
мандувача збройних сил СРСР Михайла Горбачова під домашній арешт 
на його кримській дачі, не могли не викликати й занепокоєння щодо 
контролю над радянською ядерною зброєю. Тому 26 серпня 1991 року 
російський віце-президент Руцькой сказав на прес-конференції, що РРФСР 
хоче отримати повний контроль над використанням радянської ядерної 
зброї. Він запропонував, аби відтепер ця зброя використовувалася лише 
з дозволу російського президента1.

Заколот виявляє ненадійність безпеки України

Спроба перевороту несподівано продемонструвала українцям, якою 
насправді слабкою та вразливою є їхня щойно проголошена незалежність. 
Як виявилося, генерал Варен ні ков приїздив до Києва 19 серпня й поставив 
українським керівникам ультиматум. Або вони підкоряються наказам 
змовників — Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР, — 
або будуть уведені війська. Голова Президії Верховної Ради України Леонід 
Кравчук, якого дуже критикували потім за його очевидні вагання й 
зволікання, сказав журналістам: “Я зрозумів, що я ніким не захищений,
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що в будь-який час можуть увійти озброєні люди, взяти і повести мене 
в невідомому напрямі”2. Перший заступник Голови Ради Міністрів України 
Костянтин Масик підкреслив, що коли над українською столицею зависли 
військові вертольоти, а на околицях Києва розташувався перекинутий із 
Бреста підрозділ спеціального призначення, який мав захопити урядові 
будинки, український уряд усвідомив, що в його розпорядженні немає 
війська — лише політика3. Після такого витвережувального досвіду, ще 
до того, як 24 серпня демократичні сили в парламенті домоглись ухвалення 
Акта проголошення незалежности України, Кравчук почав підкреслювати, 
що Україні потрібні власні збройні сили4. Відчуття небезпеки відбито в 
перших словах Акта проголошення незалежности: “Виходячи зі смертельної 
небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним 
переворотом в СРСР...” Водночас парламент ухвалив рішення, що надавало 
йому право контролювати всі військові формування, розміщені на території 
республіки, а це готувало грунт для створення національних збройних 
сил.

Проте вже перші дні після проголошення незалежности принесли страх 
перед новою загрозою — тепер вона йшла від російських демократичних 
лідерів-переможців. Уже 26 — 27 серпня прес-секретар президента 
Єльцина та мери Ленінграда й Москви Анатолій Собчак і Гавриїл Попов 
або порушували питання про перегляд кордонів Росії з Україною, або, 
як Горбачов, висловлювали занепокоєння щодо небезпеки, яку становить 
для збереження Союзу українська незалежність. Ба більше, 26 серпня 
Руцькой заявив, що наявність ядерної зброї в різних республіках є саме 
тією причиною, що невідворотно призведе до підписання нового Союзного 
договору, чого Україна не хотіла робити навіть до проголошення 
незалежности. Мовляв, якщо не буде Союзу, то жодна з республік, окрім 
Росії, буде не в змозі утримувати стратегічну ядерну зброю. “А це 
означатиме відродження Російської імперії. Щоб цього не сталося, має 
бути підписаний Союзний договір”5.

Проте радник Горбачова з питань науки Євгеній Вєліхов запропонував 
цілком інше рішення. 27 серпня, не претендуючи на те, що говорить від 
імені президента, він висловився за участь ] міжнародного співтовариства 
у здійсненні контролю над ядерними арсеналами СРСР. “Питання 
контролю над ядерною зброєю”, на думку Вєліхова, має вивчити “група 
фахівців, яку призначить міжнародне співтовариство й схвалить наше 
суспільство” .

Перша реакція в Україні

Першими в Україні висловилися щодо проблеми контролю над ядерною 
зброєю лідери парламентської опозиції. Як твердить “Вашингтон пост”, 
вони закликали всі радянські республіки, де розміщено ядерну зброю, 
“підписати угоду, яка забороняє використання цієї зброї без згоди всіх 
інших сторін, що підписали цю угоду”7.

28 серпня Єльцин, який уже зробив заяву, що бере в свої руки важливі 
структури центрального апарату, оголосив: “3 огляду на той факт, що 
Україна проголосила себе без’ядерною республікою, її ядерна зброя буде 
вивезена до Російської Федерації”8. Невідомо, чи перед цим російський 
президент радився з українським керівництвом, але, в кожному разі, 
різниця між підходами Києва та Москви до цього питання майже відразу 
стала очевидною. Того ж самого дня представник України в ООН Геннадій
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Удовенко заявив на прес-конференції, що немає потреби “драматизувати” 
питання про наявність ядерної зброї на українській території, бо Україна 
залишається вірною без’ядерним принципам і “не хоче мати власної 
ядерної зброї”. Вона готова передати розташовану на її території ядерну 
зброю під “центральний контроль” , хоч треба ще узгодити між Києвом 
та Москвою, як саме це зробити. Удовенко також підтвердив, що Україна 
збирається створити своє міністерство оборони та власні збройні сили9.

Невідомо, що діялося за лаштунками, але 29 серпня один із лідерів 
демократичної опозиції В’ячеслав Чорновіл заявив “Вашині*гон пост” , що 
він отримав повідомлення, буцімто після проголошення Україною неза- 
лежности радянським військовослужбовцям було наказано починати пере
ведення ядерної зброї з України до Росії. За словами Чорновола, вивезення 
зброї вже почалося10.

28 серпня під час обговорення в Москві “надзвичайного стану”, 
викликаного розвитком подій в Україні, Верховна Рада СРСР та російський 
уряд поспіхом спорядили до Києва делегацію (в складі Руцького, Собчака 
та одного з Єльцинових радників Сергія Станкевича). Наслідком двана
дцятигодинних переговорів було історичне українсько-російське комюніке, 
яке підписали Кравчук та Руцькой і яке в багатьох аспектах було 
прототипом угоди про створення Співдружности Незалежних Держав. У 
комюніке, зокрема, зазначалося, що обидві сторони усвідомлюють 
“особливу значимість військово-стратегічних проблем” і потребу “здійснити 
реформу Збройних Сил СРСР і створити систему колективної безпеки”. 
Обидві держави також погодилися “не приймати односторонніх рішень з 
воєнно-стратегічних питань”. Та комюніке містило в собі й ще одне 
положення, великого значення якого для України деякі оглядачі, здається, 
не помітили. У другій частині 7 пункту стверджувалось, що обидві країни 
будуть дотримуватись “зобов’язань Союзу РСР у міжнародних відносинах, 
включаючи угоди по скороченню озброєнь і контролю за ними” , а також, 
що знаменно, право України та Росії обговорювати питання, “що 
випливають із раніше прийнятих зобов’язань” шляхом безпосередніх 
переговорів із “членами міжнародного співтовариства”. 1 справді, весь 
документ, здавалося, був складений таким чином, щоб підкреслити рівність 
обох держав та їхній статус цілком незалежних сторін11.

На прес-конференції, що відбувалася після підписання українсько- 
російського комюніке, серед українських політиків виникли перші 
розбіжності щодо ядерного озброєння України. Кравчук сказав жур
налістам, що прихильно ставиться до виведення ядерної зброї з України 
й “не хвилюється” з того приводу, що вона вся буде знищена в Росії. 
Проте він поставив умову, що незалежно від того, де зброя 
розміщуватиметься, вона перебуватиме під спільним контролем. Чорновіл, 
навпаки, “висловив занепокоєння з приводу того, що Росія володітиме 
ядерною зброєю, й запропонував передати її під контроль ООН”1 .

Доля ядерної зброї в Україні стає предметом обговорення

Хоча створення українських збройних сил несподівано стало централь
ною проблемою, та питання про майбутнє розташованої в Україні 
радянської ядерної зброї ще, по суті, не постало. 1 справді, українські 
політики та громадськість, здавалося, погано уявляли собі кількість такої 
зброї, вартість її виведення чи знищення й пов’язані з цим технічні 
труднощі. Це, зрештою, завжди було таємницею яку ретельно охороняли,
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й українське керівництво залишалось непоінформованим. Як писала 
“Літературна Україна”, “ядерна зброя в Україні була і водночас начебто 
її й не було”13. Тепер належало з’ясувати, що в Україні 15% ядерної 
зброї Радянського Союзу: 176 міжконтинентальних балістичних ракет 
(МБР) та 3000 одиниць тактичної ядерної зброї. Це потенційно перетво
рювало Україну на третю за могутністю ядерну державу світу, ядерний 
арсенал якої більший, ніж у Великобританії, Франції та Китаю разом.

Здається, жителі України вперше звернули увагу на проблему 
розміщеної на території республіки ядерної зброї, коли російський 
президент порушив це питання 5 вересня під час американсько-радянського 
телемосту, що його бачили одночасно в Радянському Союзі, Європі та 
Сполучених Штатах. Намагаючись розвіяти страх, який викликала на 
Заході доля радянських ядерних арсеналів, Єльцин запевнив міжнародну 
аудиторію: “Я гадаю, що буде розроблений механізм переведення ядерної 
зброї з Казахстану та України на російську територію”.

Єльцинова заява змусила українських громадян замислитися: чи 
передача ядерної зброї Росії “відповідатиме... національним інтересам 
України, інтересам зміцнення нашої незалежности і безпеки?”14 Українці 
також чіткіше усвідомили, що наявність ядерної зброї у різних республіках 
викликала неабияке занепокоєння на Заході. Можна сказати, що саме з 
цього моменту в Україні почалася дискусія про ядерну зброю.

Дискусія розгортається

Одним із перших висловився щодо цього питання Чорновіл. 10 вересня 
він зробив заяву, яка великою мірою задала тон дискусії про те, якою 
має бути позиція України щодо ядерної зброї. Чорновіл заперечив думку 
Єльцина, що всі неросійські республіки повинні передати свою ядерну 
зброю Росії. Україна залишається вірною своїй обіцянці стати без’ядерною 
державою, сказав він, але, як Росія, Казахстан та інші республіки, вона 
є законною спадкоємницею всіх матеріалів та технічних засобів, зокрема 
й зброї, колишньЬго Радянського Союзу. Сама думка про те, що одна 
держава мусить передати свої ядерні арсенали іншій, є для нього “дивною”. 
Натомість усі питання, пов’язані зі створенням українських збройних сил 
та ядерною зброєю, повинні вирішуватися за допомогою угод з іншими 
ядерними державами, що призведе до “поступової і повної ліквідації” 
ядерних арсеналів республіки. Чорновіл також твердив, що наявність 
ядерної зброї в Україні та її бажання стати без’ядерною державою будуть 
“добрим стимулом” для розв’язання проблем, пов’язаних зі створенням 
української національної армії (без ядерної зброї), та для забезпечення 
міжнародного визнання незалежности України .

12 вересня Київське радіо запропонувало своїм слухачам низку різних 
думок щодо проблеми ядерної зброї, що їх висловили українські законо
давці й люди, причетні до формування зовнішньої політики України. 
Голова парламентської комісії в закордонних справах Дмитро Павличко 
сказав, що ядерна зброя не потрібна й головна проблема полягає в тому, 
як її позбутися. Є лише дві реальні можливості: або передати зброю під 
контроль Росії, або знищити на місці розташування з допомогою 
міжнародного співтовариства. Павличко був схильний вибрати другий 
варіант, який, гадав він, і переможе.

Проте лідер колишньої комуністичної більшости в парламенті Олександр 
Мороз наголошував на тому, що перетворення України на без’ядерну
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державу є далекою метою, і тому цілком нормально, якщо ядерна зброя 
залишатиметься на українській землі. Має існувати певна угода між 
українським міністерством оборони й об’єднаним командуванням стра
тегічними силами колишнього СРСР. Мороз також послався на той факт, 
що в НАТО існує домовленість про “подвійний ключ” до контролю над 
деякими ядерними озброєннями.

Голова парламентської комісії з економічної реформи Володимир 
Пилипчук сказав, що переведення ядерної зброї на російську територію 
не є найкращим способом розв’язати цю проблему. Він указав на високу 
вартість та технічні труднощі, які спричинить цей процес, і натомість 
запропонував вирішувати майбутнє цієї зброї на основі спеціальної 
українсько-російської угоди. Голова союзу “Чорнобиль” Володимир Шов- 
кошитний також висловився проти передачі ядерної зброї до Росії й за 
утворення тимчасових українсько-російських стратегічних оборонних сил.

Серед палких прихильників без’ядерної України були міністр закор
донних справ Анатолій Зленко та фахівець із міжнародного права професор 
Київського університету Володимир Василенко. Василенко доводив, що 
Україна мусить позбутися ядерної зброї не лише тому, що хотіла б 
уникнути “другого Чорнобиля”, а й із геополітичних причин: “Ми хочемо 
створити пояс без’ядерних держав, що розділятиме Захід та Схід і буде 
гарантом стабільносте в Європі”. Зокрема, він запропонував, щоб Україна 
негайно вивела мобільну тактичну ядерну зброю зі своєї території й 
здійснювала демонтаж МБР у рамках виконання радянсько-американського 
договору СТАРТ-1. Він також підкреслив, що Україна братиме безпосе
редню й активну участь у міжнародному процесі ядерного роззброєння.

Василенка “Файненшел тайме” назвала пізніше “творцем” рішення 
України відмовитися від ядерної зброї. В інтерв’ю цій газеті він сказав, 
що йому вдалося переконати українських політиків за допомогою таких 
аргументів: “Ви не можете володіти ядерною силою, яка не була б 
пов’язана з російською ядерною силою, бо вони мають спільну технологію 
й системи контролю. Якби ми були ядерною державою, то не були б 
цілком незалежними”16.

На величезну вартість і немалі технічні труднощі, пов’язані з 
перевезенням з України до Росії стаціонарних ракет великого радіусу дії, 
вказували й російські урядовці. Виступаючи 26 вересня в Королівському 
інституті закордонних справ у Лондоні, заступник міністра закордонних 
справ Росії Андрій Фьодоров сказав: “Попередня оцінка свідчить, що 
переведення з України та Казахстану ракет, які базуються у стартових 
шахтах, може коштувати 20 мільярдів доларів”. Зруйнувати стартові шахти 
буде набагато дешевше, повідомив він, до того ж небезпечним є процес 
перевезення. Він також запропонував, щоб “ракети, розташовані в Україні, 
стали предметом спеціальних переговорів зі Сполученими Штатами”.

Фьодоров поінформував англійських фахівців, що й Україна, й 
Казахстан мають свої погляди на перевезення ядерної зброї до Росії. 
“Ситуація змінюється” , — сказав він. “Спочатку вони говорили: “Прийдіть 
і візьміть їх”. Тепер кажуть: “Дайте нам подумати, що ж нам робити з 
цими ракетами”17.

Зміну настроїв помітив і кореспондент “Ґардіан” у Києві. Він писав, 
що небажання віддавати ядерну зброю помітне “по всьому діапазону, від 
колишніх комуністів до радикалів”. Заступник голови Верховної Ради 
України Іван Плющ сказав цьому кореспондендові: “Ми категорично проти 
демонтажу ядерних боєголовок... Куди вони підуть? До Росії? А чому?”
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Він зазначив, що* Україна хоче лише одного — заміни радянської командної 
та контрольної структури спільним міжреспубліканським органом із питань 
ядерної безпеки. Загальну думку підсумував заступник лідера парламен
тської опозиції Володимир Філенко: “Більшість депутатів уважає, що ми 
не можемо нині передавати зброю до Росії. Це порушить баланс сил між 
Росією та Україною. Якщо хочете, ми боїмося Росії. Ми боремося за 
незалежність від Росії. Ми не можемо сказати, що з її боку існує ядерна 
загроза, але недавно вони висували до нас територіальні претензії” .

Формування офіційної позиції

Тим часом Кравчук здійснив дуже важливу поїздку до- Північної 
Америки та Франції, щоб завоювати міжнародне визнання й підтримку 
України. Це зобов’язувало його прояснити позицію України щодо ядерної 
зброї.

Звертаючись ЗО вересня до Генеральної Асамблеї ООН, Кравчук 
підтвердив вірність України трьом без'ядерним принципам та її бажання 
“брати безпосередню участь у процесі переговорів про роззброєння”. 
Окреслюючи офіційну позицію України, він заявив: “Сьогодні на укра
їнській території розміщені деякі системи ядерної зброї. Наша політика 
зводиться до того, що ця зброя перебуває в Україні лише тимчасово. 
Знищення цієї зброї разом із компонентами її базування — лише справа 
часу... Секретаріат Міжнародного Агентства з атомної енергії 
поінформовано про нашу згоду помістити всі ядерні засоби на українській 
території під контроль агентства. Україна не прагне володіти будь-якою 
ядерною зброєю. Вона має намір приєднатися до Договору про нерозпов- 
сюдження ядерної зброї як без’ядерна країна”19.

Під час поїздки Кравчук зустрівся з президентом США Бушем, 
президентом Франції Міттераном і прем’єр-міністром Канади Малруні, й 
проблема ядерної зброї була найважливішою темою розмов із ними. На 
прес-конференції в Парижі 3 жовтня він сказав, що Буш і Міттеран 
прихильно поставилися до позиції України, назвавши її логічною. Після 
повернення до Києва Кравчук, здавалося, говорив із ще більшою 
впевненістю та відвертістю. На прес-конференції 4 жовтня він заявив: 
“Ми проти переведення ядерної зброї з однієї республіки до іншої. Треба 
зберігати статус-кво. Ми не можемо погодитися, щоб одна республіка 
забрала собі всю ядерну зброю. Ми не можемо нехтувати інтересами 
власної безпеки”20.

Кравчук сказав, що Україна хоче мати систему контролю з подвійним 
ключем, тобто має бути створена об’єднана командна структура, в якій 
брала б участь і Україна і яка забезпечувала б Києву право накладати 
вето на будь-яке використання розміщеної на українській території зброї. 
Наголошуючи, що Україна підтримує договір СТАРТ-1, він, одначе, додав, 
що вона вимагатиме права брати участь у майбутніх переговорах щодо 
ядерного роззброєння21.

Протягом наступних кількох тижнів знову зросла напруженість у 
відносинах між Києвом та Москвою. Позаяк Україна обстоювала свою 
незалежність, демонструючи відсутність інтересу до будь-якого нового 
Союзного договору, відмовляючись підписати економічну угоду, що її 
запропонував Горбачов, і прямуючи до створення національної армії, різні 
радянські політичні та військові керівники дуже критикували дії України.

Офіційний Київ був особливо роздратований, коли ТАРС зробило “дуже

56
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


перекручене”, як назвала його “Тайме” , повідомлення про дебати в 
українському парламенті щодо створення республіканських збройних сил. 
У повідомленні стверджувалося, що Україна проголосувала за 
“націоналізацію” стратегічних ядерних ракетних сил, розміщених на її 
території. Ці “помилкові” повідомлення, що Україна привласнила всі 
ядерні арсенали на своїй території, викликали тривогу на Заході. Шкоди 
репутації України було завдано такої, що 24 жовтня український 
парламент мусив звернутися до західних держав із заявою, в якій 
підтверджено без’ядерний статус України.

Документ містив у собі різні твердження, що їх зробив Кравчук 
протягом останнього місяця. До офіційної позиції України, як оголосив 
парламент, входило дотримання обіцянки про остаточне знищення ядерної 
зброї на українській території та вимога щодо права голосу при будь-якому 
її використанні, доки вона не буде знищена, а також при вирішенні, 
яким чином це знищення здійснюватиметься. Заява була досить зро
зумілою: хоч українці прагнули забезпечити міжнародне визнання неза- 
лежности своєї молодої держави, але український парламент не піддався 
тискові Росії та Заходу, які вимагали просто перевести ядерну зброю на 
територію Росії. Київ також не хотів, аби питання про ядерну зброю на 
українській землі залишилося лише двосторонньою проблемою України та 
Росії. Натомість він вирішив перетворити це питання на міжнародне — 
не лише через турботу про власну безпеку, а радше щоб підкреслити, 
що на зміну старим узаєминам між Москвою та Києвом, побудованим 
на силі, прийшли цілком інші стосунки, що грунтуються на взаємному 
визнанні незалежности та рівности двох держав. Працівник міністерства 
закордонних справ України Андрій Веселовський пояснив, що Україна 
“все-таки прагне бути без’ядерною державою”, але це може статися лише 
“внаслідок переговорів з усіма ядерними державами”22.

Офіційний представник України в Москві Володимир Крижанівський 
сказав іще категоричніше: “Україна хоче бути без’ядерною зоною, але 
усвідомлює, що це тривалий процес, і він може забрати багато часу”.

Зникнення ілюзій

Обставини, за яких український парламент з ’ясовував офіційну позицію 
щодо ядерної зброї, м’яко кажучи, принесли українським політикам та 
коментаторам розчарування. Захід, здається, згоджувався на вимогу Росії 
взяти під свій контроль усю радянську ядерну зброю, зовсім не враховуючи 
інтересів безпеки України. Один з уроків, що їх отримала Україна з 
цього гіркого досвіду, був у відвертому коментарі Київського радіо до 
заяви українського парламенту про ядерну зброю. Коментатор Сергій 
Коротаєвський пояснював слухачам: “Ми повинні жити без ілюзій. Нікого 
в світі не цікавить, чи ми вільні й незалежні, чи належимо ми до 
будь-якого союзу. Лише одна річ турбує всіх — чи маємо ми бомбу? 
Нікого не цікавить, є ми демократичною чи авторитарною державою. їх 
хвилює тільки одне — чи маємо ми бомбу”23.

Того самого тижня дискусія про ядерну зброю почалася й в українській 
пресі. У статті в “Літературній Україні” працівник Українського інституту 
світової економіки та міжнародних відносин Юрій Мацейко також 
висловився за перетворення України на без’ядерну державу. Проте він, 
здається, вперше заявив у пресі, що під час “нелегкого і тривалого 
переговорного процесу” , якого це перетворення вимагатиме, “цілком
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природно домагатися замість ядерної зброї ефективних додаткових гарантій 
безпеки для України”. Мацейко запропонував, що, крім домовленосте з 
питань безпеки з колишніми союзними республіками, Україна повинна 
прагнути до створення системи колективної безпеки разом з її сусідами 
на заході — Польщею, Чехо-Словаччиною, Угорщиною й Румунією — 
та в Причорномор’ї24.

Захист української безпеки був також основною темою статті в газеті 
“Сільські вісті”. Її автор, член парламентської комісії з питань оборони 
та державної безпеки націонал-демократ Микола Поровський, запропону
вав інший підхід. Він погодився, що “безперечно, в майбутньому Україна 
повинна стати без’ядерною державою”, але заявив, що в такому разі 
оборонну здатність республіки треба зміцнити “іншими сучасними видами 
озброєнь”. Поровський також закликав політиків урахувати потенційну 
небезпеку “втручання чи інших видів військового впливу” на політичну 
ситуацію в Україні з боку сил, що належать до системи колективної 
стратегічної оборони. На його думку, існує небезпека, що в разі нової 
спроби перевороту в Москві замість генерала Вареннікова до українського 
парламенту приїде з ультиматумом командувач “колективних” стра
тегічних сил. Якщо Україна прагне справжньої, а не “паперової” 
незалежности, підкреслював Поровський, то не може бути й мови про її 
участь у “спільних, колективних” стратегічних силах: українські збройні 
сили повинні здійснювати контроль над усіма військовими об’єктами, що 
розташовані в Україні, включаючи й стратегічні25.

До modus vivendi

Незважаючи на тертя між Києвом та Москвою й велике розчарування, 
яке викликало в українців ставлення російських демократів до української 
незалежности, українське керівництво, здавалося, зійшло зі свого шляху, 
щоб запобігти конфронтації з Росією напередодні вирішального референ
думу про незалежність та президентських виборів. Кравчук, наприклад, 
заявив на зустрічі з офіцерами Одеського військового округу 25 жовтня, 
що публікація в московській пресі матеріалів про те, буцімто Єльцин 
обговорював можливість ядерного удару по Україні, була “грубою 
провокацією” , яка мала на меті налаштувати українців та росіян один 
проти одного. Він підкреслив, що Україна, на території якої живуть
11,5 мільйонів росіян, сповнена рішучости підтримувати добросусідські 
стосунки з Росією. Ця частина його промови демонструвалась по 
радянському центральному телебаченню того самого вечора.

Наприкінці жовтня міністри оборони та закордонних справ обох 
республік зустрілись у Києві, щоб узгодити розбіжності. Зустріч 
закінчилась оформленням двосторонньої угоди, положення якої були 
оголошені в українсько-російському комюніке 29 жовтня. У протоколі, що 
його підписали ЗО жовтня міністри закордонних справ Зленко та Козирєв, 
дві сторони знову підтвердили, що ядерну зброю на українській території 
має контролювати й демонтувати центральний орган, підпорядкований 
усім республікам. Наступного дня Зленко зробив заяву, в якій іще раз 
наголосив: Україна прагне, щоб розміщена на її території ядерна зброя 
була знищена, а не лише перевезена, й хоче мати “цілковиту гарантію”, 
що до знищення ця зброя не буде використана.

За кілька наступних днів в українсько-російських переговорах досягнуто 
дальшого прогресу, що дало змогу міністрові оборони України Костянтину
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Морозову оголосити 4 листопада про згоду Росії на створення українських 
збройних сил. А ще через два дні президенти Кравчук та Єльцин підписали 
в Москві комюніке, в якому хоч і йшлося про те, що потрібна система 
колективної безпеки з об’єднаними стратегічними силами, але водночас 
визнавалося право України та Росії мати власні збройні сили та 
підтверджувалися встановлені кордони між двома республіками.

Наприкінці листопада під впливом прогнозів, що на референдумі в 
Україні незалежність буде підтверджена переважною більшістю голосів, 
та побоювань Заходу щодо виникнення нових ядерних держав 
американський сенат ухвалив виділити з бюджету Пентагону 500 мільйонів 
доларів на допомогу в знищенні радянської ядерної та хімічної зброї.
1 грудня понад 90% українських громадян, що прийшли на референдум, 
проголосували за незалежність. Це, а також швидке визнання української 
незалежности з боку Польщі, Угорщини та Росії зробило й визнання з 
боку Сполучених Штатів та інших західних держав лише питанням часу.
2 грудня Кравчук, обраний напередодні президентом незалежної України, 
запропонував створити з офіційних осіб Росії, України, Беларуси та 
Казахстану спільний орган, що візьме на себе контроль над радянським 
ядерним арсеналом. Зленко також негайно заявив, що Україна зацікавлена 
розглянути пропозицію США про надання допомоги в демонтажі та 
знищенні ядерної зброї. Українські керівники вказували, що вони готові 
перевезти тактичні ядерні ракети до Росії для знищення, але наполягали, 
щоб на території України залишились МБР, які будуть під подвійним 
контролем.

7 — 8 грудня президенти Кравчук і Єльцин та Голова Верховної Ради 
Беларуси Станіслав Шушкевич зустрічалися в Мінську, щоб розробити 
майбутню модель політичних, економічних і військових стосунків їхніх 
держав. Вони досягли компромісу — вільного недержавного об’єднання, 
на якому так наполягала Україна, — СНД. Що стосується долі ядерної 
зброї на українській території, то в Мінську, а також під час наступних 
зустрічей керівників країн СНД 21 та 30 грудня, досягнуто попередньої 
домовлености, що, здавалося, враховувала позицію України: об’єднана 
система контролю, яка давала б Україні змогу здійснювати спільний 
контроль над ядерною зброєю на її території.

Дбаючи про захист незалежної України, український парламент, 
ратифікуючи 10 грудня угоду про утворення СНД, зробив 13 застережень. 
Два з них стосувалися проблем, пов’язаних з ядерною зброєю: у 8-му 
пункті стверджувалося, що Україна прагне здобути статус без’ядерної 
держави “шляхом знищення усіх ядерних арсеналів під ефективним 
міжнародним контролем”, а в 9-му пункті підкреслювалося, що “перебу
вання стратегічних збройних сил на території України є тимчасовим” і 
їхній офіційний статус та термін перебування на Україні буде визначений 
українськими законами та “спеціальною міждержавною угодою, укладеною 
між державами, на території яких розміщена ядерна зброя колишнього 
СРСР”26.

У другій половині грудня українське керівництво погодилось істотно 
змінити позицію країни. 18 грудня Кравчук запевнив державного секретаря 
США Бейкера, що Україна якомога швидше просуватиметься до ліквідації 
ядерної зброї на її території й попросив допомоги американських експертів. 
Того ж самого дня Київ та Москва домовилися, що тактичні ядерні ракети 
протягом року будуть переведені з України до Росії для знищення під 
“спільним наглядом” і що цей процес розпочнеться негайно. Підхід
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України до цього питання дуже відрізнявся від позиції Казахстану, який 
заявив про небажання позбуватись ядерної зброї, якщо Росія зберігатиме 
свої ядерні сили. Наприкінці грудня Україна зробила наступний крок, 
погодившись на другій зустрічі керівників країн СНД у Мінську, що до
1 липня 1992 р. вона закінчить виведення тактичної ядерної зброї до 
Росії й до кінця 1994 року демонтує стратегічну ядерну зброю.

Зміна позиції України, здавалось, була викликана бажанням прискорити 
офіційне визнання незалежности республіки (та розпаду Радянського 
Союзу) з боку США й інших держав Заходу, зміцнити її міжнародне 
становище та здобути прихильність світового співтовариства до створення 
на Україні звичайних збройних сил; вона також грунтувалася на 
впевненості, що США та інші західні країни скоро нададуть Україні 
допомогу для знищення МБР. Проте зміни в політиці не були винесені 
на обговорення в парламенті, й законодавці цього не забули.

Зміна позиції

У перші місяці 1992 року знову виникла напруженість у стосунках 
між Україною та Росією, викликана суперечками про підпорядкування 
Чорноморського флоту, про визначення терміну “стратегічні сили” , а 
також претензіями Росії на Крим. Напруженість досягла кульмінації, коли 
Кравчук почав відверто вказувати на те, що він назвав російською 
“імперською хворобою”. Проте виведення тактичної ядерної зброї тривало 
до 12 березня (за цей період вивезено 57% ), коли Кравчук оголосив, що 
Україна тимчасово припиняє цей процес.

Для рішення, що відразу викликало переполох у столицях західних 
держав, було кілька причин. На прес-конференції 12 березня Кравчук 
сказав, що через невизначеність та хаос, які панують у Росії, не існує 
гарантії, що ядерна зброя буде там знищена, а не потрапить не в ті 
руки. “Я боюсь певних сил у сучасній Росії”, — зізнався він і закликав 
іноземних спостерігачів слідкувати за виведенням та демонтуванням 
тактичної ядерної зброї. Звичайно, українцям важко було б знайти 
виправдання наміру й далі передавати ядерну зброю до сусідньої держави, 
яка щораз більше скидалася на потенційного, якщо не справжнього ворога. 
До того ж чимало депутатів були схильні вважати помилковим рішення 
про передачу зброї, якого парламент не розглядав.

Час Кравчукового оголошення — за два тижні після повідомлення про 
те, що на 6 травня призначено його зустріч із президентом Бушем у 
Вашинітоні, та незадовго до переговорів керівників країн СНД у Києві
— свідчив про те, що воно мало дати Україні важіль тиску на Росію та 
Сполучені Штати. На прес-конференції 12 березня Кравчук запропонував, 
щоб США та Західна Європа виділили кошти для побудови на Україні 
виробництва, де можна було б знищувати. ядерну зброю. Проте цю ідею 
відхилено менш як за два тижні, бо таке будівництво було б занадто 
дорогим і тривалим. Окрім спроби спонукати Сполучені Штати вкласти 
кошти, ця пропозиція, можливо, була також пов’язана з намірами 
отримувати уран із боєголовок. Про ці наміри вперше заговорив тоді 
український міністр машинобудування, конверсії та оборонної промисло
восте Віктор Антонов27.

Але найбільше турбувало українське керівництво те, що Вашингтон не 
був безстороннім у своїх стосунках із Москвою та Києвом і тоді, коли 
відносини між Україною та Росією почали швидко псуватися, США не
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надавали Україні такої уваги, якої вона, на думку Києва, заслуговувала. 
Розчарування, що його викликало в українців ставлення Вашингтона, 
прозвучало в радіоінтерв’ю з Юрієм Костенком, одним із депутатів, які 
виступали за те, щоб Україна на певний час залишила на своїй території 
частину ядерної зброї. Він запевняв слухачів, що як тільки Україна 
погодиться переводити тактичну ядерну зброю до Росії та знищити до 
кінця 1994 року МБР, Сполучені Штати знову сфокусують увагу на Росії 
й будуть надавати їй левову частку своїх кредитів та допомоги28.

Цю тенденцію адміністрації Буша розглядати відносини з Україною як 
другорядні проти американо-російських помітили й американські оглядачі. 
Джордж Мелоун навіть зазначив у “Вол Стріт джорнал”, що невідомо, 
чи хоча б психологічно держсекретар Бейкер та його держдепартамент 
“сприйняли бажання українського народу” побудувати власну незалежну 
державу29. Пізніше “високий американський урядовець” ,! прізвище якого 
не називалося, визнав: “Я гадаю, справедливо буде j зауважити, що 
протягом перших місяців цього року ми були недостатньо уважними до 
потреб нової незалежної України”30.

У галузі ядерного роззброєння Україна виявила, що, незважаючи на 
її незалежність, Вашингтон схильний розглядати її проблеми як складову 
частину американо-російських переговорів про контроль над озброєннями. 
Вже в лютому 1992 року повідомлялося про невдоволення України з 
приводу того, що президент Єльцин, який у липні мав прибути з візитом 
до Вашингтона, в односторонньому порядку обговорював з Америкою 
питання ядерного роззброєння, що стосувалося й України31. Вирішальне 
значення для Києва мало те, чи визнають Україну безпосередньою 
учасницею ратифікації та виконання договору СТАРТ-1 і відхилять 
претензію Росії бути єдиною стороною, що представляє колишній Ра
дянський Союз, а отже, єдиною з колишніх радянських республік, яка 
має стежити за його виконанням.

Хвилювання Заходу з приводу того, що Україна зупинила виведення 
ядерної зброї до Росії, зростало. Водночас Кравчук зазнавав дедалі більшого 
тиску з боку парламенту, який вимагав переглянути позицію України 
щодо ядерної зброї. Як сказав Поровський, парламентська комісія з питань 
оборони та державної безпеки хотіла внести пропозицію, що “Україна 
залишає за собою право переглядати терміни виведення ядерної зброї з 
України залежно від розвитку подій у СНД”. Комісія також пропонувала 
три інші можливі зміни: замість одностороннього роззброєння, Україна 
вестиме з іншими республіками , переговори про скорочення ядерних 
арсеналів; Україна наполягатиме на створенні технічних засобів, які 
запобігали б використанню розміщеної на її території ядерної зброї; цей 
контроль буде пізніше зміцнений адміністративним контролем України 
над стратегічними силами32.

Парламент ставить умови

Коли 8 квітня український парламент нарешті почав обговорення цієї 
та інших військових проблем, опір односторонньому ядерному роззброєнню 
був цілком очевидний. Учасники обговорення доводили, що безглуздо 
передавати ядерну зброю до держави, яка становить загрозу для України, 
і що країна, яка добровільно відмовляється від ядерної зброї, має одержати 
міжнародні гарантії її безпеки. Член парламентської комісії з питань 
оборони та державної безпеки генерал-майор Володимир Толубко, директор

61



військового училища в Харкові, який раніше служив у стратегічних 
ядерних силах, заявив, що до без’ядерної держави міжнародне 
співтовариство не ставитиметься серйозно, й відтак запропонував створити 
український “ядерний оборонний щит”. Цю пропозицію представника 
військово-промислового комплексу депутати зустріли оплесками.

Наслідком обговорення була резолюція парламенту від 9 квітня “Про 
додаткові заходи щодо гарантування без’ядерного статусу України” . 
Підтверджуючи прагнення України стежити за невикористанням ядерної 
зброї, розташованої на її території, резолюція відзначала, що парламент 
уважає “недоцільним виводити ядерні тактичні ракети з української 
території, доки не буде розроблений і впроваджений механізм 
міжнародного контролю над їхнім знищенням за участю України”. 
Президентові України рекомендувалось почати переговори з питань 
ядерного роззброєння з лідерами ядерних держав, Кабінетові міністрів 
доручено вжити негайних заходів “для забезпечення оперативного 
технічного контролю України над невикористанням ядерної зброї, що 
розміщена на її території”, а міністрові оборони — укомплектувати 
розташовані на українській території стратегічні об’єкти 
військовослужбовцями національних збройних сил.

Окрім цих нових, жорсткіших заходів, у резолюції було ще декілька 
інших важливих положень, які підтверджували право, якщо не намір, 
парламенту повністю змінити позицію держави щодо ядерної зброї. У 
пункті 5 цього документу парламентській комісії доручалося за допомогою 
фахівців розглянути з погляду гарантування безпеки та зовнішньополітич
них інтересів України весь спектр проблем, пов’язаних із ядерним 
роззброєнням країни, зокрема економічних, фінансових, екологічних та 
організаційних. Але найсерйозніший виклик офіційній політиці містився, 
як виявилося, в пункті 7, де парламент закликав український уряд 
передати йому на ратифікацію угоди про ядерні озброєння, підписані на 
зустрічах керівників країн СНД 21-го та ЗО грудня 1991 p., а також 
угоду країн СНД про статус стратегічних сил від 14 лютого 1992 р. .

Настрій у парламенті та в країні загалом окреслив у своєму коментарі 
голова Верховної Ради Плющ. На запитання журналістів на прес-конфе
ренції 17 квітня, як він ставиться до позиції генерал-майора Толубка, 
Плющ відповів, викликавши повною мірою сенсацію, що його ставлення 
є “позитивним” і після недавньої поїздки по Україні він зробив висновок, 
що й народ таку позицію підтримує. Україна, сказав Плющ, справді 
повинна прагнути ядерного роззброєння, але це мета “на майбутнє”, а 
це майбутнє “буде залежати від багатьох факторів”. А тим часом Україна 
має розробити ефективну форму подвійного контролю над ядерною зброєю 
на її території, а також упевнитися, що тактичні ядерні ракети, які були 
переведені до Росії, справді знищуються34.

Слід- зазначити, що не тільки Україна переглянула своє ставлення до 
без’ядерного статусу. Того ж самого дня, коли український парламент 
затвердив свою резолюцію, представник президента Казахстану Сеткази 
Матаєв заявив, що його країна вже вивела всю тактичну ядерну зброю 
зі своєї території до Росії, але вирішила зберегти ракети великого радіусу 
дії. “Казахстан — велика країна, і вона не може залишатися беззбройною 
між Китаєм та Росією”, — пояснив він і поставив риторичне запитання: 
“Чому ж Франція та Великобританія не виводять свою ядерну зброю до 
Сполучених Штатів?”35.

За два дні по тому виникла нова перешкода. Україна й далі вимагала
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від Росії та Сполучених Штатів, аби ті погодилися з такою концепцією: 
всі країни — наступниці Радянського Союзу, що мають ядерну зброю на 
своїй території, повинні ратифікувати договір СТАРТ-1. На зустрічі в 
Москві міністрів закордонних справ Росії, України, Беларуси та Казах
стану, де обговорювалось виконання договору, Зленко висунув офіційну 
пропозицію, що всі чотири держави, замість бути представленими Росією, 
мають утворити одну спільну сторону, щоб вберегти двосторонній характер 
СТАРТу. Проте Росія вперто наполягала, що лише вона буде однією зі 
сторін договору й виконуватиме його від імени трьох інших держав. 
Пеоеговори зайшли в глухий кут.

Один крок назад, два кроки вперед?

Протягом наступних двох тижнів відбулося неабияке пожвавлення 
дипломатичної активности, частково офіційної й частково залаштункової. 
Її найпомітнішим наслідком було поліпшення українсько-американських 
стосунків, виявом якого стало рішення адміністрації Буша направити до 
Києва делегацію високого рівня на - чолі з заступником міністра оборони 
Полем Вулфовіцем. 14 квітня відбулася її зустріч із президентом 
Кравчуком. Тим часом міністр оборони України Морозов мав зустріч у 
Вашингтоні з державним секретарем Бейкером та міністром оборони 
Річардом Чейні. Українська сторона, напевно, вказувала на те, що 
українське керівництво зазнає політичного тиску в своїй країні, де від 
нього вимагають або досягти більш прийнятної домовлености про долю 
ядерної зброї на її території, або змінити позицію України, як це сталося 
в Казахстані, ставлячи таким чином ратифікацію договору СТАРТ-1 під 
іще більшу загрозу.

Проте того дня, коли американська делегація була в Києві, Зленко 
несподівано оголосив на прес-конференції, що Україна та Росія знайшли 
компромісне рішення й що за кілька днів виведення тактичної ядерної 
зброї до Росії буде відновлене. Він сказав, що підготовлено до підписання 
проект угоди, який “забезпечує українським спостерігачам можливість 
стежити за виведенням, зберіганням та остаточним знешкодженням 
боєголовок”. Зленко також підкреслив, що Україна хотіла залучити 
спостерігачів не лише з республік колишнього Радянського Союзу, але 
Росія була проти. Крім сумнівів України, чи зброя, яку вона передає до 
Росії, справді знищується, Київ також хвилювало й те, що боєголовки з 
українськими серійними номерами можуть потрапити до рук третьої 
сторони, дискредитуючи таким чином Україну3 . Непрямим 
підтвердженням впливу .західного тиску стали Зленковї слова: “Світ не 
зрозумів, що змусило нас так учинити”37.

Хоч як дивно, угоду, що розв’язала таку болючу для світу проблему, 
президенти Кравчук і Єльцин підписали 16 квітня майже без жодного 
розголосу. Текст угоди, здається, ніде не публікувався. Вражало й те, 
що в короткому повідомленні ІТАР — ТАРС про цю угоду, яке 
грунтувалось на інформації російського міністерства закордонних справ, 
не було й згадки про контроль України за переведенням до Росії й 
знищенням там тактичних ядерних ракет. Через кілька днів Українське 
радіо навело висловлювання працівника міністерства закордонних справ, 
який заперечив, що Україна поступилась міжнародному тискові, й заявив, 
що досягнуто угоди “про міжнародний контроль над виведенням та 
знищенням такої зброї”. Він також повторив, що українські військові
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експерти здійснюватимуть контроль у різних точках Росії, де знищу
ватиметься зброя, й ретельно перевірятимуть серійні номери на боєголов
ках38.

Звістку про те, що Україна відновлює виведення тактичної ядерної 
зброї до Росії, вітали у Вашингтоні та інших західних столицях, і з ’явилися 
нові докази того, що Сполучені Штати “поліпшуватимуть узаємини з 
Україною”. Найважливішим досягненням Києва у розвитку стосунків зі 
США було те, що йому вдалося переконати Вашингтон підтримати позицію 
України щодо ратифікації договору СТАРТ-1. Якщо офіційно Росія 
відмовлялася зрушити з місця, то за кулісами переговори велися, задля 
чого свій вплив довелося використати Вашингтонові. Наприкінці місяця 
Кравчук почувався досить упевнено, щоб оголосити, що міністри закор
донних справ Росії, України, Беларуси та Казахстану скоро зустрінуться 
з держсекретарем Бейкером і підпишуть протокол до договору СТАРТ-1, 
який зобов’язуватиме виконувати його всі чотири країни.

Протягом останніх двох тижнів перед візитом українського президента 
до Вашингтона Кравчук і Зленко знову й знову наголошували, що Україна 
прагне отримати від Заходу фінансову та технічну допомогу для 
демонтування ядерної зброї. Проте виник і новий важливий момент. 
Повторюючи думку переважної більшости депутатів, Кравчук тепер заявив, 
що у відповідь на ліквідацію ядерного арсеналу на її території Україна 
сподівається отримати від Заходу якісь Гарантії безпеки. В інтерв’ю газеті 
“Стампа” він зазначив: “Безпеку Німеччини, наприклад, ґарантує НАТО. 
А хто забезпечуватиме безпеку України? Росія? Можливо, ми й погодилися б, 
але ж Росія постійно висуває до нас територіальні претензії”39. Цей 
аргумент Кравчук повторив і на своїй прес-конференції 28 квітня.

Відповіді США та НАТО були негайними й категоричними: про будь-які
військові Гарантії для України з боку Заходу не може бути й мови. Втім,
держсекретар США Бейкер зазначив, що Сполучені Штати могли б надати

• • •• 40 і и • идипломатичну підтримку в разі ядерної кризи . А тимчасовии повірении
Сполучених Штатів у Києві Джон Гундерсен сказав журналістам 3 травня,
що найважливішою міжнародною Гарантією безпеки України є її інтеграція
в європейські структури4 .

Протягом візиту Кравчука до Вашингтона з 5-го по 7 травня обидва 
президенти докладали багато зусиль, аби підкреслити, що він означає 
початок кращих узаємин між Україною та Сполученими Штатами. Окрім 
угоди про торгівлю, яка надавала Україні режим найбільшого сприяння, 
обіцянок про різні форми технічної допомоги та програми корпусу миру, 
найважливішим для української сторони реальним наслідком візиту 
Кравчука було підтвердження угоди між Вашингтоном та Києвом про те, 
як має відбуватися ратифікація договору СТАРТ-1. У спільній заяві, яку 
зробили Буш та Кравчук, Україна підтверджувала, що вона ратифікує й 
виконуватиме цей договір, демонтувавши всю ядерну зброю, “згідно з 
відповідними домовленостями, протягом 7-річного періоду, як це визначено 
договором СНО”, та приєднається до договору про нерозповсюдження 
ядерної зброї як без’ядерна держава. В заяві також підтверджувалося, що 
Сполучені Штати допомагатимуть Україні здійснювати ядерне роззброєння, 
й американський Конгрес виділить для цього асигнування на суму 400 
мільйонів доларів42.

Не отримавши Гарантій безпеки України, Кравчук запевнив журналістів 
на прес-конференції після зустрічі з Бушем, що його країна й далі 
домагатиметься твердих Гарантій43.
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Перед від’їздом із Вашингтона він підтвердив, що вся тактична ядерна 
зброя виводиться з України до Росії з чималим випередженням графіка. 
Він також скористався можливістю попросити технічної та фінансової 
допомоги на ліквідацію МБР, указуючи на те, що Росія має єдиний завод 
для знищення боєголовок і ракет, що їх доставляють44.

Загалом із погляду Києва візит Кравчука та Зленка до Вашингтона 
був вдалим. Визнання України однією зі сторін договору СТАРТ-1 було 
важливою дипломатичною перемогою України, й не лише через 
підтвердження права та відповідйльности Києва за процес ядерного 
роззброєння, але також тому, що стала міжнародною проблема, яка могла б 
інакше залишитись українсько-російською й бути причиною напруженосте. 
Умови договору СТАРТ-1 також надавали Україні на знищення ядерної 
зброї на її території зайвих три роки. Останнім, але не найменшим, 
здобутком Києва було те, що він забезпечив собі підтримку Вашингтона 
щодо інтеграції України в західноєвропейські структури чи принаймні 
визнання важливосте такої інтеграції. Це положення ввійшло до спільної 
заяви Буша та Кравчука.

Лісабонський протокол І застереження України

Протягом наступних двох тижнів Сполучені Штати далі вели делікатні 
переговори з Росією, Казахстаном та Бєларуссю про ратифікацію договору 
СТАРТ-1 і змогли дістати їхню згоду на компромісне рішення, що його 
розробили Вашингтон і Київ. Вона була письмово підтверджена в Лісабоні 
23 травня, коли держсекретар Бейкер, міністри закордонних справ Росії, 
України та Беларуси й представник Казахтану підписали протокол чи 
офіційний додаток до договору СТАРТ-1. Згідно з ретельно дібраними 
умовами протоколу, Україну, Беларусь і Казахстан визнано сторонами 
цього договору поряд зі Сполученими Штатами та Росією. Як “держави
— наступниці колишнього СРСР”, вони разом із Росією брали на себе 
виконання його зобов’язань за цим договором, перевірку виконання 
договору та участь у роботі спільної комісії з узгодження та контролю, 
а також обіцяли якнайшвидше приєднатися до договору про нерозповсюд- 
ження ядерної зброї як без’ядерні держави. Кожна сторона також 
зобов’язувалася ратифікувати договір разом із протоколом “відповідно до 
своєї конституційної практики”. Договір набирав чинности від того дня, 
коли закінчувався обмін документами про ратифікацію.

Напружена атмосфера під час церемонії підписання та застереження, 
які Росія, Україна та Беларусь прагнули зробити у вигляді супровідних 
листів та заяв, свідчили про наявність істотних розбіжностей в інтерпре
тації деяких положень договору серед держав колишнього СРСР, Росія 
наголошувала, що воліла б не починати виконання договору доти, доки 
три інші держави не позбудуться всієї ядерної зброї, і що, на її думку, 
Україна зобов’язана дотримуватися термінів, обумовлених ЗО грудня 1991 р. 
в Мінську (тобто має закінчити ліквідацію всієї ядерної зброї до кінця
1994 року), а не семирічного періоду, вказаного в договорі СТАРТ-1.

Україна окреслила свою позицію в двох додаткових документах: листі 
президента Кравчука до президента Буша від 7 травня, якого вона 
долучила до Лісабонського протоколу, та зверненні міністерства закор
донних справ України, що його Зленко передав у Києві послам країн 
НАТО. У першому документі Кравчук зазначав: “Україна Гарантуватиме 
ліквідацію всієї ядерної зброї, включаючи стратегічну наступальну зброю,
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розміщеної на її території, згідно з відповідними угодами протягом 
семирічного періоду, передбаченого в договорі СТАРТ-1, та в контексті 
заяви про без’ядерний статус України. Здійснюючи цей процес роз
зброєння, Україна враховуватиме й інтереси національної безпеки... Процес 
ліквідації ядерної зброї в Україні здійснюватиметься під надійним 
міжнародним контролем, що гарантуватиме невикористання ядерних 
компонентів для повторного виробництва зброї й перешкоджатиме їхньому 
експортові до інших країн”45.

Другий документ ширший за охопленням проблем (хоч, очевидно, ні 
до чого, не зобов’язує). Україна повідомляла міжнародне товариство, що, 
на її погляд, скорочення ядерної зброї, розміщеної на території Росії, 
України, Беларуси та Казахстану, “має здійснюватися шляхом про
порційного, рівномірного та постійного знищення боєголовок та їхніх 
носіїв” і що Україна “наполягатиме на гарантуванні національної безпеки, 
враховуючи ґарантію захисту від імовірної загрози застосування сили... 
проти України з боку будь-якої ядерної держави” й вимагатиме, “щоб 
Росія негайно вжила дієвих заходів для створення разом з Україною 
системи технічного контролю з боку Президента України за невикористан
ням стратегічної наступальної зброї, розміщеної на українській території”. 
У зверненні також підкреслювалося, що Україна принципово не може 
визнати за Росією будь-якого “особливого статусу” порівняно з іншими 
“країнами — законними наступницями колишнього СРСР”, якщо він 
Стосується угод, власносте чи зобов’язань колишнього Союзу; єдиний 
виняток вона робить для спільної домовленосте країн СНД, що Росія 
посяде місце колишнього СРСР в ООН та Раді Безпеки46.

Цікаво, що підписання Лісабонського протоколу — однієї з най
важливіших угод, що їх підписала незалежна Україна, — здавалося, 
майже зовсім пройшло повз увагу українських засобів масової інформації.
З якихось причин текст протоколу та лист Кравчука до Буша, що став 
додатком до договору, не були опубліковані в Україні. Тому не дивно, 
що за відсутносте будь-якої інформації про те, які ж зобов’язання взяла 
на себе Україна, не могло відразу виникнути публічної дискусії щодо 
приєднання країни до договору СТАРТ-1. Але це не означало, що 
забезпечено його ратифікацію в парламенті. До того ж депутати якраз 
збирались обговорювати пропозиції до військової доктрини України, яка 

^визначила б напрямки політики щодо захисту безпеки держави. Отож 
питання про без’ядерний статус України неминуче мало стати головною 
темою дебатів.

Той факт, що Україна, підписуючи Лісабонський протокол, погодилася, 
що до кінця сторіччя (якщо будуть виконані всі умови договору) Росія 
буде єдиною з країн колишнього СРСР, яка матиме ядерну зброю, — 
був, звичайно, дуже важливим і не міг не привернути уваги. Чорновіл, 
на той час співголова Руху, наголосив на потребі в Гарантіях. Радикально- 
націоналістичний депутат Степан Хмара звинуватив Кравчука в тому, 
що він робить “величезну політичу помилку”, погоджуючись на 
без’ядерний статус України без ґарантій її безпеки з боку Заходу. Він 
заявив, що чимало депутатів уважало, що “доки ми не отримаємо такі 
Гарантії, ми повинні залишити деяку кількість ядерної зброї і контролювати 
її повинна Україна, а не Росія, яка демонструє справді імперське ставлення 
до цього питання” .
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Костенко загострює дискусію

В “Голосі України” за 29 серпня та 1 вересня з ’явилася стаття депутата 
Юрія Костенка “Ядерна зброя України: благо чи зло?” Це був найдо- 
кладніший серед газетних публікацій аналіз питань, пов’язаних із ядерним 
роззброєнням України. Костенко нагадував, що “Україна брала безпосе
редню участь у створенні ядерних арсеналів СРСР, вкладаючи відповідно 
у цю справу свій значний інтелектуальний потенціал і величезні 
матеріальні ресурси” , і що після розпаду СРСР Україна має право на 
всю його власність, розміщену на її території. Тому “не лише передчасно, 
а й небезпечно”, доводив він, “казати про нашу державу, наче вона не 
володіє ядерною зброєю”, бо це породжує безліч правових проблем, що 
стосувалися володіння ядерною зброєю та відповідальности за її ліквідацію. 
Ці проблеми “можна успішно розв’язати лише у випадку, коли Україна 
буде власником ядерного потенціалу колишнього СРСР, розташованого на 
її території, та до його знищення матиме тимчасовий статус ядерної 
держави”.

Далі Костенко аналізував технічні труднощі та вартість знищення 
ядерної' зброї, яка містить високотоксичні компоненти, за умов економічної 
кризи. Він висловив упевненість, що, маючи високий науковий і технічний 
потенціал та найбільший у світі ракетний завод — дніпропетровський 
“Південмаш”, — Україна за належного фінансування зможе створити 
технологічні умови для демонтажу й утилізації систем-носіїв. Із демон
тажем та переробкою ядерних боєголовок Україна впоратися не зможе, 
але вона не може й просто віддати їх Росії, яка єдина має необхідне 
устаткування. Адже боєголовки містять уран (президент Кравчук пізніше 
наголошував, що “Україна брала участь у виробництві урану, й основна 
його частина вироблялась на українській землі, в Жовтих Водах”47) та 
плутоній, вартість яких “оцінюється на міжнародному ринку відповідно 
до 100 мільйонів доларів за тонну урану та від 500 мільйонів до мільярда 
доларів за тонну плутонію”. До того ж збагачені уран та плутоній можна 
перетворити на паливо для українських реакторів. Досі Україна змушена 
купувати таке паливо в Росії. Костенко запропонував укласти з Росією 
угоду про повернення Україні частини урану та плутонію з демонтованих 
боєголовок (зокрема з переведеної до Росії тактичної ядерної зброї). Треба 
також почати будівництво власних спеціалізованих виробництв для 
збагачення урану, виготовлення реакторного палива та переробки 
радіоактивних відходів.

Костенко закликав дуже уважно вивчити договір СТАРТ-1 до його 
ратифікації парламентом, аби пересвідчитися, що національним інтересам 
України не буде завдано шкоди. Він указав, що переговори про цей 
договір велися ще тоді, коли США та СРСР були противниками й Україна 
не мала в цьому процесі права голосу. Відтоді політичне становище 
докорінно змінилося, і багато вимог договору “застаріли і стали економічно 
недоцільними”. Чому, наприклад, Україна має знищувати шахтні пускові 
установки для стратегічних ракет, якщо вона може їх використати для 
сільськогосподарських потреб чи з науковою метою? Треба брати до уваги 
й економічні та екологічні фактори і ширшу проблему Гарантування 
безпеки України та її зовнішньополітичних інтересів.

Остання частина статті Костенка стосувалася “проблеми забезпечення 
Гарантій національної безпеки України після ядерного роззброєння”. 
Безпека більшости країн, пояснював він, ґрунтується на одному з трьох
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факторів: військовій силі, економічній могутності чи високому рівні 
політичної та економічної інтеграції з іншими країнами. Військовий (без 
ядерної зброї) та економічний потенціал України “неспроможні повністю 
захистити від будь-якої агресії, а Україна інтегрована здебільшого з 
республіками колишнього СРСР і в першу чергу з Росією, яка й сама 
далека від стабільности”. Україна також узяла на себе зобов’язання не 
приєднуватися до будь-якого військового блоку й не шукає “ядерної 
парасольки”. Костенко зробив висновок, що єдиний шлях для України — 
“інтенсивна політична та економічна інтеграція з країнами Західної 
Європи”. На його думку, “ступінь цієї інтеграції і швидкість ядерного 
роззброєння України повинні бути взаємопов’язані. Образно кажучи, 
остання стратегічна ракета, що розташована на українській землі, повинна 
бути знищена тоді, коли доля України зіллється з долею багатьох держав 
Європи”48.

Майже відразу після появи статті Костенка проблема ще більше 
ускладнилася новою несподіваною подією. На початку вересня стало 
відомо, що після тривалих переговорів Сполучені Штати погодилися 
купувати в Росії збагачений уран, добутий із ядерних боєголовок. Це 
повідомлення лише зміцнило впевненість України, що вона повинна 
вимагати в Росії частину урану чи частину прибутку від його продажу
— за уран з “українських” боєголовок. Це також зміцнило позицію тих, 
хто критикував рішення українського керівництва завершити передачу 
тактичної ядерної зброї до Росії, й загострило відчуття того, що Україну 
намагаються ошукати.

Парламент відхиляє без’ядерну військову доктрину

На тлі драматичних змін, пов’язаних зі скиненням уряду Фокіна й 
обранням на пост прем’єра директора ракетобудівного комплексу 
“Південмаш” Леоніда Кучми, 28 жовтня парламент України почав 
обговорювати проект військової доктрини, що його підготувало міністерство 
оборони за дорадчою участю парламентської комісії з питань оборони 
державної безпеки й Ради оборони. Проектом запропоновано без’ядерну 
доктрину, яка і*рунтувалась на принципі розумної достатносте. Представ
ляючи її парламентові від імені президента, міністр оборони Морозов 
розповів, що під час обговорення в парламентській комісії з питань оборони 
та державної безпеки найбільше суперечок викликало питання про те, 
буде чи не буде Україна ядерною державою й членом військового блоку. 
Міністерство оборони, вважає підкреслював Морозов, що проголошення 
України ядерною державою не має реальних підстав і не відповідає 
сучасному економічному потенціалові та стратегічним інтересам держави.

Морозов, здається, неправильно оцінив настрої, що панували в 
парламенті, бо обговорення воєнної доктрини перетворилося на фіаско для 
нього особисто, для авторів документа, та й для президента Кравчука. 
Запропонований проект був дуже розкритикований з усіх боків і 
повернений на доопрацювання. Найбільше нарікань викликало те, що 
проект не визначав “потенційного противника” України (на такі запитання 
депутатів Морозов відповідав ухильно), а також теза про одностороннє 
роззброєння України (багато депутатів доводило, що країні потрібно 
зберегти ядерний засіб стримування). Наприклад, генерал-майор Толубко, 
який іще раз виявив себе під час дебатів як палкий прихильник ядерного 
статусу України, наголосив, що хоча без’ядерний статус і слід розглядати
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як мету на майбутнє, але за відсутности ефективних Гарантій національної 
безпеки Україна має скорочувати свій ядерний арсенал лише прямо 
пропорційно ядерному роззброєнню інших держав, у тому числі 
Великобританії та Франції.

Не на користь без’ядерному статусові були й зауваження Морозова 
про те, що Україна ще не одержала від зацікавлених сторін сподіваної 
технічної та фінансової допомоги на ліквідацію ядерної зброї та що Україна 
матиме власні ракетні війська.

На додаток до всього, на Морозова посипався град критичних зауважень 
щодо стилю роботи його особисто та його міністерства, щодо бойової 
готовности українських Збройних Сил, щодо запланованого на декілька 
наступних років скорочення української армії. Критика міністра оборони, 
переважно з боку колишніх комуністів (вони, зокрема, звинувачували 
його в дозволі насаджувати у війську “український націоналізм”) тривала 
й після дебатів і перетворилася на кампанію спрямовану на те, щоб 
вижити його.

Дискусія про ядерну зброю пожвавлюється

Після того, як парламент відхилив пропоновану військову доктрину,
обговорення проблем національної безпеки й особливо питання про ядерну
зброю розгорнулося на сторінках преси з новою енергією та глибиною.
У листопадовому числі парламентського місячника “Віче” з’явилася стаття
директора Національного інституту стратегічних досліджень професора
Сергія Пирожкова, в якій порушувалися взаємопов’язані питання про
українські національні інтереси, безпеку та геополітичні реалії. Пирожков
доводив, що ядерне роззброєння України має залежати від надання
західних Гарантій безпеки та фінансової й технічної допомоги Заходу. На
його думку, ті вимоги, які висуває Україна, не є надмірними, бо розміщені
на її території ядерні ракети — не лише засіб стримування, а й частина
національного багатства, і знищення ядерної зброї призведе до знищення
цих багатств — та ще й у час економічної кризи, — водночас позбавивши
західні країни частини економічного тягаря, що його поклала раніше

49радянська ядерна загроза .
Протягом листопада інше парламентське видання. — “Голос України”

— також опублікувало декілька великих статей на тему ядерної зброї. 
На початку місяця Юрій Рубан виступив проти збереження ядерної зброї 
на Україні, доводячи, що вона не має економічних та технічних 
можливостей претендувати на статус ядерної держави. Натомість він 
запропонував, щоб Україна поступово рухалась у напрямку ліквідації 
ядерного арсеналу під міжнародним контролем, продаючи чи обмінюючи 
уран, одержаний із боєголовок, на атомне пальне чи технологію переробки 
ядерних відходів і використовуючи ракетобудівні заводи для комерційних 
потреб. Рубан закликав військових, політиків, правників, науковців та 
бізнесменів узяти участь у дискусії, наголошуючи на важливості 
обізнаности населення з усіма доказами за і проти50.

Тим часом генерал Толубко почав розвивати концепцію ядерної України 
безпосередньо на сторінках преси. В інтерв’ю газеті “Киевские ведомости” 
він заявив, що український військово-промисловий комплекс здатен 
забезпечити ядерний статус держави, й це було підтверджено на зустрічі 
парламентської комісії з питань оборони та державної безпеки з пред
ставниками ВПК і з президентом Кравчуком. Толубко звинуватив голову
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парламентської комісії в закордонних справах Павличка в тому, що той 
нібито перевищив свої повноваження, дезинформуючи міжнародне то
вариство про позицію України щодо ядерного роззброєння (створюючи 
хибне враження, буцімто Україна збирається стати без’ядерною державою 
негайно, а не колись у майбутньому) й чинячи тиск на міністрів 
закордонних справ та оборони, аби вони підписували з іншими країнами 
угоди, що шкодять обороноздатності України51'

Толубко виклав свою позицію детальніше в трьох статтях, 
опублікованих у “Голосі України”. Коротко описавши історію розвитку 
ядерної зброї та концепцію ядерного стримування, він проаналізував 
“уроки” зовсім недавнього минулого. На його думку, очолювана Америкою 
міжнародна воєнна інтервенція Іраку знову продемонструвала, що покла
датися на величезні армії зі звичайною зброєю та новітні “лінії Мажіно” 
вже не випадає. У наш час складної, високоточної зброї роль ядерного 
стримування, доповненого ракетними військами, незмірно зросла. Тому, 
незважаючи на важливі угоди про скорочення ядерних озброєнь, Сполучені 
Штати, Великобританія та Франція не припинили реорганізації та 
модернізації своїх ядерних сил. Справді, лідери двох останніх країн ясно 
засвідчили, що не збираються відмовлятись від ядерних засобів стриму
вання. Толубко звернувся до читачів із запитанням: “Чому ці держави 
мають право володіти ядерними силами й перед ними, як перед Україною 
ніхто не порушує питання про їх знищення? Хіба Україна не така ж 
європейська держава і не член Організації Об’єднаних Націй з 1945 
року?”

Далі генерал наголосив, що Росія також вирішила зберегти ядерний 
потенціал. Проте він свідомо утримався від обговорення того, які наслідки 
це матиме для України. Але таке обговорення почав у “Молоді України” 
Віктор Миронченко, який виступив на підтримку позиції Толубка. 
Відкидаючи дипломатію, він заявив, що північна сусідка України “ще 
остаточно не зробила свій вибір між демократичним та імперським 
шляхами розвитку”, й не відмовилася від територіальних претензій до 
України. До того ж у Росії відбуваються складні внутрішні процеси, які 
загрожують її цілісності, вона також втягнена в конфлікти в Молдові, 
Закавказзі та Середній Азії. Тому для України “Росія є постійним 
джерелом нестабільносте й можливої зовнішньої загрози”52.

У своїй статті Толубко також зазначає, що тоді як п’ятнадцять держав 
стояли “на порозі” створення ядерної зброї й витрачали на це чималі 
ресурси, Україна вже була de facto ядерною державою, тож купувати чи 
створювати ядерну зброю їй не було потреби. Крім ядерної зброї, вона 
володіла першокласною ракетною технологією та стратегічною авіацією, 
мала кваліфікований науковий та військовий персонал і ракетобудівний 
завод. Та й з економічного погляду вигідніше залишити ядерні засоби та 
стратегічні ракетні сили, ніж утримувати велике військо з традиційною 
зброєю. Толубко зробив висновок, що з політичного погляду було б 
непродумано й безвідповідально поступитися всім цим лише заради 
сумнівних короткочасних політичних переваг, здобуваючи їх коштом 
довгострокових національних інтересів і безпеки країни. Толубко запро
понував, щоб Україна, замість “похапцем” ратифіковувати договір СТАРТ-1 
і проводити одностороннє ядерне роззброєння, закликала інші країни 
створити європейську систему колективної безпеки — до якої ввійшли б 
також Україна, Беларусь та Росія, — всередині якої ядерне роззброєння 
відбувалося б “рівномірно та рівноцінно” .
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Кучма та Юхновський задають прагматичніший тон

Новий український уряд відразу назвав речі своїми іменами: економічна 
криза в країні є куди серйознішою, ніж гадали, й потрібно негайно вжити 
надзвичайних заходів. Жорстка лінія нового уряду відбилася й у заявах 
новопризначених міністрів щодо ядерної зброї. З притаманною йому 
відвертістю Кучма відразу вказав, що в своїх діях новий уряд керу
ватиметься не альтруїстичним ідеалізмом чи побажаннями Заходу, а лише 
економічними та політичними реаліями. 31 жовтня на зустрічі з новим 
послом США у Києві Романом Попадюком Кучма, як сказав він після 
того на прес-конференції, поінформував представника США, що знищення 
розміщеного на українській території ядерного арсеналу коштуватиме 
“багато мільярдів доларів, і нині бюджет України цього витримати не 
зможе”. Даючи зрозуміти, що вважає помилкою переведення тактичної 
ядерної зброї до Росії “задарма”, він також підкреслив, що Україна не 
може собі дозволити просто віддати ядерні боєголовки зі своєї території 
до Росії, тобто до тієї країни, де вона змушена купувати реакторне 
паливо54.

Кучма буй іще відвертішим на зустрічі з групою західних журналістів
4 листопада — того дня, коли російський парламент ратифікував договір 
СТАРТ-1. Він звинуватив Захід у тому, що той чинить тиск на Україну, 
аби вона передавала ядерну зброю до Росії, не отримуючи натомість ані 
Гарантій безпеки, ані матеріальної допомоги — самі, лише поради. А Росія 
тим часом укладає контракт вартістю 1 мільярд доларів на продаж 
Сполученим Штатам ядерного палива. “То де ж принаймні мінімальна 
програма допомоги, така, як у Росії?” — запитав він, указавши на те, 
що українські депутати відкрито висловлюють сумніви щодо того, чи 
отримає Україна хоч якусь користь від ратифікації договорів СТАРТ-1 
та про нерозповсюдження ядерної зброї. За таких обставин і йому, й 
Кравчукові важко переконувати парламент, аби він ратифікував ці 
договори. ,

Важливу роль у створенні нової лінії уряду відіграв і Юхновський. На 
своїй першій прес-конференції 5 листопада він сказав, що розміщена на 
українській території ядерна зброя належить українському народові. Якщо 
Захід не надасть допомоги, Україна прагнутиме отримати прибуток за 
рахунок цінного урану, що міститься в боєголовках. Вона може продати 
боєголовки іншим ядерним державам — “у першу чергу Росії, а потім 
тим, хто більше заплатить”55. Ця заява викликала ще більшу тривогу 
на Заході, і перший віце-прем’єр, пояснюючи свою позицію, сказав в 
інтерв’ю “Нью-Йорк тайме”: “Ми в Україні рахуємо нині кожну копійку, 
кожен долар... і ми вважаємо все, що є на нашій землі, власністю нашого 
народу”. Україна не прагне ядерної могутности, зауважив він, але й не 
може віддавати своє майно задурно. Вона наполягає на виплаті компенсації 
й прагнутиме або продати уран із боєголовок Росії чи Америці, або 
обміняти йбго на паливо для реакторів. “Ви не можете приперти до стіни 
країну, яка щойно зводиться на ноги, — сказав Юхновський. — Сполучені 
Штати й Росія мусять допомогти Україні в цьому жахливому становищі”56

Кравчук, повернувшись із поїздки до Китаю та Монголії, також 
заговорив про проблему ядерної зброї відвертіше, даючи зрозуміти, що 
він зазнає тиску і з боку парламенту, і з боку нового уряду. На 
прес-конференції 10 листопада він наголосив: для прискорення ратифікації 
договору СТАРТ-1 — уже поданого, за його словами, на розгляд
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парламенту — дуже важливо, щоб депутати були певні, що у відповідь 
на ядерне роззброєння країна отримає матеріальне відшкодування та 
“повні гарантії” її безпеки57.

За кілька днів Кравчук повторив цю заяву під час переговорів із 
головнокомандувачем військ НАТО та США в Європі генералом Джоном 
Ш алікашвілі. Український президент закликав країни, особливо 
зацікавлені в перетворенні України на без’ядерну державу, надати їй 
Гарантії безпеки. Потрібна “заява про невикористання зброї масового 
знищення щодо тих країн, які добровільно ліквідували таку зброю”, сказав 
Кравчук. Він також поскаржився, що Україна не отримала фінансової 
підтримки з боку Заходу, яка могла б сприяти процесові роззброєння. 
“Ситуація зовсім незбагненна, — зауважив український президент. — 
Польща та Угорщина одержали підтримку, а Україна залишилася поза 
увагою”. Україну чекає така перспектива: “Нас похвалять за те, що ми 
миролюбні, але ніхто нам не допоможе. Потім скажуть, що ми — 
другорядна країна, й ніхто не звертатиме на нас уваги”58.

На той час російський парламент уже ратифікував договір СТАРТ-1, 
і від України стали вимагати, щоб вона теж зробила це якомога швидше. 
Навіть провідні західні газети почали звинувачувати українське 
керівництво в тому, що воно зволікає з ратифікацією договору, щоб 
домогтися від Заходу економічної допомоги. Коли голова парламенту 
Плющ давав 25 листопада прес-конференцію, відчувалося, що його таке 
тлумачення дратує. Він повідомив журналістів, що парламент отримав 
текст договору СТАРТ-1 щойно (23 листопада), а його обсяг перевищує 
тисячу сторінок. Парламент не може легковажити й механічно поставити 
печатку на договорі, про який дві наддержави вели переговори без участи 
України. Кожен депутат повинен отримати можливість вивчити документ, 
а спеціалізовані парламентські комісії мають ретельно проаналізувати всі 
його положення. Плющ додав, що треба також розв’язати низку важливих 
питань: про Гарантії контролю України за процесом знищення ядерної 
зброї, про можливість отримати матеріальну вигоду від продажу урану з 
боєголовок, про точний обсяг іноземної допомоги, яка буде їй надана на 
ліквідацію ракет. Слід розглянути й питання про Гарантії безпеки та 
якусь форму колективної безпеки. Всі ці питання вимагають часу, 
зауважив Плющ і, всупереч оптимістичним прогнозам Кравчука, що 
питання про ратифікацію договору СТАРТ-1 парламент почне обговорю
вати наприкінці 1992-го або на початку 1993 року, сказав, що це 
відбудеться пізніше59'

11 грудня міністр закордонних справ Зленко скликав на зустріч 
акредитованих у Києві іноземних дипломатів. Зауваживши, що позиція 
України щодо ядерної зброї була викривлена, він підкреслив, що його 
країна залишається вірною своїм намірам досягти без’ядерного статусу 
(це підкреслювали й Кравчук, і Кучма, й Плющ) і що Україна наполягає, 
щоб їй надали гарантії безпеки та економічну допомогу .

За кілька днів Зленко заявив, що 150 мільйонів доларів, які Вашингтон 
запропонував Україні, — крихта порівняно з потрібного сумою. Україна 
та Росія якраз почали переговори про відшкодування, яке, на думку 
України, належить їй за уран із боєголовок. Хоча ці проблеми мають 
бути розв’язані до того, як від парламенту можна буде сподіватися 
ратифікації договору СТАРТ-1, заявив Зленко, але Україна вже отримала 
інформацію, що група західних країн збирається ввести проти неї політичні 
та економічні санкції, якщо вона відмовиться від ратифікації61.
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Цю прагматичнішу й, здавалося, рішучішу позицію українського 
керівництва, що викристалізувалася протягом декількох тижнів після 
формування уряду Кучми та відхилення проекту військової доктрини, 
зміцнювали ще два нові елементи. По-перше, в середині грудня президент 
Кравчук оголосив, що Україна вже володіє технічними засобами, щоб 
блокувати запуск ядерних ракет з української території, якщо його не 
санкціонував український керівник (проте Україна не мала засобів для 
самостійного запуску ракет, але президент запевнив, що вона й не прагне 
їх мати62). По-друге, українська сторона дедалі більше наполягала, що 
безпека Східної й Центральної Європи не може Грунтуватися на угоді, 
укладеній лише між Сполученими Штатами та Росією. “Ми підтримуємо 
НАТО, — сказав Кравчук генералові Шалікашвілі, — але ми не віримо, 
що дві наддержави можуть Гарантувати безпеку кожної країни... Ми 
повинні знайти формулу Гарантування безпеки колишніх республік 
Радянського Союзу, Європи та всього світу... а не лише супердержав”63.

Нові ускладнення

Проте за кілька днів по тому оголошено, що Сполучені Штати й Росія 
уклали нову масштабну угоду, яка дозволить зменшити їхні ядерні 
арсенали на дві третини, й що на початку Нового року президенти Єльцин 
і Буш підпишуть договір СТАРТ-2. Але виконання нової, суто двосто
ронньої угоди залежало від того, чи ратифікує Україна договір СТАРТ-1. 
Це знову наразило Україну на звинувачення з боку Заходу та Росії в 
тому, що вона затримує'підписання договору через “відсутність бажання 
співпрацювати”. Наступник Бейкера на посаді держсекретаря США 
Лоуренс ІГлбергер застеріг Україну, що коли вона й далі зволікатиме з 
ратифікацією договору СТАРТ-1. то це зіпсує американо-українські 
стосунки64.

У Києві ці звинувачення викликали дедалі більше обурення. Сам 
Кравчук наголосив, що, хоча Сполучені Штати були однією з двох 
сторін-суб’єктів договору СТАРТ-1, американський сенат, перш ніж 
схвалити його, понад рік ретельно вивчав документ і всі додатки до нього
— водночас Україна навіть не брала участи в переговорах, які передували 
укладанню договору65. Підсумовуючи позицію України в цьому питанні, 
заступник міністра закордонних справ Борис Тарасюк перед від’їздом до 
Вашингтона заявив: “Замість реальної допомоги у справі знищення 
міжконтинентальних ракет, вона [Україна] відчуває лише негативні 
“стимули”. Він також підкреслив, що тиск на Україну з вимогою негайно 
ратифікувати СТАРТ-1 може тільки зашкодити .

Кореспондентові “Ukrainian Weekly” Тарасюк сказав відвертіше* що 
сьогодні, за умов економічної кризи в Україні, ядерне роззброєння не є 
першочерговим пріоритетом67.

Справді, уряд та парламент переймалися виробленням програми 
невідкладних заходів щодо виходу з катастрофічної економічної ситуації. 
У середині грудня парламент ухвалив дебати з питань ядерного роз
зброєння почати після прийняття економічного курсу “шокової терапії” і 
пішов на новорічні канікули.

Водночас набирала сили кампанія за усунення з посади міністра оборони 
Морозова: близько 200 депутатів підписали петицію з вимогою його 
відставки, й генерал-майора Толубка не раз називали як його можливого 
заступника. Одна з газет писала, що Толубко та його прибічники
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виступають не проти Морозова як такого, але вважають, що Україна має 
стати ядерною державою, а міністр оборони парадоксальним чином став 
символом “майбутньої без’ядерної України”68.

Ситуація всередині країни істотно загострилася, коли 22 грудня уряд 
підняв ціни, що призвело до невдоволення населення, яке використали 
колишні комуністичні сили. Парламент мусив зібратися раніше, ніж було 
заплановано, і під час політичного протистояння в другій половині січня 
здавалася реальною загроза “парламентського перевороту” з боку 
колишньої компартійної більшости. Стала очевидною також політична 
поляризація за стінами парламенту: комуністи-консерватори перегрупу
валися й почали вимагати відновлення комуністичної партії та тісніших 
зв’язків із Росією, а демократичні угруповання змушені були створювати 
нове об’єднання, щоб їм протистояти.

У цій напруженій політичній атмосфері уряд і парламент далі 
працювали над формулюванням програми економічних реформ. Тому на 
початку лютого заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Біжан 
повторив, що “за нинішнього економічного стану Україна не може вважати 
знищення ядерних озброєнь своїм пріоритетним завданням”69. 10 лютого 
на прохання прокоментувати, якого прогресу досягнуто в справі підготовки 
до ратифікації договору СТАРТ-1, Плющ уникнув будь-яких уточнень і 
лише відзначив, що українська позиція лишається незмінною. Він 
наголосив, що прогрес у цій сфері залежить не лише від України, але 
також від тих, “хто так турбується” про те, щоб вона стала без’ядерною 
державою70.

Українські лідери й далі домагалися гарантій безпеки та фінансової 
допомоги, але без очевидного успіху. Тарасюкові у Вашингтоні сказали, 
що допомога та гарантії безпеки будуть надані лише після ратифікації 
договору. Те саме сказав Кравчукові британський прем’єр-міністр Мейджор 
під час візиту українського президента до Лондона 9 — 12 лютого. Хоча 
президент Єльцин, здається, спробував розвіяти тривогу в Україні, 
заявивши під час зустрічі з Кравчуком у Москві 15 січня, що Росія 
готова Гарантувати Україні безпеку, МЗС України згодом відкинули ці 
гарантії як недостатні. Без сумніву, російські пропозиції не відповідали 
“мінімальним вимогам” України — Гарантувати територіальну цілісність 
України в нинішніх кордонах.

Що ж до настроїв серед депутатського корпусу, то показником того, 
що могло статися, якби парламент уже тепер розпочав дебати щодо 
ратифікації, стала нищівна атака на керівників української зовнішньої та 
внутрішньої політики з боку нещодавно обраного депутатом парламенту 
колишнього радника президента Горбачова й заступника голови Ради 
Національностей Верховної Ради СРСР поета Бориса Олійника. Він 
звинуватив українське керівництво в “романтичному” підході до ядерного 
роззброєння, особливо підкреслюючи той факт, що Кравчук, “президент 
третьої за потужністю ядерної держави світу” , не був запрошений на 
підписання договору СТАРТ-2 в Москві, що засвідчує низький статус 
України в міжнародних справах. Прокомуністичні депутати пояснюють це 
нездатністю керівництва провадити політику, що служила б національним 
інтересам України.
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Висновки

Україна почала своє існування як суверенна держава, маючи наміри 
позбутися величезних ядерних арсеналів, що були розміщені на її території 
впродовж радянського періоду. Переживши найтяжчу в світі ядерну 
катастрофу, вона хотіла стати першою державою, яка добровільно зреклася 
ядерної зброї. Проте, за іронією долі, передавши свою тактичну ядерну 
зброю на знищення іншій державі, через якихось два з половиною роки 
вона не лише дещо інакше ставиться до набуття без'ядерного статусу, 
але й зажила репутації держави, що перешкоджає прогресові у виконанні 
угод СТАРТ-1 і СТАРТ-2.

Зміну позиції України щодо розміщеної на її території ядерної зброї 
слід розглядати в ширшому контексті її зусиль, спрямованих на забезпе
чення незалежности від Росії та повне визнання її суверенітету на 
міжнародній арені. Гострі суперечки й напруженість у стосунках із Росією 
до і після розпаду СРСР викликали в українців почуття глибокої тривоги 
та непевности серед українців щодо більшого й могутнішого північного 
сусіда. Ці обставини ускладнювало й те, що тривога України не знайшла 
належногб зрозуміння на Заході, ба більше, поза її потенційними 
можливостями як ядерної держави Захід не сприймав незалежність України 
поважно. До того ж дедалі гостріша економічна криза змусила українських 
політиків зважати на величезну вартість ліквідації ядерної зброї, що й 
привело їх до прагматичнішої позиції.

Звичайно, дається взнаки й те, що нова незалежна держава ще не 
готова розв’язувати складні питання контролю над ядерною зброєю. Її 
керівники й дипломати не завжди могли досить вдало й послідовно 
представляти позицію України зовнішньому світові, а зміни в політиці 
Києва не сприяли успіхові країни та її репутації. Проте сьогодні в 
українському парламенті та серед широкої української громадськосте 
зростає переконання того, що навіть за умов нетерплячосте Заходу Україна 
має діяти розсудливо й не поспішати. За відсутносте жодних гарантій 
безпеки від Заходу ідея збереження ядерного потенціалу стримування 
набуває, здається, дедалі більшої підтримки.

Нарешті, випадок України ставить загальніше питання про потребу 
якогось нового типу угоди про безпеку, що відбивала б пострадянські 
геополітичні реалії. Здається, саме цього насправді й домагаються українці
— більше, ніж істотної матеріальної допомоги Заходу.
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Дхон ЛЕПІНГВЕЛ 

ПІСЛЯ СТАРТу*

Проблема ратифікації договору СТАРТ-1 в українському парламенті 
викликала неабияку увагу. Проте якщо договір буде ратифікований, це 
стане початком процесу ядерного роззброєння, а не його кінцем. Україна 
та Росія муситимуть іще опрацювати низку складних питань, пов’язаних 
із виведенням та знищенням ядерної зброї, розміщеної на території 
України. Переговори щодо цих питань будуть, цілком можливо, 
складнішими й тривалішими, ніж щодо ратифікації СТАРТу, й успіх 
залежатиме і від технічних, і від політичних чинників. Огляд деяких 
проблем, які мають бути розглянуті під час переговорів, показує, що ці 
проблеми складні, але аж ніяк не нерозв’язні. Але щоб переговори 
увінчалися успіхом, обидві сторони повинні бути здатними* на компроміси.

Перш ніж Україна та Росія зможуть почати виведення з України 
стратегічної ядерної зброї, треба розв’язати багато важливих проблем. Але 
поки що істотного прогресу не досягнуто. Після зустрічі керівників держав 
СНД в Бішкеку в жовтні 1992 р. мали відбутися двосторонні переговори 
між чотирма країнами співдружности, що мають на своїй території ядерну 
зброю. Переговори, вочевидь, були безрезультатними. Втім, російське 
міністерство оборони підготувало проект угоди про контроль за ядерною 
зброєю і подало її на розгляд української' сторони, яка той проект 
відхилила, бо він передбачав розширення контролю з боку Росії1.

Новий поштовх українсько-російським переговорам дала зустріч 
президентів Єльцина та Кравчука 15 січня 1993 р. 26 січня в Києві 
почалися двосторонні переговори про виведення й демонтаж ядерної зброї. 
Російську делегацію очолював посол для особливих доручень Юрій Дубінін, 
бувалий дипломат із великим досвідом у питаннях контролю над 
озброєннями. Українську — міністр охорони навколишнього середовища 
Юрій Костенко, о д и н  із головних прихильників ядерного статусу України. 
Після двох днів переговорів сторони домовилися, що далі працюватимуть 
групи експертів. Найбільшого прогресу досягнуто, як видається, у 
виконанні угоди між Єльциним і Кравчуком щодо утримання ядерної 
зброї в Україні. Серед інших обговорюваних питань — виведення та 
демонтаж зброї, а також компенсація. Керівник російської делегації Дубінін 
відгукнувся про виконану роботу досить позитивно й заявив, що 
найближчим часом переговори будуть продовжені2.

* Вперше надруковано в “RFE/RL Research Reaport” (19 лютого 1993 p.). Публікується зі 
скороченнями. Збережено посилання переважно на українські та російські джерела. — Ред.
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На перший погляд, ці переговори між Україною та Росією радше 
технічні. Але, як це завжди буває з такими “технічними питаннями” на 
переговорах щодо контролю над озброєнням, за ними стоять важливі 
державні інтереси — в даному разі проблеми фінансування, контролю та 
суверенітету. Тому варто розглянути деякі ключові й пов’язані з ними 
технічні питання, що порушуватимуться на майбутніх переговорах.

Існує також умоглядне питання про те, яким шляхом могла б піти 
Україна, якби в якийсь час вирішила створити власні ядерні сили. Позаяк 
багато українських політиків виступають саме за це, доречно поміркувати, 
наскільки легко могла б Україна досягти здатности використовувати ядерну 
зброю. Хоча з цього питання оприлюднюється небагато інформації, можна 
вказати деякі потейційні технічні проблеми, що стоятимуть на шляху до 
створення українських ядерних сил.

Кількість зброї

В Україні є й міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), і стратегічні 
ядерні бомбардувальники. Арсенал МБР складається зі 130 ракет SS-19, 
із шістьма боєголовками по 550 кілотонн кожна3, та 46 ракет SS-24, із 
десятьма боєголовками такої самої потужности . SS-24 були вироблені в 
Україні, SS-19 — у Росії. 90 ракет SS-19 розміщено біля Хмельницького, 
а решта 40 SS-19 і всі ракети SS-24 — у шахтах біля Первомайська.

Хоча МБР привернули більше уваги, бомбардувальників в Україні 
також немало. Як указано в договорі СТАРТ-1, 1991 р. 21 стратегічний 
бомбардувальник був на озброєнні повітряної дивізії біля Узина, хоча 
згодом це число, можливо, скоротилося до 14. Ці літаки можуть нести 
до 16 крилатих ракет — шість усередині й десять на зовнішніх пілонах. 
Крім того, Україна успадкувала майже всі радянські бомбардувальники 
ТУ-160, із яких близько 60 базуються на аеродромі біля Прилук. (Деякі 
з них, можливо, в середині 1992 р. перелетіли до Росії). Вони також 
можуть нести до дванадцяти одиниць ядерної зброї.

Визначити точну кількість наявних нині в Україні боєголовок не так 
просто, як може здатися на перший погляд. У договорі СТАРТ-1 
підраховано лише носії, а число боєголовок може бути більше чи менше 
за результат простого множення числа носіїв на вказану в договорі 
кількість боєголовок у кожному з них, особливо для бомбардувальників. 
Існують, можливо, й додаткові ракети для перезарядження ракетних шахт. 
Проте за поміркованими оцінками, загальне число боєголовок на ракетах 
може становити 1240, а на бомбардувальниках — 528, разом 1768 штук. 
У кожному разі, боєголовок багато, і їх виве, ■ї н н я  на демонтаж 
породжують деякі проблеми.

Демонтування боєголовок і власність на радіоактивні матеріали

Претензія України щодо “власности” на радіоактивні матеріали в 
боєголовках та її вимога про компенсацію за них ставлять деякі технічні 
проблеми. Підставою для такої вимоги є аргумент при велику вартість 
цих матеріалів і можливість перетворення їх на паливо для ядерних 
реакторів. Для України, яка переживає економічну кризу і числені АЕС

* Західним назвам ракет SS-19 і SS-24 відповідають радянські PC -18 та РС-22. — Ред.
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якої залежать від російської сировини, використання радіоактивних 
матеріалів є питанням надзвичайної ваги.

Сподівання України заробити на боєголовках грунтується на парафо
ваній у серпні 1992 р. угоді Росії зі США про продаж високозбагаченого 
урану (ВЗУ) з боєголовок, який буде згодом розведений нерадіоактивним 
ураном-238 і використаний для виготовлення реакторних стержнів4. 
Відповідно до цієї угоди Росія може одержати за десять років п’ять 
мільярдів доларів. Утім, останні повідомлення показують, що російські 
представники домагаються від Сполучених Штатів подвоєння суми. Зі 
свого боку американці тиснуть на Росію, щоб вона поділилася прибутками 
від продажу урану з Україною, Казахстаном і Бєларуссю.

Якою має бути частка України в цих прибутках? Визначаючи її, можна 
брати за основу або нинішню кількість ВЗУ у розміщених в Україні 
боєголовках, виміряну під час їх демонтажу, або частку України в 
загальному числі боєголовок колишнього СРСР, які демонтуються, або ж 
внесок України до радянського бюджету. Більшість із цих методів дають 
суму один-два мільярди з п’яти, що їх поки що запропонували США. 
Проте 31 січня цього року президент Кравчук оцінив вартість розміщених 
в Україні боєголовок сумою 6 млрд. доларів, тобто він, схоже, підтримує 
претензію Росії, що Сполучені Штати мають заплатити за уран щонай
менше десять мільярдів5.

Але питання про компенсацію не обмежується розрахунком за ВЗУ із 
боєголовок. Росія та головне командування Об’єднаних збройних сил СНД 
уже запропонували, щоб Україна, якщо вона й далі наполягатиме на 
праві власносте та компенсаціях, сама платила за демонтаж, перевезення 
та інші видатки, пов’язані зі знищенням розміщеної на її території ядерної 
зброї6. Одна з потенційних витрат —. видалення плутонію з боєголовок. 
Український уряд вимагає плати й за плутоній — на тій підставі, що 
його можна перетворити на реактивне паливо. У принципі це так, але 
більшість західних дослідників уважають таке перетворення нееко
номічним: дешевше купити нове паливо за світовими цінами, ніж 
переробляти плутоній із ядерної зброї. Ті країни (Франція, Японія), що 
переробляють використане реакторне паливо в паливо на основі плутонію, 
роблять це радше з причин енергетичної незалежносте, аніж економії. 
Справді, зважаючи на надлишок урану на світовому ринку, почасти 
створений зацікавленням Росії збільшити свою частку, вартість плутонію 
скоріш за все знизиться.

Крім того, Росія не має нині виробництва для переробки плутонію на 
паливо. За Горбачова принаймні один такий завод будувався, але 
будівництво припинено, і щоб завершити його, потрібні чималі додаткові 
кошти. За іншими повідомленнями, Росія має двадцятишеститонний запас 
реакторного плутонію, який не використовується, що ще більше знижує 
попит на нього, а отже, і ціну. Добутий плутоній міг би бути перероблений 
на паливо у Франції чи Великобританії, але лише з метою скорочення 
озброєнь (бо це єдиний спосіб знищити елемент), а не задля збагачення 
якоїсь зі сторін.

Плутоній може завдати навіть великих збитків з огляду на ризик для 
безпеки та довкілля. Якщо його не можна економічно перетворити на 
паливо й спалити, то треба в безпеці зберігати. Нині Росія планує 
збудувати за проектом і з фінансовою допомогою США великий склад 
для зберігання вилучених із боєголовок плутонію та урану. Це, можливо,

79



найкращий варіант із погляду безпеки та довкілля, але постають деякі 
питання щодо позиції України. Якщо плутоній є власністю України, то 
де він має зберігатися — в Росії чи в Україні? Якщо в Росії, то чи не 
матиме вона підстав зажадати від України плати за зберігання?

В Україні можуть забажати й самі зберігати радіоактивні матеріали, 
щоб запобігти тому, що Росія колись у майбутньому знову зробить із 
них боєголовки. Цей варіант, хоч він іще й не був пропонований, може 
привабити українських політиків як корисна перепона майбутній ядерній 
загрозі з боку Росії, адже він дає Україні істотний стартовий імпульс, 
якщо б вона вирішила стати ядерною державою. Одначе зберігання 
високозбагачених матеріалів може бути сприйняте як порушення неядер
ного статусу України, до того ж це посилить тривогу Заходу щодо її 
далекосяжних планів. Одне з можливих розв’язань цієї проблеми — 
дозволити міжнародний нагляд за зберіганням матеріалів у Росії, зокрема, 
перевірку складів представниками України, Беларуси, Казахстану й навіть 
Сполучених Штатів.

Коротше кажучи, вимога України щодо права власности на радіоактивні 
матеріали в стратегічних боєголовках ставить низку питань, які усклад
нюють переговори про виведення зброї та компенсацію. Оскільки йдеться 
про немалі суми грошей, Україна має добрий стимул спробувати 
поторгуватись.

Міжнародний нагляд за демонтажем боєголовок

Цю вимогу Україна останніми місяцями, здається, відсунула на другий 
план. Свого часу її наводили як одну з головних причин, чому «було 
зупинене виведення тактичної ядерної зброї. Але заклик України не 
знайшов підтримки на Заході. Проте це питання варто обговорити, бо 
воно може зразу постати під час дебатів щодо ратифікації договору 
СТАРТ-1 та українсько-російських переговорів.

Під час виведення тактичної ядерної зброї Україна висловлювала 
тривогу, що вона може поповнити російські ядерні арсенали й у 
майбутньому, не виключено, бути використана проти України. У Мінській 
угоді 1991 р. сказано, що процес знищення розміщеної на території 
Беларуси й України ядерної зброї відбуватиметься “за участю Республіки 
Беларусь, Російської Федерації та України під спільним контролем держав 
Співдружности”7. Але формулювання в цій угоді не точні. Не ясно, чи 
Україна просто братиме участь у вивезенні зброї зі своєї території, а чи 
вона також має право брати участь у самому процесі демонтажу 
боєголовок. Не ясно навіть, чи боєголовки мусять бути знищені, а чи 
можуть використовуватися. Але Україні важко наполягати на виконанні 
Мінської угоди, бо вона передбачає також виведення всієї ядерної зброї 
з України до кінця 1994 року — термін набагато стисліший, аніж за 
договором СТАРТ-1.

Якщо Україна наполягатиме на міжнародному контролі за демонтажем 
боєголовок, постане багато складних питань, пов’язаних із темпами 
демонтажу та перевіркою. Хоча вони не є нерозв’язними, але потрібні 
будуть тривалі переговори.

Темпи демонтажу — головна проблема. Хоча насправді СТАРТ-1 та 
інші угоди щодо контролю за озброєннями не вимагають демонтувати 
ядерні боєголовки, проте більшість боєголовок зі скорочуваної зброї будуть,
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певно, демонтовані. СРСР мав 15 тисяч одиниць тактичної ядерної зброї, 
і хоча Росія збереже в своєму арсеналі кілька тисяч одиниць, десь 7 — 
10 тисяч боєголовок підлягають демонтажу. Крім того, відповідно до двох 
договорів СТАРТ не пізніше як до 2003 року треба зняти з носіїв 8 
тисяч стратегічних боєголовок і також демонтувати. Таким чином, за 
наступне десятиріччя потрібно демонтувати аж 15 — 18 тисяч боєголовок8. 
Як твердять російські експерти, нинішня спроможність Росії становить 
приблизно 1,5 — 2 тисячі боєголовок за рік, — щоправда, її можна буде 
збільшити до 3 тисяч за умов достатнього фінансування. Хоча ця 
спроможність достатня, щоб виконати умови договору, проте скласти 
графік демонтажу буде важко, й боєголовки з України демонтуватимуться 
спорадично протягом усього десятиріччя, якщо на переговорах не буде 
вироблений спеціальний графік.
\  Щоб забезпечити міжнародний нагляд за демонтажем боєголовок з 
України, потрібна система, яка окремо значитиме боєголовки й піддаватиме 
їх спеціальній перевірці. Така система була б обтяжлива, але встановити 
її можливо. Не ясно, одначе, хто здійснюватиме нагляд — лише Україна, 
Беларусь і Казахстан чи й інші країни, наприклад, США? І наскільки 
проникливим буде цей нагляд? Найприскіпливіший варіант передбачав би 
безпосередню участь або присутність представників з України при 
демонтуванні. Але така пропозиція неминуче викличе рішуче заперечення 
з боку Росії, бо спостерігачі багато дізналися б про конструкцію російської 
ядерної зброї, з чого могла б після їхнього повернення додому скористатися 
будь-яка країна, що працює над створенням ядерної зброї9. Проте аж 
такого проникливого контролю не потрібно. Американські експерти 
розробили низку схем перевірки, які дають досить надійні Гарантії 
знищення боєголовок, не . зазіхаючи на секрети їхньої конструкції.

Отже, технічні питання, пов’язані з контролем за демонтажем боєго
ловок, не становлять особливих перешкод. Але доля будь-якої пропозиції 
щодо такого контролю в Росії залежатиме від позиції США. Досі 
американці дуже не хотіли підтримувати будь-яких пропозицій щодо 
перевірки процесу демонтажу боєголовок у Росії, остерігаючись, що росіяни 
зажадають таких самих перевірок у США, й під загрозою опиняться 
американські секрети. Навіть якщо політика Сполучених Штатів зазнає 
змін, на переговори між Росією, Україною, Сполученими Штатами та 
іншими зацікавленими сторонами буде потрібен час, а це відкладе процес 
демонтажу ще далі.

Можливо, нарешті, що частина виведених з України боєголовок не 
буде знищена. Дехто з високих російських військових чиновників 
скаржився на те, що більшість новітньої техніки була розміщена в західних 
військових округах СРСР, які нині належать Україні. Так, мабуть, було 
й з тактичною ядерною зброєю. Тому російські військові намагатимуться, 
можливо, зберегти виведені з України тактичні боєголовки, знищивши 
натомість старіші системи, розміщені в Росії10. Невідомо, чи згодиться 
Росія надати Україні детальну інформацію про розміщення виведених з 
України тактичних боєголовок, але це питання цілком може постати на 
переговорах. Однак використання в Росії стратегічної зброї після її 
виведення з України малоймовірне, бо надлишок стратегічних боєголовок 
у міру виконання договорів СТАРТ зростатиме.

Причиною того, що Україна вже не ставить так гостро, як раніше, 
питання про міжнародний нагляд за демонтажем боєголовок, може бути
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небажання Сполучених Штатів підтримати цю вимогу. Але внутрішній 
політичний тиск в Україні може знову винести це питання на передній 
край дебатів. У цьому разі знову зросте роль США, хоча ще не ясно, 
чи підтримає вимогу України нова американська адміністрація.

Демонтування ракет І шахт

Аж до договору СТАРТ-1 на переговорах щодо контролю за озброєнням 
наголос робили радше на знищенні ракетних шахт, легкодоступних для 
спостереження, а не самих ракет чи боєголовок. СТАРТ-1 також не 
вимагає знищення розміщених в Україні ракет і боєголовок — але шахти 
мають бути знищені11.

Проте вимога знищити шахти наразилася на спротив українського 
уряду. За повідомленням засобів масової інформації, українські політики 
стурбовані тим, що знищення шахт може завдати шкоди довколишнім 
землям; була навіть пропозиція використати їх для вирощування грибів. 
Наприкінці жовтня 1992 р. український прем’єр Леонід Кучма висловився 
за те, щоб це положення договору стало предметом подальшого обгово
рення12. Після візиту в січні 1993 р. заступника міністра закордонних 
справ Бориса Тарасюка до Вашингтона Україна поставила питання про 
знищення шахт у залежність од західної фінансової допомоги13. На початку 
січня цю позицію повторив заступник міністра оборони Іван Біжан, 
заявивши, що знищення Шахт коштуватиме “мільярди й буде небезпечним 
для населення та природи довколишніх територій”. Біжан сказав, що 
позаяк Україна знищує ракети та боєголовки, немає потреби знищувати 
ще й шахти, і що їхній статус можна перевірити14.

Така позиція України породжує поважні питання щодо її готовности 
виконувати договір СТАРТ-1. Знищення шахт і носіїв — центральний 
момент цього договору й обмеження озброєнь загалом. Якщо Україна 
зажадає перегляду цієї частини договору, щоб мати можливість зберегти 
шахти, то Росія також може спробувати відновити переговори шодо 
положень про знищення шахт у договорах СТАРТ-1 і СТАРТ-2. Під час 
переговорів щодо договору СТАРТ-2 використання шахт SS-18 для менших 
ракет було головним моментом обговорення. Навряд чи Сполучені Штати 
ризикнуть знову відкривати вже закрите питання. Так само створюють 
прецедент і вимоги України щодо компенсації за знищення шахт: 
безсумнівно, Росія та Казахстан також зажадають цього, і в далеко 
більших масштабах15. Нарешті, заперечення з боку України не здаються 
досить обгрунтованими: знищення шахт — досить проста операція, яка 
за умови належного виконання не становить великої загрози для довкілля.

Якщо проблема знищення шахт переважно американо-українська, то 
питання про те, що робити з ракетами, які залишаються в Україні — 
один із ключових моментів українсько-російських переговорів. Позбутися 
ракет можна двома шляхами: використовуючи їх для запуску супутників 
чи демонтуючи й знищуючи.

Тим часом як Росія планує використати багато зі своїх зайвих ракет 
як носії для запуску супутників і вже випробувала з цією метою 
модифіковані SS-19, Україна не виявила до цієї можливости великого 
інтересу. На це може бути кілька причин. Росія має свій космодром у 
Плесецьку й доступ до Байконура. Україна, в принципі, теж могла Ь 
користуватися Байконуром, але вона, здається, не має решти інфра
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структури, потрібної для широкомасштабної комерційної діяльности щодо 
запуску супутників. З огляду на надлишок ракет і ракетних виробництв 
у колишньому СРСР, прибутки від запуску будуть скоріш за все дуже 
малі, що робить значні капіталовкладення в нові виробництва ризико
ваними; вартість будівництва інфраструктури може звести нанівеиь 
прибутки від використання ракет16.

Таким чином, Україна робить наголос на знищенні ракет, але це 
ставить нові питання. Найповажніші проблеми пов’язані з демонтажем 
SS-19. їхнє рідке паливо, гептил — високотоксична речовина. Позбутися 
його та забруднених компонентів ракет екологічно чистим способом може 
бути дуже важко17. Але недавні дослідження цієї проблеми показують, 
що гептил можна спалювати в рідкопаливних двигунах і це коштуватиме
10 — 20 тисяч доларів на кожну ракету (в цінах США). Тобто 
знешкодження ракет і палива буде, можливо, дешевшим, ніж говорять 
українські діячі.

Загальна сума витрат на демонтування ракет і шахт поки що не 
відома. 175-мільйонна допомога, що її запропонували надати Сполучені 
Штати, якщо договір СТАРТ-1 буде ритифікований, — це майже один 
мільйон доларів на кожну ракету чи шахту. З огляду на нинішні ціди 
в Україні, це дуже велика сума, що повністю покриє витрати на 
знешкодження гептилу, і ще досить багато залишиться на знищення ракет. 
Імовірно, однак, що Україна та Росія ще вестимуть переговори про те, 
знешкоджуватиметься паливо в Україні чи передаватиметься на знищення 
до Росії, та про остаточне розміщення порожніх ракет. Є ознаки того, 
що український уряд волів би віддати SS-19 Росії, позбувшись таким 
чином зайвих витрат і незручностей. У такому разі Україні залишилося б 
демонтувати тільки 46 твердопаливних ракет SS-24, вироблених в Україні 
(на Кучминому заводі). Українські фахівці, як видається, мають досить 
знань і досвіду, щоб виконати це завдання безпечним чином18. Вивезення 
ракет SS-19 до Росії означало б також, що на неї ляжуть основні витрати 
щодо демонтажу ракет і компенсацію їй, можливо, треба буде збільшити.

В Україні розміщена також частина бомбардувальників колишнього 
СРСР. їх  не можна економічно перетворити на цивільні літаки, й 
найпростішим розв'язанням було б або зберігати їх на складах, або 
порізати на метал, згідно з положеннями договору СТАРТ-1. Можливий 
також варіант перетворення їх на звичайні бомбардувальники, але вони 
не досить придатні для цієї ролі, до того ж не ясно, чи є в них потреба. 
Головними витратами, пов’язаними з виведенням ядерних боєголовок із 
бомбардувальників, будуть витрати на транспортування, але за це, мабуть, 
платитиме Росія, можливе й непряме фінансування з боку США.

Отож тягар, що його покладає на Україну договір СТАРТ-1, відчутний, 
але не надмірно обтяжливий і з фінансового, і з технічного погляду. 
Більшість витрат може лягти на Росію, яка прагне перевести зброю 
якомога швидше. Сполучені Штати нададуть Україні кошти — і 
безпосередньо, і через Росію. Європейські країни та Японія нададуть 
технічну допомогу, особливо в перевезенні ядерної зброї, що може 
прискорити процес. Оцінка України, що демонтаж може коштувати до 
півтора мільярда доларів, не спирається на опублікований аналіз видатків. 
Зважаючи на слабкість рубля та карбованця проти долара, сума, що її 
називають українські урядовці — понад 8 млн. доларів на кожну ракету 
чи шахту, — є надзвичайно високою. Вона наводить на думку, що
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українські оцінки грунтуються на цінах Заходу, а не України, й тому 
дуже перебільшені. Вимога, щоб Сполучені Штати та інші західні країни 
повністю заплатили за знищення ядерної зброї, може також ускладнити 
виконання обох СТАРТів, адже не виключено, що такі самі вимоги 
висунуть Росія та Казахстан. Якщо вони це зроблять, то переговори щодо 
витрат і процедури підрахунку можуть істотно затримати виконання 
договорів. Це означало б також збільшення загальних витрат Заходу й 
стимулювало б претензії, щоб він фінансував також інші програми в 
колишньому СРСР.

Контроль України за ядерною зброєю

Навіть якщо український парламент ратифікує СТАРТ-1, його вико
нання буде тривалим. Протягом цього періоду питання про те, хто 
контролює ядерну зброю, залишатиметься актуальним.

Джерела в Україні та СНД свідчать, що розміщені на території 
республіки МБР знято з бойового чергування19. Проте вони й далі озброєні 
ядерними боєголовками, і повернути їх до стану бойової готовности можна 
десь за добу. їхній нинішній статус істотно знижує вже й так малу 
ймовірність випадкового запуску.

Як і американська, радянська ядерна зброя обладнана спеціальними 
електронними системами, які дозволяють запобігти випадковому або 
несанкціонованому використанню. Ключ до такої системи — коди дозволу 
на запуск. Вони поділені між російським президентом і головнокоманду
вачем Об’єднаних збройних сил СНД, і щоб послати сигнал на запуск, 
потрібно об’єднати обидві половини. Це зроблено задля того, щоб жодна 
особа не могла санкціонувати запуск сама20.

Мінські та Алмаатинські угоди передбачають, що рішення використати 
ядерну зброю мають схвалити керівники чотирьох держав СНД, на 
території яких розміщена ядерна зброя. Задля цього була встановлена 
спеціальна система зв’язку, і Кравчук відзначав, що його телефони 
з’єднано з “чорною скринькою”, яка має записувати зміст розмов 
керівників держав про використання зброї21. Хоча це могло б стати 
корисним історичним свідченням у разі ядерної війни, така система не 
могла б запобігти односторонньому запускові, якби його здійснювало 
командування збройних сил СНД разом із президентом Росії.

На початку 1992 р. Кравчук зажадав установлення системи, яка 
дозволила б йому блокувати передачу кодів запуску з Москви до ракетних 
та авіаційних баз в Україні, тобто щоб ракету не можна було запустити 
без його санкції. Він заявив, що “за кілька днів” матиме цей пристрій 
у своєму кабінеті22. Але командування військ СНД не встановило такої 
системи — чи то з технічних, чи то з політичних причин23.

Як заявляли і Кравчук, « Кучма, наприкінці 1992 р. Україна створила 
власну систему блокування запуску. Не ясно, чи ця система фізично 
блокує команди про запуск (що можливо, оскільки Україна контролює 
лінії комунікацій і приймальні пристрої супутникового зв’язку), чи 
встановлено окремий канал для підтвердження дозволу на запуск. У 
кожному разі, система не дозволяє українському урядові здійснювати 
запуск без санкції Москви, оскільки сама Україна не зможе послати 
кодових сиґналів24.

Таким чином, нині Україна має “негативний” контроль за розміщеною
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на її території ядерною зброєю. Вона може запобігти запускові, але не 
може здійснювати його сама. Питання про те, чи Україна могла б за 
певних обставин установити повний контроль за ядерною зброєю, буде 
обговорене пізніше.

Питання персоналу та обслуговування

Окрім питань командування та контролю, Україні доводиться мати 
справу з важливими проблемами персоналу та обслуговування. Персонал 
стратегічних сил перебуває під адміністративним контролем Києва, який 
приймає рішення щодо кадрів і матеріально-технічного постачання25. Як 
заявив Кучма, майже весь особовий склад стратегічних сил склав присягу 
на вірність Україні26. Ті, що не склали присяги, були, ймовірно, переведені 
за межі України або принаймні зняті з відповідальних посад. Новобранців 
набирають з України. Одне з чотирьох вищих військових училищ, що 
готували офіцерів для радянських стратегічних ракетних сил, розташоване 
в Україні, в Харкові. Доки зброю не демонтовано, воно, мабуть, готуватиме 
українських офіцерів. Повідомляють, що стратегічні сили в Росії та інших 
республіках недокомплектовані, але невідомо, чи ситуація й в Україні 
така сама.

Особливо важко оцінити відданість персоналу українських стратегічних 
сил. Більшість склала присягу, але зробила це радше з меркантильних 
міркувань, аніж із відданости ідеї незалежної України. Усвідомлюючи це, 
міністерство оборони в рамках програми реформування війська проводить 
перевірку надійности особового складу. Міністр оборони Костянтин Морозов 
публічно висловив тривогу щодо можливої нелояльности тих, що склали 
присягу з меркантильних причин27. Однак загалом, здається, війська 
згодні залишатися під адміністративним контролем України, яка дає 
платню й опікується побутом. Як вони повелися б, коли б одержали від 
українського уряду та від командування російського війська чи об’єднаних 
сил СНД протилежні накази, оцінити неможливо. Ясно також, що якщо 
з України буде виведена вся ядерна зброя, стратегічні війська будуть 
розформовані, й офіцери муситимуть шукати цивільну працю. Ця 
перспектива може погано вплинути на їхній моральний стан.

Інше відкрите питання — розміщення спеціальних військ, що 
відповідають за безпеку ядерних сил в Україні. В СРСР безпеку боєголовок 
оберігали спеціальні війська міністерства оборони, що підпорядковувалися 
не стратегічним ракетним силам, а самому міністерству. Напевно, ці 
війська перейшли Україні, хоча щодо їхнього статусу не було жодної 
публічної дискусії.

Обслуговування розміщених в Україні систем озброєнь дуже залежить 
від мережі постачальників по всьому колишньому Союзу, особливо 
російських. Командування збройних сил СНД та військове керівництво 
Росії заявили, що Україна не зможе обслуговувати зброю сама, внаслідок 
чого боєготовність падає, а ризик випадковости зростає28. Це більше 
стосується збудованих у Росії SS-19, аніж південмашівських SS-24, для 
яких деякі запасні частини мусять бути в Україні. Але й для них 
електронні та інші частини ракет і носіїв могли надходити з інших 
частин колишнього СРСР. Прогресу в цьому питанні досягнуто на зустрічі 
Єльцина та Кравчука в Москві в січні 1993 p., де президенти підписали 
заяву із закликом укласти протягом місяця угоду про обслуговування
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ракет . Справді, утримування ракет у безпечних умовах відповідає, 
здається, інтересам обох сторін.

Чи могла б Україна стати ядерною державою?

Що якби український парламент відхилив договір СТАРТ-1? Що якби 
до влади в Росії прийшов консервативно-націоналістичний уряд і Україна 
вирішила цей договір анулювати? У кожному з цих випадків Україна 
могла б спробувати використати успадковану від колишнього Союзу ядерну 
зброю як базу для створення власних ядерних сил. Це дуже малоймовірний 
сценарій, але за останні роки несподіване стало рутинним, отож варто 
розглянути можливі наслідки.

Для України найбезпосереднішим засобом стати ядерною державою 
було б здобуття оперативного контролю за розміщеною на її території 
зброєю. Для цього треба знати коди дозволу на запуск. Хоча точна 
інформація про те, як ці коди виробляються й перевіряються, є таємною, 
видається дуже малоймовірним, щоб українські фахівці могли їх дублю
вати. Навряд чи таку надсекретну інформацію можна здобути й за 
допомогою шпигунства. Та навіть якби коди якось і вдалося здобути, 
боєголовки не вибухнуть, якщо не буде виконана ще ціла низка умов.

До того ж більшість запрограмованих нині цілей для ракет розташована 
у Сполучених Штатах та інших західних країнах, а не в Росії. Для 
відлякування Росії МБР не дуже придатні: вони призначені для 
використання на далекі відстані. У принципі, їх можна було б перенацілити 
на російські міста на Далекому Сході, але наявність мінімального радіуса 
дії не дозволяє використати їх проти Москви та європейської Росії.

Перед Україною постане також проблема обслуговування ракет, бо 
Росія, без сумніву, припинить будь-яку допомогу. Однак Україна — 
розвинута промислова держава, й вона, певно, зможе виробляти запасні 
частини й проводити обслуговування, хоча це й обійдеться їй набагато 
дорожче, ніж купівля запчастин і послуг у російських постачальників. 
Проте з часом зношуватимуться самі боєголовки, і сумніви щодо їхньої 
надійности зростатимуть30.

Отже, МБР та їхні боєголовки мають певні обмеження, що пере
шкоджають перетворенню їх на українську ядерну зброю, навіть якби 
українському урядові вдалося одержати коди та інші потрібні дані. Тому 
якби Україна вирішила створити власну ядерну зброю, вона, ймовірніше, 
робила б це на основі ядерних боєголовок, що містяться в бомбах чи 
крилатих ракетах, пов’язаних зі стратегічними бомбардувальниками. 
Щоправда, ядерні бомби на борту літаків повинні пролетіти спеціальний 
запрограмований наперед шлях і не можуть вибухнути, перш ніж досягнуть 
призначеної цілі. Повідомлялося також, що в січні чи лютому 1992 р. з 
узинських бомбардувальників були вилучені й повернені до Росії важливі
електронні компоненти боєголовок і оперативні плани польотів, тобто

1 1

зброя була виведена з ладу . Проте бомби та крилаті ракети можуть 
усе-таки більше надаватися до переорієнтації проти Росії, особливо якщо 
в Україні є апаратура для перепрограмування планів польотів і 
націлювання. Є також деякі ознаки того, що системи контролю на 
боєголовках крилатах ракет не такі жорсткі, як на інших боєголовках у 
ядерному арсеналі колишнього СРСР.

Якщо прийняти реалістичніше припущення, що український уряд не
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зможе визначити кодів, то шлях до ядерної спроможности стає набагато 
важчим. Боєголовки довелося б розібрати, вилучити звідти радянські 
системи контролю й установити нові заряджувальні пристрої, які будуть 
у руках України. Складність цього завдання цілковито залежить од 
складности систем безпеки в боєголовках. Хоча деталі цих систем 
надзвичайно засекречені, але більшість джерел указує на те, що радянські 
боєголовки досить добре захищені. Вони можуть бути обладнані компо
нентами, які в разі введення нових кодів виводитимуть із ладу важливі 
електронні системи. Спеціальні механізми в американській і, мабуть, у 
радянській зброї також виявляють несанкціоновані спроби демонтувати 
боєголовки й надовго виводять із ладу заряджувальні системи. У деяких 
випадках системи безпеки можуть навіть бути запрограмовані детонувати 
звичайні вибухові речовини всередині боєголовки, знищуючи її і забруд
нюючи територію радіоактивним матеріалом. Генерал Сергій Зеленцов, 
який відповідає за безпеку ядерної зброї СНД, натякнув навіть, що зброя 
може бути виведена з ладу за допомогою дистанційного керування, 
застерігши, що “в найгіршому випадку зброя може бути знищена на 
місці, найімовірніше, за допомогою вибуху... Ядерні пристрої будуть 
знищені без ядерного вибуху. Те, що вціліє, залишиться на місці й 
становитиме велику проблему. Частини, які лишаться після знищення, 
будуть потенційно небезпечні”32. Не ясно, чи мав Зеленцов на увазі, що 
в радянські МБР і пускові установки вмонтовано самознищувальні пристрої 
з дистанційним керуванням, а чи він говорив про системи безпеки самих 
боєголовок. Врешті, цілком можливо, що він блефував, намагаючись 
відстрашити Україну від намірів зберегти боєголовки. Якби Москва 
використала такі системи дистанційного знищення, це викликало б 
поважний міжнародний інцидент. Хоч технічно це можливо, але видається 
дуже малоймовірним.

Якщо припустити, що можна демонтувати боєголовку без вибуху, то 
залишається неясним, наскільки важко буде її зібрати заново, щоб вона 
надавалася до використання. Очевидно, тривалість цього процесу зале
жатиме від того, скільки компонентів виведе з ладу система безпеки, і 
від наявності* замінників. Але за великого бажання технологічно розвинена 
держава цілком зможе зібрати боєголовку набагато скоріше, ніж за рік.

Загалом шлях України до здобуття ядерного статусу не такий простий, 
як може здатися на перший погляд. Вона не може просто проголосити, 
що має повний оперативний контроль за всією ядерною зброєю. Будь-які 
спроби встановити такий контроль були б тривалі й помітні. У такому 
разі, без сумніву, довелося б витримати західний і ще більший російський 
тиск. Такий крок міг би навіть прискорити конфронтацію з Росією, якої 
бояться деякі українські політики.

Наслідки для української політики щодо ядерної зброї

Огляд труднощів, із якими стикаються українсько-російські переговори 
щодо ядерних озброєнь, неминуче був дещо умоглядний. Позиції обох 
сторін іще тільки формулюються, переговори відбуваються таємно. Проте 
складність проблем та суперечність між інтересами сторін очевидні. 
Переговори цілком можуть загрузнути в деталях, що може, зокрема, бути 
частиною стратегії, спрямованої на те, щоб спонукати Захід дати більше 
грошей на знищення ядерної зброї.
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Україна зацікавлена в двох речах. По-перше, їй потрібна заслона від 
можливого реваншистського режиму в Росії. Тому важливо не квапитися 
з виведенням ядерної зброї. Якщо Росія зробить раптовий поворот 
праворуч, Україна цілком може анулювати договір СТАРТ-1, виправдо
вуючи це “найвищими національними інтересами”. На такий випадок 
Україні треба було б мати й боєголовки, і якісь носії, щоб досить швидко 
створити сили стримування. Тому потрібно забезпечити, аби боєголовки 
та засоби доставки виводилися в комплекті, щоб Україна не опинилася 
без боєголовок і з непотрібними носіями. По-друге, Україна дуже 
зацікавлена завищити оцінку витрат на знищення зброї. Досі Україна (як
і Росія) не одержала від Заходу великої фінансової допомоги. Ядерна 
зброя може бути єдиним простим способом одержати західні кошти. З 
обох причин найкраща стратегія для України — затягувати переговори, 
намагаючись домогтися найкращого результату з погляду безпеки та 
фінансів.

Цей аналіз засвідчує також ключову роль США. Оскільки Сполучені 
Штати — головне джерело зовнішнього фінансування денуклеаризації й 
одна з найзацікавленіших сторін, то переговори з двосторонніх стають 
тристоронніми. В інтересах і України, й Росії домогтися збільшення 
загальної суми західних виплат, але вони змагатимуться за збільшення 
своєї частки в цій сумі. Це дуже ускладнює роль Сполучених Штатів, 
бо політика, спрямована на збільшення фінансових стимулів до роз
зброєння (наприклад, купівля ВЗУ), може також посилити боротьбу за 
поділ надходжень.

Так само, якщо США позитивно зреагують на вимогу України виділити 
на знищення ядерної зброї набагато більше коштів, можуть пропорційно 
зрости й вимоги інших держав СНД, що мають на своїй території ядерну 
зброю. Якщо Україна просить півтора мільярда доларів, то для Росії ця 
цифра може бути разів у вісім більшою. Хоча п’ятнадцять мільярдів на 
виконання обох СТАРТів — не надто висока ціна за глобальну безпеку, 
буде дуже важко переконати американський Конґрес, аби він виділив 
таку суму. Якщо Україна та Росія піднімуть ціну дуже високо, весь 
процес скорочення озброєнь може зупинитися.

Американські інтереси також цілком протилежні до українських, коли 
йдеться про темпи роззброєння. Америку турбують головно проблеми 
розповсюдження та контролю, а не безпека України від Росії. Тому 
чинитимуть тиск, аби домогтися швидкого переведення боєголовок з 
України до Росії, і розглядатимуть знищення носіїв і ракет як далекосяжну 
мету. Як зазначалося вище, Україна зацікавлена в протилежному. 
Спонукати Україну прискорити знищення зброї могло б збільшення 
фінансових стимулій і тверді гарантії безпеки. Ні того, ні іншого 
очікувати найближчим часом від Америки не варто.

Із цих причин і після ратифікації в українському парламенті договору 
СТАРТ-1 проблема розміщеної в Україні ядерної зброї буде далека від 
розв’язання. І переговори про виведення зброї, і виконання будь-якцх 
угод між Україною та Росією обіцяють бути важкими, тривалими й 
повними невизначености.

Переклав з англійської Володимир Кулик

1 Українське радіо. — 1993.— У січня.
2 ИТАР-ТАСС. — 1993. — 28 января.
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3 Одна кілотонна — енергетичний еквівалент 1000 тонн ТНТ. Для порівняння скажемо, 
що бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі, мали приблизно по двадцять кілотонн.

4 Природний уран є сумішшю Ізотопів уран-238 та уран-235. Для використання 
радіоактивного урану-235 у реакторах і бомбах потрібне збагачення — збільшення 
його вмісту від природного рівня 0,7 % ДО набагато більшого рівня: 2 — 3% для 
більшости реакторів і близько 90% для ядерної зброї та деяких дослідних реакторів. 
Високозбагаченим (ВЗУ) називають уран із будь-яким вмістом урану-235 понад 
20-відсотковий рівень, але тут ми використовуватимемо цей термін лише для урану, 
застосовуваного в ядерній зброї.

5 РИА. — 1993. — 31 января.
6 Див. заяву головнокомандувача збройних сил СНД Євгенія Шапошнікова: Интерфакс.

— 1993. — 27 января.
7 Дипломатический вестник. — 1992. — № 2. — 31 января — 15 февраля.
8 Це дуже приблизні оцінки, бо загальну кількість радянської зброї ніколи не називали.
9 Схожа проблема постала недавно перед інспекцією ООН в Іраку, де американські 

та російські ескперти мусили вивчати іракську ядерну програму, не розкриваючи 
надто багато конструкційної інформації членам інспекції з неядерних країн (Los 
Angeles Times. — 1992. — 22 September).

10 Див. заяву генерала Сергія Зеленцова: Комсомольская правда. — 1992. — 26 марта. 
Рішення вивести й знищити тактичні ядерні боєголовки прийняв Михайло Горбачов 
у відповідь на Ініціативу президента Буша. Однак це рішення не було втілене у 
договорі щодо контролю за озброєннями. До того ж угода дозволяла не знищувати 
тактичних ядерних бомб, а перевести їх у місця централізованого зберігання. Тому 
Росія може зберегти в майбутньому досить велику кількість тактичної ядерної зброї.

11 СТАРТ-1 вимагає демонтажу деяких мобільних ракет. SS-18 повинні бути знищені 
відповідно до договору СТАРТ-2.

12 Интерфакс. — 1992. — 31 октября.
13 Reuters. — 1993. — 10 January.
14 Киевские ведомости. — 1993. — 3 февраля.
15 Розміщені в Бєларусі ракети є мобільними, тому шахт знищувати не треба.
16 Повідомлялося про те, що дніпропетровський “Південмаш” намагається вийти на 

ринок зі своїми супутниковими носіями й веде переговори про спорудження 
космодрому в Австралії (Интерфакс. — 1992. — 20 ноября).

17 Див.: Независимая газета. — 1992. — 25 марта; Красная звезда. — 1992. — 14 мая.
18 Див. заяву Кравчука: Интерфакс. — 1992. — 24 декабря.
19 Підтвердження цього факту з боку України див.: Интерфакс. — 1992. — 17 декабря. 

Ракети могли бути зняті з бойового чергування вже наприкінці 1991 року, як відповідь 
Ґорбачова на Бушову заяву про одностороннє скорочення озброєнь.

20 Аргументы и факти. — 1991. — № 52. — Декабрь. У Сполучених Штатах усі коди
— в руках президента.

21 ТАСС. — 1992. — 14 февраля.
22 ТАСС. — 1992. — 8 января.
23 Оскільки радянська система керування та контролю була, очевидно, досить складна, 

її, можливо, й не можна було модифікувати за порівняно короткий проміжок часу.
24 Российские вести. — 1922. — 24 декабря. Можливо, з установленням цієї системи 

пов’язані й раніш! чутки, буцімто Україна прагне дублювати коди.
25 Невідомо, якою може бути чисельність стратегічних сил в Україні. Але, з огляду на 

пропорції, це може бути 40 — 50 тис. чоловік, не рахуючи стратегічної авіації.
26 Yomiuri shimbun. — 1993. — 16, January.
27 Reuters. — 1993. — 25 January.
28 Интерфакс. — 1992. — 12 ноября, 4 декабря; 1993. — 11 января.
29 ИТАР-ТАСС. — 1993. — 15 января.
30 Залежно від конструкції зброї, одна з можливих проблем може бути пов’язана з 

поновленням радіоактивного тритію. Він має порівняно короткий період напіврозпаду 
(12,26 року) 1 його треба реі*улярно замінювати, щоб зброя зберігала ефективність. 
Але це невелика перешкода, бо можна використовувати тритій із демонтованих 
боєголовок чи виробляти його на ядерних реакторах.

31 ИТАР-ТАСС. — 1992. — 27 марта.
32 Московское радио. — 1992. — 14 марта.
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Володимир КУЛИК 

Д А Л І Б У Д Е ...

Від середини лютого, коли були написані статті Богдана Нагайла та 
Джона Лепінгвела, проблемам ядерної зброї в Україні присвячено так 
багато газетних публікацій і офіційних заяв, виступів у парламенті й 
розмов у колах експертів, нерозважливих кроків і спроб досягти комп
ромісу, що вважаю за потрібне бодай коротко згадати етапи розвитку 
подій.

Як і Богдан Нагайло, викладатиму хронологію за повідомленнями 
преси. Першою видимою подією став візит до Києва американської 
делегації на чолі з послом для особливих доручень Строубом Телботом. 
Делегація приїхала поліпшувати американо-українські стосунки, стан яких 
називали незадовільним обидві сторони. Оглядачі висловлювали припущен
ня, що Сполучені Штати починають усвідомлювати: “політика шантажу 
України і запобігання перед Росією приводить до результатів, протилежних 
очікуваним, а тому від неї слід відмовитися” (“Post-Поступ” , ч. 16). До 
цього усвідомлення спричинився, мовляв, і прохолодний прийом, який 
очікував Телбота в Києві. В усякому разі, в інтерв’ю “Голосові України” 
(11 травня) керівник американської делегації запевнив, що під час 
переговорів у її словникові не з ’явиться слово “тиск” і що про ядерну 
зброю йтиметься “у ширшому контексті... який враховував би абсолютно 
законні вимоги України щодо гарантій її безпеки”. Інтерв’ю мало 
прикметний заголовок “Тиск міняємо на партнерство”.

У “Голосі України” за 18 та 19 травня опубліковано статтю працівників 
Українського центру досліджень миру, конверсії та конфліктних ситуацій 
Олександра Потєхіна й Михайла Кірсенка. Розглядаючи можливі варіанти 
поведінки України щодо ратифікації договорів СТАРТ-1 та про нерозпов- 
сюдження ядерної зброї, автори застерегли, що в разі згоди на ратифікацію 
“Україна, найімовірніше, виграє, а в разі відмови обов’язково й трагічно 
програє”. Потєхін і Кірсенко відзначали, що Москва, використовуючи 
страх світового співтовариства перед перспективою розширення ядерного 
клубу, висуває неприйнятні для України вимоги, внаслідок чого двосто
ронні переговори зайшли в глухий кут. Водночас автори нагадували, що 
не варто покладати надто великих сподівань на західні гарантії безпеки 
України: ніхто їх нам давати не зобов’язаний, та й вагу вони мають хіба 
що символічну.

14 травня Президія Верховної Ради запланувала питання про 
ратифікацію поставити на обговорення протягом тижня. Ростислав 
Кам’яний висловив у “Post-Поступі” (ч. 17) думку, що це “не більше, 
ніж запобіжний засіб, щоб якомога довше відтягувати грядущу сварку з
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Вашингтоном”. Більшість парламентарів, як твердить Кам’яний, “вже 
давно схиляється до думки, що не можна негайно ліквідувати шахтні 
установки з ракетами SS-24. Оскільки Лісабонський протокол передбачає, 
що Україна, Беларусь, Казахстан і Росія мають самі вирішити, “хто 
скільки зброї знищує на своїй території, аби всі разом вийшли на рівень 
36% скорочення від наступальних озброєнь колишнього СРСР”, то Росія 
хотіла б виконати договір СТАРТ-1 за рахунок трьох інших держав, не 
скорочуючи своїх ракет. Натомість Україна, на думку Кам’яного, має 
ратифікувати договір про нерозповсюдження як ядерна держава, а з 
ратифікацією протоколу зачекати до врегулювання питання про квоти 
кожної з чотирьох пострадянських ядерних країн. Якщо ж домовитися 
про квоти не вдасться, треба скоротити 36% українських ядерних озброєнь 
(це навіть не всі рідкопаливні ракети). Кам’яний був також одним із 
перших, хто вказав на зв’язок питань знищення ядерної зброї та реалізації 
космічної приграми України. Наполягання США на знищенні шахт він 
пояснив тиском американського військово-промислового комплексу, не 
зацікавленого у виході України в космос.

З — 4 червня питання про ратифікацію обговорювалося на сесії 
парламенту. У доповіді міністра закордонних справ України Зленка 
наводилося багато аргументів на користь якнайшвидшої ратифікації обох 
договорів і протоколу та набуття без’ядерного статусу — й економічних 
(обіцяна допомога США та дорожнеча власної ядерної програми), й 
екологічних (особливо проблема гептилу в ракетах SS-19), і 
зовнішньополітичних (падіння престижу України та можлива міжнародна 
ізоляція). Якщо Зленко наголошував на неприпустимості дальшого 
зволікання з ратифікацією, то інший доповідач, перший заступник голови 
Верховної Ради Дурдинець доводив, що розгляд усіх аспектів цих 
надзвичайно важливих угод потребує часу і що “ми не можемо діяти 
поспіхом”. Обидва доповідачі говорили про Гарантії нашої безпеки — це 
має бути, як сказав Дурдинець, “юридично зобов’язуючий документ, 
прийнятий на найвищому рівні ядерними державами”, а “доки з цього 
питання не буде повної ясності, значна частина депутатів не буде готовою 
до прийняття рішення про ратифікацію”. Дурдинець також указував на 
явну недостатність обіцяної 175-мільйонної допомоги США: витрати на 
знищення ядерної зброї становитимуть, мовляв, багатомільярдні суми. 
Заступник голови парламенту підкреслив, що всі чотири держави 
колишнього СРСР повинні скорочувати свої ракети пропорційно до їх 
загальної кількости. Обидва доповідачі наголошували на потребі адекватної 
компенсації за високозбагачений уран із боєголовок, а Зленко повідомив, 
що США пообіцяли не укладати контрактів про закупівлю ВЗУ в Росії, 
доки вона не домовиться з Україною про поділ прибутків.

У дискусії, яка розгорілася після доповідей, емоцій і аргументів проти 
негайної ратифікації і навіть за ядерний гтатус лунало куди більше, ніж 
пацифістських. Зленкові нагадування про тиск Заходу на Україну» як 
писала Ольга Лень у “Post—Посту ні” (ч. 20), “вкрай розлютили 
депутатів”. “Проядерний” виступ депутата Костенка викликав у залі 
набагато більше симпатій, аніж “антиядерний” — заступника міністра 
закордонних справ Тарасюка. Ольга Лень називала як найімовірніший 
варіант знищення 130 рідкопаливних ракет SS-19 та збереження в 
українському арсеналі 46 ракет SS-24 і ЗО важких бомбардувальників. 
Південмашівські SS-24 Україна, за твердженням автора статті, “вважає

91



за доцільне не тільки використати... у без’ядерному варіанті, але й у 
реалізації космічнил проектів”. Верховна Рада, пише Ольга Лень, “не має 
нині настрою беззастережно ратифікувати весь пакет договорів... скоріш 
за все, розмовлятимуть лише про СТАРТ-1, і то без ліквідації шахтних 
установок SS-24”. Після парламентських дебатів Україна впритул 
наблизилася до проголошення ядерного статусу, вважає автор. Реакція 
Вашингтона зовсім не була войовничою: “уже в суботу 5 червня стало 
відомо, що президент Клінтон висловився стосовно готовності США до 
спільних систем безпеки з Україною”.

Водночас із обговоренням у парламенті про ці самі проблеми говорили 
й учасники міжнародної конференції “Ядерна зброя та безпека нових 
незалежних держав”, яка відбулася в Києві 3 — 5 червня. Витрати на 
ядерне роззброєння України оцінювалися там сумою 2,8 мільярда доларів.

11 червня “Голос України” повідомив, що уряди Сполучених Штатів 
та України підготували угоду, яка дасть нашій країні змогу одержати 
перші мільйони доларів на роззброєння ще до ратифікації договору 
СТАРТ-1.

18 червня президент Кравчук заявив на прес-конференції, що “ядерна 
зброя, особливо 130 ракет на рідкому паливі, це зброя, яку потрібно 
ліквідувати”. Кравчук висловився за ратифікацію всього пакета угод і 
повідомив, що уряд також запропонував парламентові “приймати доку
менти в пакеті”. Президент також заявив, що Україна не може знищувати 
шахти вибухівкою, бо “шахти в нас в густонаселених місцях”, і треба 
пеоенести з договору СТАРТ-2 у СТАРТ-1 положення про те, що шахти 
можна заливати п’ятиметровим шаром бетону.

28 червня МЗС України засудило бомбардування Багдаду 
американськими ракетами. Реакція України, що прозвучала дисонансом 
на тлі підтримки з боку європейських країн і навіть Росії, не викликала 
захоплення в США й поставила в скрутне становище міністра оборони 
Морозова, що саме зібрався до Вашингтона з візитом.

2 липня Верховна Рада схвалила “Основні напрямки зовнішньої 
політики України”, де проголошено власність нашої держави на розміщену 
на її території ядерну зброю. Невдовзі керівництво Росії офіційно 
звернулося до Києва із закликом переглянути це рішення.

9 липня згадуваний у статті Богдана Нагайла народний депутат 
Володимир Толубко виступив у “Голосі України” з новою статтею, де 
знову виклав аргументи на користь ядерного статусу України й запропо
нував своє розв’язання проблем ядерної зброї, Чорноморського флоту та 
космосу. Толубко висловився за те, щоб Україна оголосила себе ядерною 
державою і не ратифікувала договір про нерозповсюдження до середини
1995 року, коли “міжнародна конференція й існуючі реалії визначать 
його подальшу долю”. Відзначаючи, що з погляду їх утримання ракетні 
війська є найдешевшим видом збройних сил, Толубко запропонував 
зберегти 46 найновіших ракет SS-24, решту 130 (“виявивши безпреце
дентний в історії акт доброї волі”) — зліквідувати, а “шахти й усю іншу 
створену для них інфраструктуру використати для розміщення без’ядерних 
систем високоточної зброї”. Несподіванкою для багатьох стало твердження 
Толубка, що найімовірнішим і найпривабливішим партнером України для 
укладання договору про ракетно-ядерну зброю є Росія. Так згадана в 
статті Богдана Нагайла теза Володимира Василенка про зв’язок між
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ядерним статусом і залежністю від Росії здобула несподіване 
підтвердження, і

Того самого дня, 9 липня, парламент Росії ухвалив сумнозвісну 
постанову про статус Севастополя, яка зміцнила позиції прихильників 
ядерної України й дала керівництву нашої держави можливість виправдати 
свою непоступливість до вимог Росії та США і зволікання з ратифікацією.

На початку серпня міністр оборони Морозов на запрошення свого 
колеги Леса Еспіна відвідав Сполучені Штати. У ході візиту підписано 
меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в галузі оборони. Україна 
стала першою з пострадянських держав, із якою США уклали таку угоду. 
Ще одним свідченням нового етапу в українсько-американських військових 
стосунках став початок демонтажу 10 ракет, про який повідомив під час 
візиту Костянтин Морозов. Утім, оглядачі відзначили, що це був не так 
акт доброї волі, як технологічна конечність, адже ракети вичерпали свій 
ресурс зберігання і згодом сам їх демонтаж був би небезпечним.

6 серпня, в день Гірошіми, “Голос України” повідомив, що, за даними 
соціологічного опитування, понад третина громадян України виступають 
за збереження ядерної зброї як ґаранта безпеки (49% — за без’ядерний 
статус), а на Галичині, Поділлі, Черкащині, Дніпропетровщині та Буковині 
прихильників ядерної зброї більш як половина. Водночас майже дві третини 
наших громадян підтримують ідею про військово-політичний союз України 
з Росією...

Серпень, 1993
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КУЛЬТУРА

Максим РОЗУМНИЙ

ВІДРОДЖЕННЯ: НАЦІЇ ЧИ ЕЛІТИ?

Для України настав момент вибору історичної долі. Ми творимо не 
лише своє сьогодення, а й минуле, і майбутнє. Момент вибору очікується 
як свобода, а приходить як необхідність. Тож мусимо робити вибір у всіх 
сферах — соціальній, економічній, військовій, геополітичній тощо. Все це 
вимагає чималого вольового, інтелектуального, фахового потенціалу. 
Якоюсь мірою його має компенсувати енергія національного відродження, 
на хвилі якого вже не один народ здобувся на гідне місце під сонцем. 
Але деякі цевід’ємні компоненти цього потенціалу вимагають від 
суспільства структурної зрілости, котра найповніше виявляє себе у сфері 
культури.

Яким би розмитим і “рекреативним” це поняття не видавалося 
державним мужам, про значення культури просто волає наша історія. 
Народ, який упродовж одного століття пережив дві страхітливі світові 
війни, дві не менш руйнівні громадянські, кілька голодоморів, масові 
депортації і періодичне винищення інтелігенції, має, очевидно, неабияку 
життєву силу. Та чому він досі в масі своїй такий млявий і байдужий 
до проблеми самовизначення? Напрошується висновок про значне пере
важання тілесного над духовним, інстинкту над свідомістю. Іншими 
словами — про брак самосвідомости, втіленням якої є національна 
культура.

Про нерозвиненість, провінційність, неповноту української культури 
кілька років тому заговорили всі й водночас. Зрештою, сама тема стала 
банальністю, і за мовчазною згодою її вирішили надалі не зачіпати. Може, 
і справді — не треба? Може, то вихлюпнулися наші комплекси 
неповноцінности, котрих не слід культивувати? Але бентежить те, що 
проблеми національної культури ніяк не вирвуться із зачарованого кола 
наївного культурництва з властивими йом> сантиментом, патетикою і 
бездіяльністю. В цьому емоційному сиропі із найсерйозніших проблем 
виварюється їхня конструктивна суть.

Досі не вдалося навіть сформулювати: * чому ж виражається криза 
української культури? Чи маєми культурну інфраструктуру? Хоч і 
скалічену комуністичним догматизмом, але маємо, — університети, 
Академію наук, творчі спілки тощо. Чи є проблеми з національною 
самоідентифікацією? Ні, всі знаємо, що ми — українці, зранку до вечора 
слухаємо по радіо концерти — “Калинова сопілка” (чи “Золоті ключі”); 
звикаємо потроху навіть до Тризуба. Тоді чого ж бракує?

А бракує органічного зв’язку між культурою і національністю. Ми не 
маємо сформованого національно-культурного середовища, а це — вирок
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нашим талантам, геніям та історичній перспективі. Національно-культурне 
середовище — не абстрактна категорія і не безлика маса, яка невідомо 
звідки береться і куди зникає. Вона уособлена в нашій інтелігенції. Отже, 
йдеться про те, що українська еліта недостатньо заангажов^на в українстві 
культурно, ідейно і — як наслідок —- політично.

Одразу на кількох наукових конференціях із культурно-філософської 
проблематики, які останнім часом відбулися у Києві, незмінно поставало 
питання: а що, власне, робить культуру національною? Ч»| існує особлива 
субстанція національного і як її виокремити з тіла культури? Поки ці 
питання лишаються без відповіді, хаос і невизначеність пануватимуть як 
у теоретичних пошуках, так і в методології практичних дій. Якщо 
вищеназвана “субстанція” існує, але досі не залучена в науковий обіг, 
то нашу й світову культурологію чекають революційні зміни. Якщо ж 
виявиться, що національне — фантом, випадкова комбінація універсальних 
чинників (як-от: раса, географія, ідеологія, політична кон’юнктура та ін.), 
наші уявлення про культуротворення мають зазнати не менш радикальних 
змін. Так уважають науковці.

Наука пишається тим, що її висновки неможливо раї 
речити (хоча сама чинить це з ними повсякчас). Але і 
зможе зазіхати на всеосяжність, на те, щоб змоделюва 
цілісності. Хрест науки — частинність. Тож пропоную розглянути явище 
культури під не зовсім традиційним кутом зору, який, втім, є лише
ОДНИМ Із МОЖЛИВИХ і

З ’ясуймо значення слів

Культуру творить еліта. Серед правовірних народовців і ця теза ніколи 
не викличе схвалення. Та будь-яку ідейну суперечку варто вести тільки 
за умови, якщо попередньо узгоджена термінологія. Що таке культура і 
що таке еліта? Навколо цих питань уже можна принаймні з ’ясувати 
позиції.

Культура — інструмент організуючий, системотворчий. Тому й цілком 
закономірним є його перебування у віданні групи людей, виключною 
компетенцією яких є структурне регулювання соціальних систем. Еліта 
опікується соціумом у цілому. Її продукт — суспільна організація, її 
спосіб дії — культура. Останнім часом набули популярности якнайширші 
тлумачення явища культури — як міри людського в людині, способу 
самоорганізації ноосфери, способу властиво людського буття. Ці справді 
глибокі спостереження аж ніяк не суперечать тезі про викліочну місію 
еліти. Адже остання не вміщує в собі всю культуру як систему, вона є 
її ядром. Існування ядра обумовлене наявністю інертних полів; але система, 
позбавлена центру, структури, ієрархії, ближча не до Космосу, а до Хаосу.

І все ж саме вживання словосполучення “національна культура” вказує 
на інше, вужче значення типово новоєвропейського слова, закоріненого в 
латинському землеробстві. Це значення дуже важко “вхопити” філософам 
при їхній одвічній схильності до універсалізму понять. Але воно є цілком 
предметним для цілої армії прикладників-гуманітаріїв — від філологів до 
соціологів. Якщо для філософів культура — це те, що об’єднує людей, то 
для галузевих дослідників — те, що їх різнить між оэбою.

За допомогою культури утворюються (чи радше — конституюються) 
окремішні людські спільноти. Існування людини як біологічного виду тісно 
пов’язане з певною територією проживання. Тому географічний фактор 
є одним із вирішальних у формуванні історичних спільнот. Ці своєрідні

цонально запе- 
ііколи вона не 
ги світ у його
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ареали мають власні механізми самоорганізації. Поряд із культурою 
важливу роль відіграють тут державно-адміністративні інститути; але й 
те, й інше — форми діяльности еліти. Історичні аналогії з традиційними 
ведичними кастами жерців і воїнів знайдемо у всіх часах й усіх країнах, 
їхня роль у межах соціокультурного ареалу — інтегративна. Слід 
зазначити, що культура і державність виникають лише в історичну епоху, 
але елітність супроводжує людину до межі біологічного.

Нація з явилася в нові часи у лоні європейської цивілізації. Поняття 
культури і державности були абстраговані у тих самих часових і 
просторових координатах. Однак і нація, і культура є конкретно- 
історичним виявом універсального змісту й універсальної функції, які поза 
конкретними виявами мають таке ж гіпотетичне існування, як ідеї 
Платона.

Що ж з ’явилося раніше: нація чи націоналізм? Наперекір логіці та 
історичній граматиці можемо стверджувати — націоналізм! Ідеться про 
те, що об’єднавчі інтенції еліти є, звичайно, передумовою свого ідео
логічного оформлення в уявлення про націю. Це — ілюстрація до існуючої 
плутанини в термінах, коли одним словом позначено історичні реалії і 
загальні категорії. На щастя, поняття еліти уникло такої невйзначености, 
й це чимало важить на користь його методологічної ефективности.

Національну культуру й державність творить особливий історичний 
різновид еліти, який традиційно звемо інтелігенцією. Її вихід на арену 
ознаменований Великою французькою революцією. Та сама подія запо
чаткувала в Європі добу націоналізму. Зміна орієнтирів на рубежі XVIII — 
XIX ст. відбувалася в обох сферах — державній і культурній. 
Національність стає визначальною рисою будь-якої інтелігенції та культури 
не лише нових часів, а й накладається на ретроспективу. Більше того, 
саме в ретроспекції еліта відшуковує підстави для національного са
мовизначення.

Національність стала тією новою формою, якої вимагав новий зміст 
європейської еліти. Історія підтверджує цей здогад. Адже напередодні 
вирішальних змін у суспільному Ж И ТТІ і свідомості протягом майже двох 
століть точилася запекла боротьба між старою церковно-феодальною і 
новою секулярно-демократичною елітою, що спиралася на авторитет науки 
і права. Штурм Бастилії — це символ перемоги інтелектуалів нової 
генерації над кліром.

Поширення їхніх теорій не випадково збігається з пробудженням 
національної свідомости. Панування нової еліти встановлюється на 
прилеглих до вогнища революції ареалах. Місцевий духовний провід, 
перейшовши у нову віру, відчуває потребу самовизначитися. Суверенітет 
еліти в межах власного ареалу — вимога функціональна. Парадокс: 
передумовою націоналізму є європейська солідарність інтелектуалів. Хоча 
це й зрозуміло: самовизначення можливе тільки на основі певної 
спільности.

Власний шлях у колі цивілізації

Сценарії формування національних пріоритетів у різних країнах 
настільки схожі, що це нагадує ланцюгову реакцію. Українське 
“відродження” не становить у ній винятку. Необхідним етапом є 
прилучення до нового європейського ладу. За часів Катерини II на ідеалах 
“французької теорії” зросло ціле покоління молодих дідичів і поповичів. 
Твори Вольтера, Руссо, Монтеск’є, масонські організації, петербурзькі
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журнали — все це витворило в окремих його представників — най- 
освіченіших, найактивніших — новий тип світогляду, нові соціальні 
орієнтири. Так на наших землях постав новий прошарок інтелігенції. 
Наріжним каменем її самосвідомости був інститут громадянства, який 
передбачав перехід до нового принципу суспільности — від васально-цер- 
ковної залежносте до вкорінености в культурі і соціумі певної країни, 
території, народу.

Українська нова еліта в цій своїй якості береться опановувати власний 
соціокультурний ареал. На цьому етапі й відбувається формування 
національної самосвідомости. Місцеві еліти відриваються від пуповини 
європейської єдности й набувають власного обличчя.

Певна ворожість до материнського лона цивілізації у цей час — не 
виняток, а правило. Саме в протистоянні французькому цивілізаторському 
експансіонізмові самоусвідомилася німецька інтелігенція. Відмежовуючись 
від германського світу, творили свої культурні організми поляки і росіяни.

Підвалини українського духовного суверенітету закладені кирило-ме- 
фодіївцями. У “Книгах буття українського народу” Микола Костомаров 
сформулював концепцію нашої осібности: українці є “наймолодшим 
братом” у слов’янському сімействі, котре у свою чергу є “наймолодшою 
паростю” християнського світу. Трапляється, що найменший син одержує 
найменшу частку батьківської спадщини, веде далі чи не перший наш 
ідеолог але зберігає її найліпше, а потім і “старших виручає”...

Таким своєрідним чином відобразилися в ідеології українства реальні 
особливості формування національної інтелігенції. Від часів Київської Русі 
наша країна була включена варязькими дружинниками (прийшла каста 
“кшатріїв”) і грецьким духовенством (“брахмани”) до складу цивілізації, 
яка щойно народжувалась на європейському континенті. Попервах 
співвідношення Заходу і Сходу в ній було паритетним, якщо не на користь 
золотоверхого Києва, котрий успадкував вищу візантійську культуру. Чому 
надалі ініціативу захопив Захід — питання окреме. Очевидно, відіграла 
свою роль і римська традиція, і “пасіонарна” енергія молодих германських 
племен (тоді як слов’янству дісталася роль буфера між ними і 
центрально-азіатськими “пасіонаріями”) .

У XVIII — XIX ст. Україна виявилася чи не найвіддаленішим 
реципієнтом еманацій нової європейської цивілізації, епіцентр яких 
знаходився на протилежному кінці континенту — в Парижі. Наша еліта 
мала всі підстави почуватися “наймолодшим братом” у колі нової 
європейської еліти. У цьому становищі осмислення своєї значимости 
невідворотно схиляло до біблійної парадоксальної мудрости: камінь, що 
його занедбав будівничий, буде наріжним.

, Які висновки з цього можна зробити? Найперше слід затямити, що 
українство нашої інтелігенції є не забаганкою, не викликом так званій 
“цивілізованості”, а, навпаки, послідовною і єдиною можливою реалізацією 
цієї цивілізованости. Європа не прийме країну компіляторів і духовних 
євнухів — там інші засади співжиття. Наша інтелігенція вже самим своїм 
існуванням включена в європейську культурну спільноту. Це факт нашої 
свідомости, так само, до речі, як і наша периферійна роль у цій спільності. 
Інакше просто не буває із тим членом сім’ї, котрий не має власної 
гідности і своєї точки зору.
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Зародковий стан нашої інтелігенції, а звідси й біди української культури 
мають, безперечно, і свої об’єктивні причини. Процес самоусвідомлення 
нашої еліти вкрай затягнувся, її власний голос у європейському концерті 
не зазвучить доти, поки зберігається невизначеність: що вважати “своїм”
— терени України чи неозорі простори від Кенії'сберій до Камчатки, бути 
в складі імперської еліти чи творити власну корпорацію. Тому дуже важливо 
було б зрозуміти принципи і механізми визначення меж соціокультурних 
ареалів, на яких формується національна інтелігенція. Як і кожна еліта, 
інтелігенція може реалізувати себе, тільки виконуючи “авангардну роль” 
стосовно маси (виробничих станів). У феодальну добу ця роль бралася нею 
з вельми очевидною безпосередністю: приходив загін озброєних розбишак і 
примушував місцеве населення шанувати князя чи короля. За ними 
приходили ченці, ієреї, за допомогою того ж князя чи короля хрестили люд 
і примушували шанувати єпископа, настоятеля, пароха. Тому в середні віки 
устрій Європи визначали династичні та церковно-ієрархічні чинники.

Інтелігенція взялася будувати соціальну структуру на принципово новій 
основі. Когось завойовувати вже не було потреби. Зате гостро відчувалася 
потреба — гармонізувати взаємини з масою, згладити антагонізми, 
успадковані від феодального насильства. Секулярна еліта прагне 
зріднитися, злитися з масою в органічне ціле. Так з ’являється поняття 
народу. Воно має двоякий зміст: з одного боку — це маса, котру 
протиставляє собі еліта, а з іншого — це та цілісність, яку еліта прагне 
утворити в спілці з масою. В другому випадку поняття народу тотожне 
поняттю “нація”. На межі цих двох уявлень про народ відбувається 
становлення національної свідомости інтелігенції. Стосовно народу-маси 
вона виступає у своїй загальноєвропейській * цивілізаційній єдності, але 
щоби створити націю, вона мусить у ній виокремитися за допомогою 
культури і держави.

Для духовної еліти характерна дивовижна віра в значимість духовних 
цінностей і приписів, які сприймаються нею як вирішальна реальність 
буття. Але без цього неможлива елітарність, а отже, неможлива суспільна 
ієрархія (організація). Секулярна еліта нового часу відрізняється зво
рушливою відданістю абстрактним моделям і теоретичним догмам (звісно, 
раціоналістичного штибу). Однією з інтелектуальних конструкцій, що з 
них вона будувала свою свідомість, є уявлення про національність. Воно 
виникло з реальних спостережень над життям маси, до яких інтелігенція 
призвичаїлася від самої своєї появи.

Було помічено, що населення земної кулі складають масиви, які 
різняться один від одного расовими, культовими особливостями, мовою і 
темпераментом. Відкриття це приписують Й.-Г. Гердеру, але він, очевидно, 
лише підсумував і узагальнив досягнення своїх сучасників і попередників. 
Адже інтерес до народу був не примхою, а стратегією нової еліти. 
Відкриття національности мало для неї виняткове значення. Етнічні 
чинники, так само як раніше релігійні, могли пов’язати масу з елітою 
інтимним духовним зв’язком. Саме тому в ідеології інтелігенції вони 
набули сакрального змісту.

Українство народилося з етнографічних студій. Його провідні діячі 
Костомаров і Антонович залишили дуже цікаві спогади про своє 
національне прозріння. “Відкриття” ними України відбувалося у доволі 
зрілому віці і при вже оформленому світогляді. Строго наукові дані про

Про “батьків наци”
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осібність її історичної долі та своєрідність фольклору стали вирішальним 
аргументом на користь вибору “батьків нації”.

Звідси можна було б зробити висновок про теоретичне походження 
націоналізму інтелігенції, який складається на підставі нових ідейних 
засад та етнографічних відомостей. Але історія говорить про зовсім інше. 
Надто часто етнічні відмінності не ставали перешкодою для творення 
спільної держави і культури, а часом і спільна мова не була гарантом 
політичної та культурної єдности. Досвід українського рисорджименто 
свідчить: національна інтелігенція виникає там, де існувала окремішня 
еліта-попередниця. Ми мали її в особі козацької старшини, яка до початку 
XIX століття на Гетьманщині перетворилася на українську шляхту, і 
греко-католицького духовенства Галичини, конфесійна осібність якого в 
нові часи трансформувалась у національну самобутність. Це — два 
плацдарми українства. Елітарна традиція відтворює себе в нових умовах.

Ось де, на нашу думку, слід шукати розгадку таємниці соціокультурних 
ареалів: їх відтворює культурна традиція. З  цієї двочленної конструкції 
у віданні власне еліти перебуває компонент “традиція”, тобто нормативний 
бік культурного процесу. Тепер ми можемо уточнити, яким чином еліта 
творить культуру. Вона не висотує її з себе, як павук павутиння, і не 
породжує із голови, як Зевс Атену Палладу. Каста жерців вносить у 
життя громади жорсткі закони. Це — не творення змісту, а його 
формалізація, не започаткування духовности народу, а, якщо хочете, 
насильство над нею. Саме цим і є культура — покладанням меж, 
встановленням канону. В одній із упанішад говориться: “Приборкують 
розум і приборкують думку жерці великого мудрого жерця”

Подібним насильством із боку новоєвропейської еліти є творення 
національних спільнот. Його можна розглядати як запровадження певних 
стандартів поведінки у вигляді літературної мови, патріотизму, політичної 
ідеології тощо. Узагальнюючим стандартом стандартів, чи точніше — їхнім 
камертоном — є т. зв. національна ідея. Її завдання — встановити 
основоположну визначеність. Ідея — той початок і загірний кінець, без 
якого неможливо народження жодної речі у Всесвіті (котрий теж постав 
із “золотого яйця”) і, тим більше, розгортання таких складних структур, 
якою є національна культура.

Вибір, про який ішлося на початку, є вибором ідеї. Саме тому в 
духовних бродіннях останніх років на Україні виразно відчувається 
духовний максималізм, який апелює до глобальних проблем світобудови 
й онтологічної стурбованости людини. Тим-то маємо сьогодні, мабуть, 
найбільше у світі число “пророків” і “проповідників” на душу населення: 
у кожного свій шлях, своя моральна програма . Поступово окреслюються 
і ширші напрямки, зокрема “оріянськ^”-поганський та християнський. 
Багато хто ще не розуміє, наскільки серйозними є ці ігри. Від вибору 
наших інтелектуалів залежатиме, чи залишиться українська ідея наївною 
козачкою на глум нащадкам (зденаціоналізованим і збайдужілим), чи 
витвориться глибока національна ідеологія-мітологія, котра збагатить 
світову палітру новими барвами і дасть, м о ж л и в о , новий напрям духовного 
розвитку людини. Боротьба йде за нашу еліту україно-, російсько- і 
англомовну. В світі панують потужні і глибоко вкорінені мітологеми, але 
український світ — це зерно, яке проростає у майбуття. Справа за 
грунтом.

1 Докладніше див. нашу статтю “Український месіанізм’*. — Наука 1 суспільство. —
1992. — № 4 — 7.
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Юрій СОЛОВІЙ — Віра ВОВК

МЕТАМОРФОЗА 
ДВОХ ПАРАЛЕЛЬНИХ МОНОЛОГІВ*

Ц я розмова в десятьох подвійних листах, що літали між Ратерфор
дом (Нью-Джерсі) і Ріо-де-Жанейро, відбулася від січня до червня 1984 
року. З  віддалі часу цікаво помітити, що багато з заторкнених питань 
ще й далі мають свою вагомість, особливо тепер, коли українська 
культура стала наново актуальною.

Віра Вовк

ПЕРШИЙ ЛИСТ

Під час вечері в родині С. Ти поінформувала нас про тему і мету 
свого турне по США і Канаді, в яке ти збиралася вирушити після щойно 
відбутих відвідин наших околиць (Нью-Йорк, 1984). Ти говорила про 
місце культури в житті суспільства, особливо в житті українського 
суспільства — близька “моїй печінці” тема... Різними “дипломатичними” 
апеляціями і суґестіями я намагався втягнути наше суспільство активніше 
в культурні процеси. Але вся та балаканина обернулася “горохом об 
стіну”...

В нашій розмові тут порушимо в подробицях проблеми і нюанси, осяги 
й потреби нашого культурного становища, але наразі почнемо із звіту: 
розкажи про свої спостереження під час турне: які осередки-поселення 
Ти відвідала? Чи панують між ними градації зацікавлення, ентузіязму, 
зрозуміння і культурних осяіів? Як реаі*ували слухачі на твої зауваги? 
Були позитивні і заохочуючі зобов’язання?

ЮС

У моєму листі не знайдеш повних відповідей: питання культури нашого 
ісходу пекуче і наполегливе. Все ж таки треба бути справедливою: мої 
відвідини в різних містах США і Канади були імпровізовані; багато людей 
довідалося про них в останній хвилині, дехто взагалі не довідався про 
мій приїзд. Розголошенням зайнялися здебільша округи СУА і СЛОВО. 
Я відвідала двічі Філядельфію, двічі Нью-Йорк, Ґлен Спей, Вашингтон. 
Клівленд, ЧикаЛ), Детройт, Торонто, Боффало, Оттаву і Монреаль.

Якщо міряти успіх присутністю публіки, то моя подорож вийшла 
успішною. Як приватні родини, в яких я перебувала, так і осередки СУД 
і СЛОВА зробили все тільки можливе, щоб мені допомогти. Публіка 
прийняла мене з теплом і симпатією, а — як пригадуєш — не завжди 
так бувало давніше, особливо ж коли я шукала контактів із творчими

* Зберігаємо правопис авторів. — Ред.
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силами України, що декому здавалося майже зрадою еміграції. Господи, 
скільки образливого божевілля посипалося тоді на мою нещасну голову! 
Одначе тяжко мені судити тепер ентузіязм і зрозуміння того, що я пишу. 
Маю враження, що до багатьох не доходить новаторське шукання, а 
багатьом усе нове здається спотвореним виразом, причому вони забувають 
про мистецьку деформацію в різних епохах і культурах.

Біда також у тому, що на моїх виступах було так мало молоді. Діти 
моїх ровесників зовсім не зацікавлені нашою культурою: виглядає, наче б 
вона їм непотрібна. Може, шукають культури у чужому середовищі. А 
мені особливо йшлося про молоду публіку, про публіку, яка була б здатна 
сприйняти те, що я пропонувала і — на свій лад — творчо доповнити. 
Я думала, скажім, про сценічне оформлення Триптиха, але де ж ті наші 
молоді режисери й актори? Після моїх виступів — за винятком в 
Університеті Оттави — зовсім не було “фахових” дебатів, а коли були 
запитання, то здебільшого про повінь у південних штатах Бразилії, де 
постраждали наші поселенці.

Уявляю собі, що за яких десять років або навіть раніше не буде вже 
моєї авдиторії, себто публіки, яка сприймає мене як живого автора (і до 
певної міри актора своїх творів). А оскільки книжка продається тільки 
“на свіжо” , себто тоді, коли вона мотивується присутністю автора, можна 
собі уявити, що наше майбутнє не обіцяє рожевих перспектив... Бо не 
треба робити собі ілюзій: багато людей не тому купує книжку, що вона 
їм потрібна як вираз наших шукань, без яких назавжди залишимося на 
утовчегіих постах і далекі від світу, а тільки як “сувенір” якогось 
особистого пережиття.

ВВ

ДРУГИЙ ЛИСТ

У Нью-Йорку існує французький шпиталь, крізь який з мітлами та 
відрами пройшла наша еліта після переїзду сюди з таборів Ді-ПІ. Я 
також перейшов те чистилище, але на дещо “зацнішому соцщаблі”, маючи 
“практичніший”, з “універсальною мовою” вишкіл: став “покоевим 
малярем”. Після всього семилітнього старту на дорозі до Олімпу я, бувши 
почкатківцем, не мав тоді жодних претензій до нашої громади (за свої 
муки на щаблях драбини), але, спостерігаючи згори (з драбини), як 
марнувалися наші творчі сили, вже з місцем в історії нашої культури, з 
яких декого ще недавно ентузіястично вітала оваціями львівська публіка 
в Театрі оперети, балету і драми, — ставало дуже-дуже тоскно, що 
наше суспільство може бути байдужим до справ культури та долі її 
працівників, особливо в наших умовах, де скрізь лише діри-діри, а кожна 
втрата — непоправний культурний (і не тільки!) дефіцит.

Візьмімо до уваги сьогодні найбільш болюче місце в нашому організмі: 
народ щойно перейшов чи не найбільше в історії людства пекло. Хтось 
про те мусив би зазвітувати світові (хоч би на зразок роботи євреїв про 
їхні муки та страждання): ми знаємо, чиє то завдання. Але хоч пройшли 
майже чотири десятиріччя від кінця воєнної завірюхи, якими осягами в 
тій ділянці можемо хизуватися? Ost, Жовтий князь, Голод, The Other 
Holocaust і ще, може, жменька книженят-брошурок?! Чи це в пропорції 
до драми?! Коли плянувалося одне відзначення 50-ліття трагедії голоду 
33-го року мандрівною виставкою образотворчого мистецтва і літературно- 
музичною програмою на ту тему, не знайшлось ні фондів, ні досить 
творів! Тут діяли різні причини, однією з них є підсоння, в якому
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зрозуміння і кооперація суспільства є важливим стимулюючим компонен
том. У цьому секторі наша громада прогрішилася, і замість конкретної 
роботи та осягів маємо неприємні (і до певної міри складні, з коренем 
у названому шпиталі) епізоди. Знаємо випадки, що дехто із згаданої 
еліти, вимиваючи різні закамарки по шпиталях, заламався, але з другого 
боку, громада, яка виявила саме в критичний час байдужість, не має 
морального права на каменування, бо ж як у Святому Письмі сказано, 
лише той, хто без гріха, може сягнути по камінь*. Хай історія оцінює і 
осуджує ті епізоди. Подібні конфлікти відомі в інших культурних 
комплексах (Війон, Жене, Павнд...), і знаємо, які арґументи і факти 
врешті перемагають...

ЮС

Я сказала б, що навіть багато наших діячів культури і культурних 
організацій не здає собі справи з нашого становища і страшної духовної 
кризи нашої еміграції. Видаються колосальні суми грошей на муровані 
пам’ятники, які шпетять пейзажі. Подивися, скільки церков у нас 
побудовано, але який їхній мистецький рівень? І якою мовою перекладено 
Божественну літургію, що її відмолюють кожної днини священики й 
вірні? З одного боку, то вже здеі^енерована візантійщина, а з другого — 
ні старослов’янська, ні українська мова, тільки щось посередині, часто 
суцільно незрозуміле, неіснуюче, чуже українській лексиці й граматиці. 
А Ти знаєш: ідеться про збереження української душі, і ми обкидуємо 
камінням радянські журнали і книжки за занечищення рідної мови! Яка 
тут послідовність?

Вернімся до Твоїх запитань: культурні осяги. Не знаю. JI. К. обіцяла 
прочитати й обдумати постановку Триптиха; М. Ц. обіцяв спонсорувати 
Viburno rubro закордонним бібліотекам; Пролог обіцяв спонсорувати 
музичне оформлення моїх Голосінь на великий голоду якщо ще інша 
інституція згодиться перейняти половину видатків... Але де її шукати? 
СУА погодився фінансувати видання перекладу Тіней забутих предків 
португальською мовою.

Як бачиш, не багато осягів. А з культурою взагалі погано. Коли я 
звернула увагу одному молодому чоловікові, що працює в одній із наших 
кращих організацій, на хаос у бібліотеці, він мені відповів: “Україна і 
без того буде існувати!”, в чому я серйозно сумніваюся, бо минаються 
нації і їхні культури, коли не дбати про теперішність. Мені відоме 
культурне об’єднання, яке за перші фонди, зібрані з громади, купило 
меблі до нової садиби. Оскільки я вважала, що перший видаток повинен 
був піти на якесь важливе видання, я виступила з того об’єднання.

Ми могли б нашими власними силами дуже багато зробити, бо наше 
суспільство — роботяще і жертвене, не вміє спрямувати своєї щедрости. 
Крім того, в нього помітний виник мірил щодо культурних вартостей. Як 
переконати еміграцію, що для української справи не вистачає “вишиваних 
вечорниць” і парафіяльної куті, а ще — що в бібліотеці головне книги, 
а не шафи на них!

Наша еміґрація тратить час на пусту риторику і витрачає дорогий 
папір на партійні чвари. А наша молодь не цікавиться такими 
інституціями, як НТШ, УВАН, СЛОВО. На чиї руки перейдуть вони 
колись?

ВВ

*Тут натяк на Юрія Косача і ставлення української еміфації до нього.
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ТРЕТІЙ ЛИСТ

Хоч Гогенова поведінка захитує важливість діялогу в процесах 
творчости*, більшість фактів доводить протилежне, а саме, що діялоги є 
необхідним компонентом і динамічним фактором культури. Ми відчували, 
що брак відповідної дози того складника у нашому житті — вина обставин: 
на еміґрації, роблячи відповідні порівняння, стало зовсім ясно, в чому 
суть справи. Однак рівночасно виникла потреба думати, що, коли до 
слова прийде нове покоління — люди, виховані на джерелах і зразках 
великих культур, маючи змогу безпосередньо з ними спілкуватися, також 
і в нас справи і запотребування “великої культури” вельми поправляється. 
Та, хоч у міжнародних секторах молоді панує сильний гін до кореня 
походження роду, нашої молоді, як Ти слушно відмітила, ніде не помітно. 
Це “ніде” маю дослівно на увазі! Не бачимо її на наших культурних 
імпрезах, не бачимо її на інтернаціональній арені, де треба було б так 
багато зробити для нашої справи!

Не всі ми думаємо вузькопарафіяльними мірами, і тому конфронтація 
людей, що творять і що пам’ятають запах рідної землі,— це пропоную 
не в сантиментальному звучанні, — з людьми, яким судилось вперше 
відкрити очі в країнах із іншим підсонням та з іншою ментальністю, 
така конфронтація-діялог могли б дати двобічну користь.

Можливо, що ми, старша генерація, самі тут щось недоробляємо: 
затурбовані самозбереженням, не розуміємо (чи не хочемо розуміти?) 
конфіі*урації обставин, у яких ростуть і формуються наші молоді люди.

В американській літературі поважне місце має “єврейська школа” , яка 
публікується (і в більшості твориться) англійською мовою; варто зробити б 
порівняння та студії того феномену, що, може, хоч би частинно дало б 
відповідь на деякі наші клопоти.

ЮС

Євреї — цупка нація, тут не йдеться тільки про Ізраїль. У нас у Ріо 
вони займають усі стратегічні становища: радіо, телебачення, театр, кіно, 
пресу, музику (диригенти, солісти, члени оркестри), мистецтво, 
літературу... Вони мають найкращі клініки, найславніших лікарів, 
найблискучіших економістів — їх усюди повно, навіть у моєму будинку 
(себто: будинку, де я живу, бо власник — єврей...). Найгеніяльніша 
нація? А може, тільки найсолідарніша нація із своїми людьми. Одного 
разу подзвонило їх двоє при моїх дверях: збирали на Ізраїль. Я хотіла 
їм щось дати, але їхнє питання було: чи Ви — єврейка? Довідавшись, 
що ні, вони подякували і пояснили: ми йдемо тільки до наших людей, 
і ми приймаємо тільки великі пожертви. Ось маєш! Уяви собі такий 
епізод у нашому суспільстві! Мені траплялися такі сцени, що учасники 
якогось літературного вечора торгувалися за ціну книжки. А скільки 
грошей у нас пропадає в мілину? Ще раз кажу: ми не вміємо спрямувати 
наших фондів. Єврей ніколи не видасть гроша, який йому не повернеться, 
але він інвестує у культуру. А наші люди не знають, щс$ таке сила 
культури, і завжди вимагають від неї інших, утилітарних функцій, чим 
ослаблюють її випромінювання, підтинають їй крила.

Важливе, що євреї — завжди євреї: чи в Ізраїлі, чи в Бразилії, чи у 
США, чи деінде. Байдуже навіть, чи вони знають, чи не знають іврит. 
У нас справа інакше виглядає: коли українець тратить мову, перестає

♦Гоген вибрав життя, далеке від цивілізації, на острові ТаТтІ.
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бути українцем і переходить до протилежного, часто антагоністичного 
табору. Чому воно так у нас? Необізнання, комплекс меншовартости, 
сором за свою латану свиту на спині чи на душі? І справді, чим йому 
гордитися, якщо він знає тільки сучасний стан української культури? Не 
забудь, що ми маємо глибші спогади, іншу обізнаність, уже хоч би 
пояснену нажитими роками. Але як вийти з цього зачарованого кола? Я 
сама не знаю, але кладу вагу свого життя на культуру, на літературу 
(можливо: театр!), на високе мистецтво в різних галузях і на різних 
плятформах.

ВВ

ЧЕТВЕРТИЙ ЛИСТ

На початку другої половини поточного сторіччя в моєму житті з’явились 
Барка, Радиш, Косач, Лесич, Малюца; ми мандрували ночами вулицями 
Нью-Йорка, пили пиво в дешевих барах, де подавали до пива безплатну 
закуску: горішки, прецлі, оселедці або картопляну гиблівку, “потейто чіпс”; 
може, це останнє підшептало мені образ для пояснення Малюці моєї 
релігійносте: зайшовши до верстату, в якому нема столяра, ступаючи по 
дрізках, знаємо, що він, столяр, є і працює! Барка “відкрив” мені монастир
— гілку Метрополітанського музею, — зліпку будинків та монастирів XII ст. 
на горбі в парку з настроюючим краєвидом над рікою Гадсон, поблизу моста 
Вашингтона, де я вирішив, що і в Нью-Йорку “можна жити”.

У другій половині сорокових років, коли я проживав у таборі Ді-Пі 
в Дюнкельсбюлі, заселеному переважно селянською молоддю, яку пригнали 
туди під час війни німецькі власті орати та засівати, а моє інтелектуальне 
життя розвивалося в німецькому середовищі (За горами, за лісами... 
“Сучасність”, вересень, 1983); листування і зустрічі з Ігорем Костецьким 
підкріпили мій молодий богемістичний апетит.

Скоро після першого листа з чорного обвідкою, який сповіщав про 
смерть Елізабети Коттмаєр, прийшов другий лист з чорною обвідкою, 
який ми, бувши зайняті пильними справами, відклали невідкритим набік, 
думаючи, що то лише формальна подяка за наші переслані співчуття- 
кондоленції. Одначе в тому листі скривалася вістка про смерть Ігоря 
Костецького.

Знаючи його нахил до театральности, ми старались дістати інформації 
про причину і характер його майже рівночасного відходу в потойбіччя з 
відходом Єлисавети, але те питання чомусь люди, які жили в оточенні 
Коттмаєр-Костецьких (особливо її сестра), оминають.

Ігор був особливою людиною. Він мав смак і потяг до незвичайного. 
Хоч йому пощастило, може, найбільш повно і незалежно влаштувати свій 
час і свою працю (він не мусив переходити “французький шпиталь”), 
усе ж таки наші еміграційні обставини ніяк не сприяли виявленню його 
многоликого обдарування. Він міг бути добрим видавцем, редактором, 
працівником театру-кіно (драматургом-режисером), новелістом, поетом, 
критиком, колекціонером творів мистецтва і рідкісних об’єктів 
(рукописів)... Він умів захоплюватися. Він міг творити творче підсоння. 
Але в обставинах життя за діпівськими коцами, а опісля в обставинах 
жаху перед репатріяціями, для чого єдиними “охоронними мурами” були 
ті згадані коци, шукання елементарного добробуту по цілому світі, в 
нашому суспільстві з бактеріями галицького провінціялізму і східного 
обезкрилення терором, людям покрою Костецького було (і ще є) важко 
виявитися: наші “лети” — судорожні лети курки з підрізаним горлом.

Поминаючи на цьому місці екстремні епізоди расового богеміста-Кос-
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гецького, він допустився ряду гріхів супроти своїх власних ідеалів (не 
маю на увазі епізоду з журналом “Сучасність”, середовище якого повелось 
наївно і претензійно, мовляв — “ми” — а не Костецький чи хто інший 
із іншими поглядами — “добре знаємо, що добре і потрібне Україні” ; 
цитата з пам’яти передає лише сенс опублікованої заяви в журналі після 
публікацій там деяких матеріялів Костецького).

Він (Костецький) оповів мені історію редаї^ування “Хорса” (тоді ми 
думали видавати той журнал двомовно, завжди українською й іншими 
мовами світу, напр., українсько-китайське число, українсько-фінське і т. д.), 
коли йому через брак авторів, прийшлося до невпізнання переробити 
оповідання іншого автора, прізвище якого залишилося незміненим. Це, з 
огляду на виміри таланту автора того оповідання, малий гріх. Але опісля 
прийшли більші гріхи, бо він уроїв собі, що доля й обставини змусили 
його “підняти булаву з болота” і що йому судилось гетьманувати на 
українському Парнасі.

Останньо він плянував ювілейне видання своїх творів. Я мав зробити 
йому обкладинку в стилі своєї обкладинки до Кльоделевого Благовістя 
Марії\ зготовленої на його прохання. Проєкт до ювілейного видання 
вийшов інакше, бо в моїй програмі — не повторятися, і тому був 
відкинений.

Коли він ходив ще “без булави” , він був абсолютно ліберально-толе
рантним, та сила влади зламала ту його первісну прикмету. Я чув, що 
й інші колеґи з літератури мали з ним поважні конфлікти — у нас була 
з ним на ту тему розмова, і саме тоді він пояснив мені свою долю (з 
булавою) і призначення в нашій культурі, про що довідаємося в 
подробицях у споминах інших свідків.

Костецький став гарячим католиком, збиірачем автографів особистостей 
нашої доби (Сібеліус, Матісс, Жід...), членом Шекспірівського Товариства 
і кожнорічним паломником до Байройту на Ваґнерівські фестивалі. Він 
видав ряд книжок (на родинних фондах?), які (напр., переклади Павнда) 
помітно збагачують нашу літературу.

Всі його дії відзначалися незвичною призмою пережиття і підходу.
ЮС

Якраз я дістала від Інки Коттмаєр посмертну збірку Єлисаветп 
Костецької. Вона і Твій попередній лист багато мені пригадали.

Мої стосунки з Костецьким були завжди “на вістрі ножа”. Ти згадуєш 
про те, що Костецький “поправляв” тексти слабих поетів чи письменників 
і видавав їх під їхніми іменами. Я принципово засуджую таку поведінку, 
тим більше, що він часто не тільки правив мову, але суцільно 
перебудовував матеріяли, додаючи там якісь нікому не потрібні і нічим 
не оправдані деталі, а то й цілі епізоди. Воно нагадує мені деякі відомі 
режими, що так поводяться. Тільки автор має право розпоряджатися своїм 
текстом. До речі, Костецький перелицьовував на свій смак творчий доробок 
усіх своїх коляборантів. З тієї причини в нас були вічні непорозуміння 
і зриви, почавши від видань Чорних акацій і вітражів.

Самозрозуміло, я завдячую Ігореві багато захоплень та ідей. Він був 
незвичайно динамічний у праці, що дуже добре гармонізує з моїм власним 
стилем; він був незвично цікавий розповідач і мав колосальні різноманітні 
знання; він умів розпалювати дух. Але горе, коли хтось посмів би не 
погодитися з будь-яким, хоч би й найбанальнішим, його поглядом: 
прихильник і друг перетворювався на очах у небезпечного ворога, і 
Костецький не рахувався зі словами, ображав і погрожував.
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Він до краю захоплювався і так само обливав холодною водою. 
Спілкування з ним було напружене, повне несподіванок, вибухів. Він 
хотів володіти своїми партнерами пера і обурювався на кожну спробу 
самостійної думки. Я кілька разів занехаяла листування з ним, але він 
повертався чемний^ смирний і такий услужний, що тяжко було відмовити 
йому нову співпрацю.

За останнього мого перебування в родині Костецьких він майже молився 
до моєї довгої туніки (взагалі він був дуже вразливий на зовнішній вигляд 
жінки), посадив мене на дзиглику і прикрашав мене десятками різних 
дешевеньких намист і браслетів, якими були оздоблені різні прилади в його 
робочій кімнаті. Одначе вистачило в одному моменті не погодитися з якоюсь 
його думкою, і він люто почав зривати з мене всі ті прикраси, підозріло 
перераховуючи і перевіряючи, чи я, припадком, чогось собі не сховала... 
Вночі мене приміщено в кімнатці на піддашші: я погано спала, бо серед 
нічної тиші час до часу лунав якийсь божевільний регіт Костецького.

Однак часто він був такий цікавий і стимулюючий, що важко було 
оберегтися від його творчого стимулу і чару. Пригадую, як він записував 
собі різні можливі рими до перекладу Божественної комедії, як зворушливо 
читав мені пасаж про Франческу да Ріміні: нас двоє пролило тоді бочки 
сліз, і Єлисавета нас потішала своєю лагідною вдачею і міцним чаєм.

Його католицизм ніяк не був “ревним”, як Ти пишеш. То була одна 
з масок того життєвого актора, який жонглював усіма можливими 
засобами, щоб могти' здійснити свої творчі проекти. Своєрідний 
макіявелізм, розумієш. При останній нашій зустрічі він мені сповідався, 
що не має ніяких претензій до позагробового життя і що поворот до 
природи його не лякає. Попри всю його двозначну гру з людьми, 
інституціями і системами, незмінною залишається його вперта праця, його 
незвичайне намагання врятувати українську культуру.

Українську мову він уважав найгеніяльнішою мовою світу і дорожив 
нею як найвищим скарбом нашої культури. Все ж таки, в правописі він 
пішов на деякий компроміс з правописом, подиктованим у Радянській 
Україні, про це була в нас мова. Борис Антоненко-Давидович сказав на 
те: “Досить нам власних Білодідів”. Я переказала Костецькому його 
спостереження, що вгамувало його від дальших вихилясів.

В останні роки свого життя він так намуляв мій терпець, що я вирішила 
скінчити з тією хронічною неврозою. Тоді Єлисавета надіслала мені Шість 
поезій Бодлера в моєму перекладі, — маленьке виданнячко, яким 
Костецький, очевидно, знову намагався нав’язати творчі стосунки. Але я 
знала, що вони були б короткотривалі. Я відповіла пересилкою Мандолі 
і ще якихось португальськомовних перекладів. Так завмерло наше 
спілкування, але я маю добрий, спокійний і вдячний спомин про ту 
обдаровану і складну людину.

ВВ

П ’ЯТИЙ ЛИСТ

Хотілося б думати, що людина з вимогами найвищого порядку в одній 
творчій ділянці заступатиме подібні вимоги в усіх творчих ділянках.

У Мюнхені, на великій річній виставці сучасного німецького мистецтва 
(то було приблизно 35 років тому), у Haus der Kunst, мене заскочив і 
здивував смак Костецького, який просто не міг відірватися від картинки 
(чи не сюрреаліста Енде), на якій був зображений танок голки на 
акробатичній линві. Та картинка, помимо сюрреалістичного сюжету, була
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під кожним іншим поглядом бліденька і стояла на сотні поверхів нижче 
від Джойсового Юліссес-а, який був тоді своєрідним еталоном для 
Костецького.

Творчість Барки теж притягає в сусідство, висловлюючись географічно, 
з віддалями неба й землі. В одному випадку маємо твір Барки Свідок 
для сонця шестикрилих, в другому — Куриликові Страсті; оба твори 
якісно протилежні. Творчість Курилика, того українсько-канадського 
мистця, знана мені лише фраі*ментарно, однак, як відомо, навіть малі і 
слабші фрагменти свідчать про якість всесвіту; вона заложена на грі 
дотепом, часом дотепним (на тему абортів), часом млявеньким. Тут 
початок і кінець того мистецтва з культурним діяпазоном наших довоєнних 
“Просвіт” , куди, до речі, воно надавалось (мимо просторово-часового 
“конфлікту”).

Тврчість Барки — суцільна даність, єство, буття (я не завжди згідний 
з його вибором об’єктів критики, але то інша справа, хоч деякі 
американські критики вважають свою роботу також “творчою”).

ЮС

Все живе, росте, перетворюється, переливається, також у мистецтві. 
Ми живемо тепер, і наша творчість мусить бути теперішньою. То абсурд 
заморожувати стерті форми, неплідний абсурд! Тут і загроза з боку 
традиції: адже все геніяльне почалося від іконоклястів (у переносному 
розумінні); подумай тільки, як реагували сучасники Бетговена на його 
сонати!. Пригадую, що в час війни ми пішли з батьком до Дрезденської 
опери на концерт: учасники з побожністю прислухалися до Моцарта і 
Баха, а коли в другій частині концерту заграли Стравінського, “чемна” 
німецька публіка зареаі|увала мов табун дикунів: свистала, тупотіла 
ногами, вигукувала... А хто сьогодні так сприймав би музику 
Стравінського? Сьогодні він — клясик.

Але щодо Курилика, гадаю, що Тобі треба було б таки познайомитися 
з цілістю його творчости. Певно, є в ньому багато “риторичного” і 
тенденційно католицького (з протестанською суворістю, напр., тема абортів 
зовсім не “дотепна”; то — голос Предтечі в пустелі!); але існують картини 
з глибокими перспективами пейзажів, де канадські прерії дишуть хлібами 
і снігами, де зображений трагізм еміґрантів з малими дітьми голіруч 
перед незрубаним лісом, або хоч автопортрет у ролі сліпця (Дай, щоб я  
узрів, дивися О Cantaro і т. д.), що рятують не тільки своєю тематикою, 
а й мистецькими засобами від плякатности і штивности, що йому 
притаманні.

Все ж таки Твоя правда: Курилик належить до мистецтва в минулому. 
Майбутній голос мусить зродитися з експериментування в нових вимірах. 
То також і питання від колеґ і знавців інших націй.

Безперечно існує упередження до українців, зв’язане з нашою безта
ланною історією і її темними плямами (Хмельницький, Кривоніс і погром 
єврейського населення), але також із нашою поведінкою в іншому 
середовищі.

Я глибоко солідаризуюся з єврейським народом і оплакую його невинні 
жертви. Але з другого боку, не бачу ніякої розв’язки тієї болючої 
історично-психологічної трагедії, доки також євреї не признаються до 
нелюдської поведінки своїх орендарів-корчмарів з українським селянством 
у часах Хмельниччини, як і до звірств своїх комуністичних комісарів над 
українським населенням, а також до наявної несправедливости у 
спілкуванні з палестинцями. Про односторонність загальної єврейської
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призми бачення писали вже і самі євреї, наприклад, Ленс Марров (Lenc 
Marrow: “The Anatomy of Hate”, Time, Sept. L7, 1990). Одначе, в кожном, 
випадку слід оскаржувати одиниці, не суцільні народи.

Мені самій доводилося часто переживати нехіть до нас і до нашої 
культури. В Ріо-де-Жанейро, наприклад, мені майже вдалося поставити 
португальськомовного Камінного господаря Лесі Українки. Читаючи 
машинопис, режисер захопився, але коли я принесла йому надруковані 
примірники для всіх акторів, де додано вступ про особистість і життя 
поетеси, він охолов. Також і цілий тираж книжки Мандаля я була б 
продала одній комерційній фірмі, якби український текст не був першим.

Тим більше мусимо старатися крок за кроком самотужки здобувати 
наші мистецькі позиції.

ВВ

ШОСТИЙ ЛИСТ

“This series of “ 1000 Heads” is of extraordinary interest. It is amaeing 
hoy Mr.Solovij... has been able to sustain such a high level of quality and 
inventiveness over such a quantity of work in the same format”.

Ward Jackson, Director o f the Viewing Committee Guggenheim Museum .
Очевидно, отримавши такого листа з такої високої установи, як Музей 

Гуггенгайма, зросли надії, що тепер ширше розкриються двері перед моїм 
мистецтвом. 1 дійсно, почали надходити інші прихильні листи, деякі 
пропонували свої галереї, але з часом, після отримання моєї біографії, 
де зазначене місце народження, приходила холодніша відповідь... Одначе 
на цьому місці буде мова про наш клімат (про нашу стіну...), що оточує 
нашого мистця.

Чутка про мій успіх (звичайно, в побільшеному варіянті), видно, 
швидко поширилась, бо коли один добродій заскочив до нас, він не міг 
опануватися, зваживши хоч би на місце — наш дім, і іронічно (бо для 
такої заяви не було інших причин) вигукнув: “Я матиму виставку в 
Музею Гуггенгайма!” Коли візьмемо до уваги, що той жертвений (!) 
добродій, професія якого протилежна до нашої, є однак прихильником 
сучасного мистецтва, — росте розпука, бо що тоді очікувати від інших 
земляків, які не мають до нього ніякого відношення?!

(Раніше говорилось про байдужість нашої молоді до її “кореня”, але, 
з другого боку, коли подумати, не бачимо на наших імпрезах навіть 
людей близьких і споріднених із мистецтвом (є маленькі виїмки), людей 
театру, літератури, музики, — одним словом, людей, яких повинна б 
цікавити наша робота. Також і людям таких “суворих дисциплін” , як 
політика, варто б “понюхати” мистецтва, бо, може, тоді і їхня діяльність 
відзначалася б більшою уявою!..)

Пригадую інший випадок, який також відігрався на моїй території 
(справа тону, справа смаку!): люди, які запросилися до мого ательє, 
повідомили мене, що хтось із України запитував їх: “Хто ж той маляр 
Соловій?”, — що вельми заскочило й здивувало моїх гостей, бо якщо 
то був би мистець “ікс” (вони назвали одне імення), то було б зрозуміло, 
але тут чомусь запитують про непопулярного Соловія... їм те простеньке 
питання змішалось зі славою, на яку, на їхню думку, Соловій не заслужив.

Такі епізоди можливі тільки на нашому “дикому полі” — без критиків, 
без істориків...

ЮС
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Авжеж. Таке саме незрозуміння відчуваю серед широких кіл суспільства 
до цілої Нью-Йоркської групи поетів. Нікому з тих шановних громадян 
не спало на думку, що все незрозуміле може стати зрозумілим, якщо 
потрудитися. Я також не розумію нічого, гортаючи книгу з астрономії, 
бо астрономічні символи говорять до фахівців, які можуть мені їх пояснити. 
Я вірю в їхню компетентність. Мистецтво ніби всіх обходить: воно разом 
із релігією й філософією найвище досягнення людського духу, що робить 
людину вищою від себе самої; але мистцям не довіряють. Вистачить 
послухати, які образливі замітки кидають на наших новаторів, — бо, 
щоб зрозуміти їхню мистецьку вістку, треба таки потрудитися: читати 
світову літературу, ходити не тільки на наші імпрези з “давн-тавну” , а 
на виставки міжнародного мистецтва, слідкувати за розвитком театру і 
кіно і відвідувати концерти новаторської музики.

У нас установлено норму, що Шевченко на віки-вічні найбільший поет 
України, і старатися перевершити його було б найстрашнішою єрессю. А 
в інших народів після Камойнша був Фернандо Пессоа, після Кляйста
— Брехт, після Гої. — Пікассо, після Сервантеса — Льорка, і хто з них 
більший геній, — врешті, справа смаку й особистого вибору. Взагалі, я 
не люблю такої градації: перший мистець, другий, третій (по величині), 
замість пропонувати характеристику його творчости. Не забуваймо, що 
різні епохи по-різному ставились до мистецтва і його представників, що 
Йоганна Себастіяна Баха забуто на цілих 150 років, як і автора 
лицарського роману Парціваль, Вольфрама фон Ешенбаха. Аж романтизм 
наново відкрив їхню геніяльність.

А в нас, якби не було такого епідемічного намагання “записатися в 
генії” , навіть і колейі по фаху могли б краще спілкуватися і не гонити, 
за кар’єрою, що вже не одному мистцеві обрізала крила!

ВВ
СЬОМИЙ ЛИСТ

Або читаємо: “ ...для мене вправність у портреті — один з критеріїв 
майстерности мистця, знаю-бо не одного такого, що давно здобув славу 
визнаного, але пасує перед портретом, бо, попри іноді крикливу 
оригінальність, бракує йому вправности в рисунку і того головного, що 
в невловимих нюансах віддає внутрішність портретованого”.

Цей критичний кошмар друкувався в нашому передовому журналі (в 
іншому випадку можна б його переочити).

Анатомія: 1. Вправність у портреті — один із критеріїв майстерности? 
2. Вправність у рисунку? 3. В невловних нюансах віддає внутрішній світ 
портретованого?

Все це суцільні бздури!
Існують цілі культурні комплекси, які нічим не компенсують вимог 

нашого критика, а все ж таки в історії культури їх слушно зараховують 
до вершинних досягнень людства41.

Той же критик дає також дивне пояснення іграшкового в мистецтві 
(порнографія — іграшковий елемент відпруження, зайчик, який у куточку 
картини під кущиком жує конюшинку на зображенні драми розп'яття).

Для об’єктивної інформації: я є автором ряду портретів Василя Барки, 
Степана Бандери, Віри Вовк, Юрія Тарнавського й цілої Нью-Йорської 
групи (два варіянти), Тараса Шевченка, автопортретів, портрету з 
портрета Любослава Гуцалюка...

ЮС

♦Всі примітивні культури і ціле Середньовіччя не дотримуються таких норм.
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Думаю, що визначити вимір мистця питанням, чи він портретист, чи 
ні, — таке саме безглуздя, як питання, чи він пише, чи не пише епопеї. 
Одним словом: сарака Шекспір! Взагалі, ті вимоги у справах мистецтва! 
Замість проаналізувати те, що пропонує автор, критики часто намічають 
тому авторові дорогу, якою йому аж ніяк не хочеться йти.

Все зводиться до тієї самої причини: в нас не довіряють мистцям. 
Кожний думає, що він знає, як має виглядати мистецтво, а коли воно 
йому незрозуміле, він його відкидає.

У грунті речі наша еміграція любить своєрідний ідеалістичний реалізм: 
патріотичні сюжети з вишивкою довкола. Є навіть одна дуже гарна 
картина Василя Курилика, яку я бачила в приватній колекції: група 
колядників із звіздою на санях серед безкраїх канадських засніжених 
рівнин, але з жахливою вишиваною обвідкою, що шпетить картину.

Про наші вишивки я вже десь писала на сторінках “Сучасности” , в 
двобої з Юрком Тарнавським, бо, очевидно, не годиться засуджувати 
народне мистецтво. Годиться, одначе, очистити його від епігонства, 
перебарвлення і непричетного застосування. Колись Роберт Лісовський 
слушно засуджував вишивку... на порцеляні.

ВВ

ВОСЬМИЙ ЛИСТ

Гюнтер Грас твердить, що йому врізалось у пам’ять життя в утробі 
матері; моя пам’ять не сягає аж так глибоко, але я пам’ятаю, що я 
народився в шароварах і в них — у малинових і синіх на зміну — жив 
у передшкільному віці, — це можна потвердити документами. Хоч і 
пригнічений деякими метрикальними фактами, пам’ятаю свої пишні 
шаровари, але не в силі їм якось зарадити. Хотілося б змінити нашу 
нещасну долю, хоч воно дуже трудно, а то й неможливо, бо коли вийдеш 
із задумом і розмахом, який не вкладається в ритуал нашої метушні, 
смерть торкнеться його в колисці посинілими устами...

Є — їх, може, небагато — люди чужинецького кореня, яких 
батьки-чужинці тільки жили на Україні, але ті люди, може, навіть в 
ідейному аспекті та осягах кращі від нас, взяли на свої рамена частину 
нашої долі. Чому? Коли б лише хтось із них, тих наших нещасних 
побратимів, пояснив нам, як це так, що вони “пхають здорову голову 
під Євангеліє” , бо нам ІООвідсотковим це годі розкусити. Ми ж ув очах 
тутешнього світу якісь опирі без географії, що з ’являються час до часу 
підживитися людською кров’ю. Буття нашого народу світові невідоме; 
наша історія є лише сторінками історії інших. Це мусимо змінити. 
Останнім часом у світі заходять зміни, осягнені загрозливими для життя 
розправами. Мистцеві такі розправи незрозумілі й чужі, бо його шлях
— творчий шлях. Війна, як один в’єтнамський ветеран слушно окреслив 
у телевізійній програмі, є найнижчою точкою в історії людства.

Мріймо. (Це єдине, що можемо фінансувати).
Моя мрія: монументальний пам’ятник, (скажімо: масштабів піраміди), 

в якому зберігалися б свідчення про наш народ: метрики всіх великих 
українців (все: від праісторії, що можна дослідити і встановити); таблиці
з іменами та прізвищами тих, які віддали своє життя або постраждали 
по тюрмах окупантів за наші ідеї і народ; імена та прізвища наших 
людей, яких у кайданах тягали по турецьких ярмарках невільників; імена 
та прізвища людей (та їхні свідчення), попечатаних відзнакою “OST”; 
найкращі творчі досягнення і т. д. То було б змістом і програмою такого
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пам’ятника, але дуже важно, щоб то не була купа цегли без обличчя, 
а чудо!

Мені відомі дві концепції, які підходили б до цих вимог: нездійснений 
Пам’ятник Інтернаціоналові Володимира Татліна і проект Розп’ят т я  
для мільйонів (кольорові репродукції того проекту поміщені у виданні 
Триптих Віри Вовк).

Проект Татліна вже в первісному задумі був спрямований на функцію, 
про яку щойно була мова; пам’ятник Розп’ят т я для мільйонів був 
спершу задуманий як мистецький твір у трьох циліндрових приміщеннях, 
із тематикою: 1. Падучі ангели; 2. Розп’яття; 3. Страшний суд. 
Намічаються різні малярсько-скульптурні матеріяли: фарби, пластик, 
дерево, срібло, полотно, цемент, кінетичні вибухи-спалахи і абстрактна 
музика (без початку і кінця).

Твір Татліна (дивись: “The Russian Experiments in Art: 1863 — 1922” 
автор Камілля Грей, видавництво Гаррі Н. Абрамс, іпс, Нью-Йорк, 1970; 
первісне видання з'явилося в Англії) був інспірований революцією і 
“булавою нового суспільства” в першому кварталі цього сторіччя. Він 
відомий у світових мистецьких колах як одне з вершинних авангардних 
досягнень російського (!) мистецтва. Помимо упереджень наших людей до 
того етапу історії і фронтів, у які вірив Татлін, він був у першу чергу 
нашим мистцем з візіями небуденних розмахів, отже, наша участь у 
здійсненні його задуму — не забуваймо: це ж мрія! ми говоримо про 
проекти мільярдових коштів! — була б корективою світової думки.

ЮС

Ти говорив мені про свій проект Розп’ятт я для мільйонів, що до 
тих трьох циліндрів глядач заходив би підземними східцями і ставав 
посередині циліндрової картини, стаючи її частиною. Дуже цікавий задум! 
Також хочу згадати тут Твій інший сміливий проект пам’ятника для 
Тараса Шевченка, змонтований із дверей, тяжких кайданів, колодок, 
засувок, мурів, закатованих вікон, які висіли б у повітрі над піднятими 
в розпуці до неба худими руками безоблйчних людей при невгаваючому 
гудінні сирен, як на сполох людству. Очевидно, такий пам’ятник своєю 
небуденністю звернув би увагу народів на нашу “шевченківську” трагедію!

Так, мріймо: і про пам’ятник, і про виставки, і про чудові, ще 
ненароджені видання книг (книжка як естетичний об’єкт!), і про 
український театр на Заході, і про українську монументальну бібліотеку
з фаховою обслугою в солідному приміщенні, і про цвітіння українських 
інституцій, і про українську симфонічну оркестру, і про музей українського 
мистецтва, і про український новаторський балет...

А повернувшися до критики і Твоєї реакції на неї: Ти і Яків 
Гніздовський — нерівна пара коней,, але не тому, що хтось із Вас більший 
чи менший, бо таких категорій не визнаю. Він — лінеарний, неоіЬтичний, 
здисциплінований; Ти — малярський, несподіваний, вибуховий. Такі 
мистці, як Ти, — невигідні: вони обурюють, виводять із рівноваги, 
захитують усталені позиції. Ти більше надавався б ілюструвати твори 
Еми Андієвської, ніж Гніздовський...

ВВ

ДЕВ’ЯТИЙ ЛИСТ

New York Times Magazine з 24 квітня 1983 року помістив обширну 
розвідку про неоекспресіонізм в європейському мистецтві під сучасну пору; 
та сама газета в частині Arts and Leisure з 29 квітня 1984 року займається
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якраз актуальною проблемою в мистецтві: політична настанова — мистець 
і його творчість.

Від сімдесятих років почали напливати на Захід молоді мистці з України 
(і взагалі з Радянського Союзу). Була нагода наочно побачити праці тих 
мистців, які намагаються вирватися з пануючої вдома течії.

На Заході помітна тенденція вважати роботу тих мистців як якийсь 
своєрідний феномен. Порівнюючи, одначе, зразки праці тих мистців з 
модерністичними зразками “підпільного” мистецтва в Радянському Союзі 
перед двома-трьома десятиліттями, неважко помітити, що в мистецтві 20 
століття перші краще поінформовані. Тут можна допуститися припущення, 
що туди тепер легше дістатися клаптям свіжого повітря у формі книжок 
і репродукцій, за чим повинні би прийти виставки оригінальних зразків, 
бо лише бачивши і переживши дійсні твори, можна б створити собі повну 
опінію.

Не претендуючи на цілковиту поінформованість і повне знайомство з 
працею новіших мистців-емігрантів, завважу лише, що саме в творчості, 
яка променить концептивною зрілістю, в творах Володимира Макаренка 
відчувається знайомство мистця із західним мистецтвом, знайомство, 
базоване на репродукціях, де все дуже поменшене і рідко коли 
наближається до оригіналів. Із писань Макаренка довідуємося, що він 
признається до впливів де Кіріко, Пікассо і Шаґала; коли я, одначе, 
вперше побачив книжку-каталог його першої виставки в Парижі; мені 
пригадалися Клее і Вундерліх. Шириною візій Клее — найрізноманітніший 
в історії мистецтва. Коли говориться про деяке споріднення мистця 
Макаренка з мистцем Клее, мається на увазі плятонічну любов і 
“астральне спілкування”, де зорі запилюють мистця, відносно молодого 
(Макаренко народився 1943 року), світлом і досвідом геніяльного майстра.

Можливо, я помиляюся; можливо, наш мистець не мав зустрічі з Клее 
і його не знає; якщо це так, то воно лиш підсилює здогад, що поява 
подібних феноменів можлива без процесу свідомости, особливо в наш час, 
коли до повного джерела підходили мистці з різних сторін. Все ж таки 
я прихиляюся до першої можливосте, помічаючи нитку споріднення 
Макаренка з Клее: фрагментація форм; стоплені, наче з емалі, кольори; 
і ті дрібненькі цитати на картинах, які в Клее і в Макаренка є ключем 
до зачарованого замку творчої візії.

Лише коли Клее безконечно відроджувався і творив постійно нові 
видива-чари (коли ви бачили 100 — 200 чи більше творів Клее, існує 
можливість, що раніше чи пізніше “ухнете” , відкривши дотепер вам 
невідомого Клее), Макаренка вже переслідує манеризм, стилізована 
естетизація, себенаслідування, застій. То — проблема Макаренка, то 
проблема кожної творчої людини.

Суспільство (зі своїми фондами) може стати помічним фактором, бо 
наснага, концепція і зусилля мистця повинні неподільно йти на розв’язку 
творчої проблеми, особливо тієї, що є з постійних...

Чулось і читалось побажання тутешніх українців, щоби ті новоприбулі 
мистці тримались нашої громади, бо близький контакт міг би бути 
корисним для обох партнерів. Мистцям, які не мають тутешнього досвіду, 
може стати тепло довкруг серця, почувши надійний ґрунт під ногами. В 
дійсності в наших умовах мистець змушений ділити свій час на заробітки 
і творчість, а це в нас є доказом хворобливого стану. Але також скрізь 
у світі тільки малий відсоток мистців може повністю влаштуватися на 
фондах, здобутих своєю першою професією; більшості з них приходиться 
робити компроміси. Дивлячися на ті справи побіжно, могло б здаватися,
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що наші справи відповідають загальному становищу. Одначе мистець у 
Нью-Йорку, Чикаго, Торонто, Парижі, Мюнхені, Дюссельдорфі, у Швай- 
царії, в Італії, у Швеції, в Голландії, в Англії (мова про автохтонів) — 
якщо навіть гризе дешевий вчорашній хліб, може принаймні сподіватися 
на краще майбутнє, бо там є складники культурного виру з музеями, 
галереями, колекціонерами, критиками, видавництвами...

Ми пробуємо наслідувати нормальні процеси, але наші т. зв. культурні 
кола нас невистачально підтримують. Виставки переважно є фінансовою 
катастрофою (хоч би з огляду на низькі ціни картин), а коли нема 
належного відгуку в пресі, тоді цілу акцію можна вважати марною 
витратою часу, енергії та фінансів.

Рік перед Мюнхенською олімпіядою я мав у ґалереї Ґюнтера Франке 
виставку, яка, наскільки мені відомо, пройшла непомітно серед тамтешніх 
українців; принаймні прислані галереєю чеки не зраджували жвавішого 
зацікавлення наших мюнхенців. Галерея Франке вважалася однією з 
найбільш престижевих галерей у Європі, але навіть і такі ґалереї 
зацікавлені в постійному напливі публіки і клієнтелі, яка приходить до 
них із даним мистцем; отже, справа престижу мистця — то не виключно 
питання його мистецьких досягнень і творчого потенціялу, але також 
питання з економічно-соціяльними елементами.

Був у нас “неоекспресіонізм” на яких два-три десятиріччя перед 
теперішнім рухом (пам’ятай Падучих ангелів, Людину, що скаче в воду, 
Тріюмф, Рибалку, Світостворення, ряд Розп’ять, кілька варіянтів 
Каменувань святого Стефана, Процесій, Святих Севастіянів...). Було 
мистецтво з політичним забарвленням (Повішені, Похорон 1933, Портрет 
диктатора, Маршовик, Портрет Малькома Ікс, Розп’ят т я у В’єтнамі, 
Гірошіма...). Були й інші новизни. Та все те пройшло в нас “мов крик 
у пустелі”...

Скажуть: хто ж такими проявами мав би турбуватися? Насамперед це 
проблема самого мистця; але в нормальних умовах з’являються біля 
мистця люди, які помагають, виручають, розголошують, пояснюють, 
творять престиж і ціни; тут захована та різниця, яка є вирішальним 
фактором життя на чужому грунті з власними віковими традиціями. 
Нашому мистцеві залишився малий вибір, а саме: спробувати влитися в 
загальну течію. Та коли пригадаємо собі загальний стан нашої справи в 
світі, стан, який на мистецькому ринку є набагато складніший — хоч би 
намаганням втримати той ринок у певних межах, зберігаючи його від 
перенасичення, — перспективи тут радше чорні, хоч і єдині.

Ми надіялися, що наша громада виявить більше культурної 
елястичности, але тепер бачимо, що то не був найурожайніший маневр, 
що наші надії і сподівання залишилися безпідставними, — отже, навіщо 
принаджувати наших новоприбулих мистців до життя в громаді, яка ледве 
чи в стані (інтелектуальному і фінансовому) їх належно компенсувати?

ЮС

Ти знаєш: я завжди жила далеко від нашої громади і не знаю до 
сьогодні, чи це благодать, чи прокляття моєї долі. На всякий випадок 
скажу Тобі, що я дуже рідко діставала якусь фінансову чи навіть моральну 
допомогу від нашої еміфації. Так само і мої португальськомовні видання, 
призначені для тих українців у Бразилії, які вже не говорять рідною 
мовою і не вміють читати українських книжок, але ще якоюсь мірою 
приєднують себе до нашої нації, як і для наших свідомих краян, які 
могли б мати за гонор дарувати таку книжку своїм бразильським друзям,
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“сіли в мілину”. Наші емігранти покладають далі свою надію на писанку, 
вишивку (і то поганої, перебарвленої якости), на національний стрій 
(перемішаний з різними неукраїнськими і нестилевими первнями), на 
танок (особливо гопак), на Наталку Полтавку і Запорожця за Дунаєм, 
які мені вже боком лізуть, бо набриднути може й Дев’ята симфонія, 
якщо не слухати іншої музики.

Якщо міряти рівень якоїсь громади її потребами, то мушу ствердити, 
що нам уже не треба не то театру, клясичної оркестри, фахових інституцій 
(музеїв, бібліотек, ґалерей), але навіть звичайної книжки. З моїх щорічних 
випусків з української літератури (перекладів із клясиків і новаторів) 
майже нічого не розходиться в українській громаді, хоч і тиражі невеличкі 
(1000 чепурно виданих у поті чола примірників із моїх власних скромних 
заробітків), хоч вони дістали найкращу оцінку від бразильських інтелек
туалів (наприклад, кандидата на премію Нобеля з літератури, Карлоса 
Друммона де Андраде). Розходяться вони потроху таки серед неукраїнців.

Коли вийшла друком моя португальськомовна книжка українського 
мистецтва і поезії О Cantaro, бідні студенти містечка Кабо Фріо в штаті 
Ріо-де-Жанейро закупили на вернісажі 75 примірників. (Деякі, не маючи 
готівки, просили мене дозволу сплачувати книжку на рати). Опісля був 
вернісаж того самого видання в Нью-Йорку, на якому продалося... 12 
примірників... Те видання тодішній директор Музею Модерного Мистецтва 
в Ріо-де-Жанейро Роберто Тейшейра Лейте назвав “одним із найкращих 
видань у цілій Бразилії за останніх десять років”. Коли йдеться про 
державну країну з багатим мистецьким надбанням, — непоганий 
комплімент для видавця з невеличкими фінансовими спроможностями, 
якій відмовили в допомозі різні українські об’єднання на Заході зі значно 
соліднішою економічною базою. А йшлося про видання матеріялів, яких 
тоді не було можливим видати в Україні, які становили собою культурну 
новину і культурний обов’язок еміграції.

Viburno rubro, велика і люксово видана антологія української літератури,
— здавалося б, невистачальний тираж для 150-тисячної українсько- 
бразильської громади. Я завезла до Курітіби 250 примірників, які досі 
(за десять років) ще не розійшлися... Що говорити тоді про окремі збірки 
таких поетів, як Антонич або Тичина, тим паче наших новаторів, про 
яких наші люди нічого не чули (бо не постаралися щось про них 
довідатися)?

Маю враження, що там на Україні, є більший голод на книжку, тим 
самим і потенціял духовного зросту, бо як довго його нема, не буде 
України; а навіть - якби вона і була, мене вона не цікавитиме. То була б 
чужа мені “шкурна громада”, як писав Зеров.

ВВ
ДЕСЯТИЙ ЛИСТ

Бахи — то величезна (мабуть, найбільша) родина музик; їх було десь 
між 50 до 100 осіб; сам Йоганн Себастіян мав 20 дітей, що займалися 
музикою. В кожному випадку, в цій розмові-сповіді з Вірою Вовк, де ми 
“виливаємо нашу жовч”, хочу зареєструвати один із моїх найбільших 
празників. 1 тут причетний Йоганн Себастіян Бах.

Я — рання птаха: люблю починати робочий день вчасно (коло 5-ї 
години). Одного ранку (то була Великодня неділя), пишучи щось у кухні, 
я почув музику, яка мене вразила (чомусь два радіоприймачі були 
тихенько включені — один у кухні, а другий у сусідній кімнаті: кантата 
Christ Lag in Todesbanden. Та музика (всі її хори!), як гіпноз, перенесли
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мене чомусь на схід, під вишневі дерева... Японії, обов’язково вранці: я 
відчув росу під босими ногами, я відчув солідарність і одну пуповину 
людства.

Раніше я мав уже подібне пережиття, якого я зразу не усвідомив 
(мабуть, через мій тоді молодий вік): то також була Великодня неділя, 
але не в Бруклині (ділянці Нью-Йорку, де я пережив Баха, який своїми 
токатами і фугами, наче музикою планет, постійно підносив і гартував 
мене), а в Бусовиськах на Бойківщині.

Хто пам’ятає наші “Резурекції?” Я пережив той ритуал кільканадцять 
разів, але в Бусовиськах — то було унікальне пережиття-досвід: прості, 
наче з соснової кори витесані обличчя і руки, хоругви і спів крізь зуби 
“Христос воскресе”! Атмосфера: ранок (коло 4-ї години, над горами рання 
рожевість). Зрештою, все те змальовано на одній з моїх Процесій (у збірці 
сина).

То — сантименти, а тепер до діла (критики чомусь погорджують 
сантиментами, наче то якісь нелюдські почуття): нав’язуватиму їх і далі 
до музичної теми, з причаєною думкою про статтю Юрія Фіяли 
(“Сучасність”, квітень-травень, 1982), з яким і Оксаною Вікул, за пляном 
Ігоря Костецького, ми мали поставити Лісову пісню  у формі балету чи 
якогось іншого своєрідного дійства.

Час та місце, коли прялись ще такі замашні проекти, — післявоєнна 
Німеччина, де на кожнім кроці зустрічалися переробки воєнних об’єктів 
на мирні і практичні причандалля — наприклад, глечики, перероблені з 
шоломів, часом для підкреслення іншої естетики, з написом: M it Hand 
gemacht, mit Fub ЬетаІҐ. Те дивне естетичне “кредо” зустрінете на наших 
критичних щаблях, для яких лише ручно створене мистецтво є мистецтвом.

Цим касують творцеві поміч індустрії в образотворчому мистецтві і в 
музиці: якщо колись мистецтво і музика мали практичні цілі і не надто 
гостро відрізнялись від інших утилітарних цехів, то сьогодні йдеться 
виключно про ідеї. Ідея! Задум! Це підставова програма сучасного 
мистецтва. Коли мистець задумає створити, скажімо, зі сталі гладко 
полірований стовп до самого неба, тоді необхідна поміч індустрії! Маю 
декілька керамічних проектів (висоти хмародерів), яких випалити 
прийдеться якщо не в пеклі, то у відповідному заводі.

В музиці, де звук і типіа є підставовим матеріялом, касувати 
індустріяльні звуки —' це просто обмежити можливість музики! (Не можна 
уявити собі Антейля Ballet mecanique без шуму літаків...). А хто хоче 
накласти кайдани сучасним творцям?! Хто намагається обмежити творчі 
обрії?! Не відкидаючи “Mit Hand gemacht — мистецтво”, включно музику, 
ми готові піти назустріч різним несподіванкам.

Моє друге величезне музичне вдоволення було створене... руками: в 
музеї Вітні в Нью-Йорку мене потряс один твір для трьох фортеп’ян 
(якщо добре пригадую, а то сталося яких 15 — 20 років тому, то був 
твір Фельдмана: на тому концерті виконували твори Мортона Фельдмана, 
Джона Кейджа і Крістіяна Вульфа, — але, може, то був твір останнього?). 
Інструменти розміщено по цілій залі, між слухачами, і тому, взявши до 
уваги великі віддалі, що творили певні модуляції звуку, і простори тиші, 
які в різних пропорціях “опаковували” часто рівночасні вибухи трьох 
інструментів, вимоги до виконавців були просто геройсько-понадлюдські.

Модерне образотворче мистецтво здобуло вже собі “громадські права”: 
його купують за нечуваними цінами і збирають, виставляють; йому
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♦Ручно роблене, мальоване ногою.
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будують розкішні галереї та музеї. У музичному світі справи виглядають 
інакше: крім окремих і дуже рідкісних концертів сучасної музики (сучасної 
суттю), кількох інституцій із відповідним технічним вивінуванням, — 
програми солістів, ансамблів і радіопередач майже виключно укладені з 
клясичних і романтичних творів. З репертуару 20 сторіччя почуємо хіба 
“помірковані твори” (Малер, Шостакович, Копланд, Сібеліюс; рідше — 
Стравінський і Шинберґ). Едгіар Варезе, Чарлз Айвс, Антон Веберн, 
Карлгайнц Штокгавзен, П’єр Булєз, Джон Кейдж, Янніс Ксенакіс і десятки 
інших цікавих композиторів нашого сторіччя опинились — чи то пак 
працюють — поза течією: їх мало хто виконує, їх мало хто знає. 
Зацікавлений слухач має до них доступ майже виключно завдяки 
платівкам.

Мені важко уявити життя людини, яка обмежує свій досвід до 
пройдених етапів культури. Коли слухаю клясиків чи романтиків, мене 
інтриі*ує думка про якості динамічних елементів, які тривожили і 
виповняли ті світи, — але рівночасно я свідомий, що це — не мої світи, 
що мій світ тут, у сьогоднішнім дні.

1 тільки в ньому я можу працювати, розвиватися і жити.
ЮС

У мистецтві відбувається дивний процес перетворення. Я сказала б, 
що нема в ньому нічого зовсім нового, але також і давні форми, техніки 
й ідеї переходять своєрідну метаморфозу. Очевидно, що новаторство може 
вживати всякі індустріяльно створені первні і користуватися індустріяльною 
технікою для своїх задумів. Але упрощения форм, часто пропоноване в 
ньому, не є ніякою новиною: подумай тільки про кам’яні кулі давньої 
порто-ріканської культури: як тодішні люди могли з такою докладністю 
їх виточити? їх  можна зустрінути всюди в горах і долинах довкола 
вулкану Ірасу. Виглядає, що існував якийсь культ суцільної досконалости, 
це мене дуже інтригує. Також і єгипетські піраміди зведені до найеле
ментарніших форм.

Певно ми, сучасні люди, мусимо йти вперед, шукати нових мистецьких 
плятформ. Уважаю, одначе, що слід встерігатися кокетерії і гохштаплер- 
ства. Мусиш признати, що їх таки дуже багато серед новаторів, але epater 
le bourgeois — то вже стара історія, там нічого дивовижного, радше багато 
нудного і неталановитого.

Справжній мистець об’явиться раніше чи пізніше навіть невіруючим 
у нього. Це питання творчої впертости і послідовносте. І якщо наша доля
— страждати за наші переконання, тоді будьмо героями! Історія камену- 
вала багато людей, а потім гірко каялася.

Краще бути її жертвою, ніж її рабом.
ВВ

Публікація і примітки Віри Вовк
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Богдан РУБЧАК

В ЄДИНІЙ РОДИНІ СВІТОВИХ КУЛЬТУР*

Коли десь так чверть сторіччя тому журнал “Україна” принагідно 
згадав моє прізвище — в мене ця згадка викликала самому мені 
незрозуміле конфліктне почуття. З одного, боку я радів, що моє прізвище 
пролунало хоч раз на моїй батьківщині. А ось, із другого боку, я 
розсердився: як моя батьківщина, де я народився і що навколо її культури 
я працюю, посміла радувати мене саме так — саме як щось майже 
неіснуюче, як якусь комашину на сторінці розгорненої книги? Вже краще 
було б зовсім не згадувати мене. Але коли літературний додаток до 
пряшівської газети надрукував по парі віршів моїх і декого з моїх друзів
— моя радість була щира і одверта.

Це були (наскільки мені відомо) єдині згадки мого прізвища у 
“потойбічних” виданнях до кінця 1980-х. Та сумувати з цього приводу 
не було часу. Діяспорна культура жила на диво повнокровним, розвиненим 
життям. Замолоду ми вивчали Хвильового, неокласиків, Плужника, 
Косинку, Миколу Куліша, Підмогильного, що їх твори наші батьки вивезли 
нам на Захід у своїх обшарпаних ді-півських валізках. Потім треба було 
заходитися навколо читання, видавання, перекладання, коментування 
Василя Стуса, Ігоря Калинця та багатьох інших, що їм загрожувала ніч 
забуття куди чорніша, ніж те забуття, що загрожувало нам. До того, 
було в нас почуття покревлення з цими незнайомими людьми, було в 
нас із ними “чуття єдиної родини”. Ми ж бо знали, що як пропадуть 
вони, то скоріше чи пізніше пропадемо й ми. Ми теж раділи з приводу 
зливи чудових творів опосередкованіше загрожених шістдесятників, 
сімдесятників, вісімдесятників. Ми пожадливо гортали радянські 
літературні часописи, шукаючи цих імен у безпросвітньому морі баналь
ностей. При цій нагоді скажу, що вся українська література була наша. 
А ось пропагандистські “тлумачення”, себто спотворювання цієї літератури 
нашими не були. Вони нам просто були не потрібні. Куди ж цікавіше 
було перечитувати твір із інструментарієм світової теорії літератури, і 
так запрошувати український текст у єдину родину літературних текстів, 
що тільки з її кола випромінюються літератури національні.

Іноді я писав і власні вірші. Кажу це без. іронії, бо вірші пишу дуже 
нечасто і написав їх відносно мало. У час розквіту діяспорної культури 
було в мене трохи читачів. Моя перша збірка, наприклад, отримала понад 
десять рецензій — остання діяспорна збірка не отримала жодної. Збірки

* Промова, виголошена при врученні літературної пр$м1! Імени Павла Тичини в Києві 
23 липня 1993 року. Друкується з деякими скороченнями. — Ред.
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виходили тиражами по п’ятсот, а то и по триста примірників. За видання 
першої й другої моєї збірки заплатила моя мама тяжко заробленими на 
фабриці грошима. Приналежність до Спілки письменників України, 
публікація збірки віршів у київському видавництві “Дніпро” , а особливо 
ця хвилина в моєму житті, що її я нині переживаю — навіть мріяти 
про подібні події було б смішним хоча б п’ять-шість років тому. Але, 
повторюю, не було часу сумувати. Ми сходилися, писали, читали, 
працювали. Не сміло бути ніякої зневіри.

Талановитий поет Михайло Григорів зробив у недавній розмові зі мною 
цікаве зауваження: український поет у діяспорі, можливо, живе вигіднішим 
життям, ніж київський поет, але його духовні страждання можуть бути 
навіть гострішими, ніж у поетів України. Я був би лицеміром, коли почав 
би тут твердити, що я страждав так, як страждали Калинець чи Стус. 
Я навіть не можу сказати, що я страждав так, як страждав будь-який 
визначний, визнаний поет, який мусив боятися за кожне своє слово або 
заспокоювати совість за зраду друга. Я все життя втішався прецінним 
подарунком долі: я все життя був вільним, міг писати, що забагнеться. 
Але така необмежена свобода має свої вимоги, своє “прокляття”. Стус 
не сумнівався, що те, що він пише, комусь потрібне, що він, скажімо, 
змінивши стиль, міг би бути кориснішим комусь, чомусь. Та проте в 
мене такі сумніви були мимолітні. їх  бо заспокоювало моє тверде 
переконання, що безпосередні зв’язки між поезією й громадською 
відповідальністю не завжди виходять на користь поезії. Але бути постійно 
завішеним між двома берегами (не так, як сьогодні — бути мостом), 
переживати батьківщину, як майже нестерпне миготіння плюса й мінуса, 
присутносте й відсутности — це куди гостріший біль. Описувати близьким 
американським друзям свої вірші, написані якоюсь екзотичною мовою і 
друковані в якихось зовсім невідомих, маргінальних часописах — це теж 
був біль.

Було ще одне — для вас, мабуть, несподіване — джерело болю. До 
останніх часів у Сполучених Штатах українознавчих факультетів не було. 
Та й було мало справді славістичних. На так званих славістичних 
факультетах панівною була культура російська, а приймали то тут, то 
там якогось одного полоніста чи спеціаліста із чеської філології. Коли 
одного разу я на семінарі сказав, що Потебня — українець, мій професор 
почервонів і крикнув на мене, щоб я більше таких дурниць на серйозних 
наукових заняттях не говорив. Я — американський студент, ветеран 
американських збройних сил, автор публікованих текстів у американських 
виданнях — мусив вислуховувати жарти про моє хохлацтво від студентів 
чи професорів із Росії, які іноді двох правильних речень англійською 
мовою не могли зліпити. Такого грубіянства я витримувати не хотів, 
покинув славістику і, вже в цивілізованій атмосфері, докінчував своє 
навчання на ділянці порівняльної літератури. “Чуття єдиної родини” в 
його фальшивому значенні сягало дуже далеко.

Тут слід повторити, що тим часом та рука, яка царювала в Україні, 
“самодержавно” розпоряджаючись українською культурою, унеможливила 
мені більш-менш нормальне зростання на батьківщині, викреслила не 
тільки мене, але куди талановитіших від мене із архіву української 
літератури, всіма силами намагаючися відібрати від мене мене. Була, 
отже, потрійна маргіналізація, потрійне відчалювання від життєдайного 
центру власного “я” та його необхідного й постійного зв’язку зі світом.
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Але смакувати цей стан не було ні часу, ні охоти. Та й, зрештою, моя 
периферійна ситуація часто давала мені можливість поглянути на себе і 
на світ із нової перспективи, відхилити заслону звичних понять, навіть 
вийти з себе самого й стати поруч себе.

Літературними преміями нагороджують не за страждання, а за талант. 
Але бути допущеним до змагання за таку премію — це вже інша справа. 
Ні Євген Маланюк, ні Юрій Клен ніколи не попали б у кандидати на 
премію ім. Павла Тичини, хоч таланту їм не бракувало. Я, отже, 
переконаний, що я заслужив на право ходити вулицями Києва, видавати 
свої твори в видавництвах України, бути членом Спілки письменників 
України, змагатися з такими талановитими поетами, як Михайло Григорів 
чи Юрій Буряк, і навіть висловлювати свої погляди на нинішню українську 
культуру — погляди, які можуть не всім у Києві чи Львові сподобатись. 
Це — своєрідне сплачування боргу.

Я вперто настоюю на тому, що погляди й навіть поради діяспорних 
інтелігентів можуть вийти тільки на користь Україні. Життя склалося 
гак, що діяспорна ситуація подібна багато де в чому до ситуації в 
к о л о н і а л ь н ій  чи зокрема постколоніяльній країні. Як я вже згадував, 
дехто з нас у діяспорі зміг зрозуміти, наприклад, що стан периферії, 
стан маргїналізації іноді може бути корисним. Периферія, якщо її 
використовувати творчо, не допускає до засліплення постійними, за
дубілими клясифікаціями, не допускає до ідеологічної гегемонії. Це 
особливо оперативне тоді, коли сам центр збудований насильством, і тому 
він фальшивий. Отже, інструменти перебудовування периферії на ав
тентичний центр — коли вони свіжі, незвичайні, творчі — обіцяють, що 
й сам цей новий центр буде свіжим, незвичайним, творчим.

У такій автентичній (а не тільки гасловій) перебудові здорова частина 
діяспори навчилася імпровізувати, сягати по те, що пригодиться — так 
ненавмисне створюючи нові інструменти думки й дії. Деякі політологічні 
й культурологічні статті в діяспорній фазі “Сучасности” свідчать про такі 
процеси. У діяспорі ці проїтеси імпровізування мусять тривати — тривати 
до того часу, поки сама діяспора не зникне, бо ж кожна діяспора 
призначена на смерть. Діяспора українська, як політично-культурологічна 
система, існувала й діяла в обличчі російської імперії і, парадоксально, 
до деякої міри завдяки їй. Коли Україна остаточно позбудеться небезпеки, 
діяспора як така стане непотрібною. А ось у самому постколоніяльному 
суспільстві імпровізацію згодом мусить заступити тривке,, солідне буду
вання нової, новітньої, несподіваної держави, з цілком свіжим прочитанням 
рідної культури, яка здивує світ. Але поки що енергія творчої імпровізації 
мусить існувати.

В такому будуванні нових центрів є щось від процесу писання — 
нового, молодого ііисання — наприклад, писання “золотого гомону”, 
“замість сонетів і октав” чи найновішого вірша нинішнього молодого поета 
(навіть іронічного, бунтарського вірша), що в ньому сама імпровізація 
будує тривалий, а можливо (як у випадку Тичини), й вічний твір. Біда 
правління нашої молодої держави в тому, що в нього замало творчої 
уяви, поетичної уяви, вміння творити метафори зі складників дійсности.

Але слід підкреслити, що в діяспорі, як і в постколоніяльному 
суспільстві, занадто часто діють супротивні сили — сили, породжені 
панікою, яка приводить до консервації й до ізоляціонізму. Ніяка культура 
(не кажучи вже про державу) не може існувати у вакуумі: кожна
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національна культура вплітається в сіть — невидну, але тим не менш 
міцну — єдиної родини людства. Страх перед Заходом, ізоляція від 
Заходу сама собою поверне нас назад до Сходу. А в крайньому, і, 
можливо, найгіршому випадку, така ізоляція зробить із нашої культури 
псевдокультуру, народницький, себто псевдонародний, кіч. Культура — 
це динаміка; вона не конче рухається вперед, але вона безперестанно 
рухається. Якщо їй закрити шлях до автентичного розвивання, то вона 
рухатиметься все глибше в штучний псевдопримітивізм — в гущу 
дерев’яних пташок, вишитих образів Тараса й солодкавих пісеньок про 
матір.

З такого ізоляціонізму (донедавна штучно насадженого російською 
імперією) іноді, парадоксально, народжується одчайдушний месіянізм — 
істеричне перебільшування власних можливостей, переконання, що 
нашими тільки-що визволеними, але ще не переосмисленими, неонов- 
леними вартостями ми негайно завоюємо світ. Так колись, до речі, думали 
українські письменники в переселенчих таборах — потрібно всього кілька 
перекладів нашої Великої Літератури, щоб запевнити для нас принаймні 
тузінь Нобелівських премій. Таке перебільшування власних можливостей, 
знову ж таки парадоксально, іде в парі з комплексами меншевартости, 
яка, наприклад, спонукає культуру до цілковитої залежносте від східної 
“візантійщини” та її нездорового містицизму. Схрещення гіпертрофованого 
націоналізму з таким чарівництвом — з такою шаманською магією, замість 
здорової, хай і іронічної, думки — це феномен, який мусить бути 
перехідним, і то швидко перехідним, бо він не спокійна сила, а слабість 
істерії.

Вже багато хто говорив, що діяспора може послужити українській 
культурі безпосередньо, як міст до культури західної. Але попереджую: 
ніхто ніколи не повинен радити українським поетам, прозаїкам, образо
творчим мистцям сліпо наслідувати Захід. “Культурний” імперіялізм 
Америки, що його тепер так бояться постколоніяльні нації, вже виявляє 
свої карикатурні наслідки в популярній культурі України, так 
підкреслюючи її (тимчасовий?) провінціялізм. Але західня культура 
необхідна як міцна альтернатива до впливів культури імперіялістичного 
центру. Такі впливи на сучасну українську культуру куди очевидніші 
нам у діяспорі, ніж вам самим, бо вони діють передовсім на вашу збірну 
підсвідомість. Коли я в Києві дивився балет “Демон”, оснований на тексті 
Лєрмонтова, хоч створений і виконаний українськими мистцями, — в 
уяві почав накреслювати подібний “словесний балет” на основі “Золотого 
гомону” Тичини. Вже сам текст виключив би солодкавий романтизм з 
“френетичними” обертонами (тобто традицію Заходу, перетравлену іншою 
стихією), забарвлений екзотичною “орієнтальщиною” та “візантійщиною” , 
і скерував би цілий сценічний твір на буремний постекспресіонізм нової 
доби, на перечитану по-новому березільську традицію, яка на глибинному 
рівні вже сама собою поєднана з Заходом. Я також постійно згадую про 
те, що українські вчені цитують західні авторитети з російських перек
ладів, так допускаючи до збірної підсвідомосте українців переконання, 
що Захід доступний Україні тільки завдяки імперіялістичному центрові і 
що без його ласки українська культура залишилась би культурою веселого 
хлібороба. Адже, мабуть, усім сьогодні відомо, що значення закладене в 
самій мові і що самою мовою воно розкривається. “Російськомовні” Ніцше, 
Гайдеі^ер, Камю в збірній підсвідомості стають неначе надбанням
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імперіалістичного центру, нарівні з Достоєвським, Бердяєвим чи Бахтіним. 
Переклади польською, чеською чи англійською такої загрози, звичайно, 
не несуть, бо ж ключове питання імперіялістичного центру тут не в силі.

Таки цими днями стає цілком наявним факт, що російська мова — 
це мова не якоїсь абстрактної радянської держави, а цілком конкретного 
й суцільного народу, і діє вона в сусідніх культурах не як мова високої 
поезії Мандельштама, Пастернака чи Цветаєвої, а як мова імперіялістично
го насильства. Бо ж ніяка імперія сама собою не є якимсь незаякореним 
лі гаючим островом лапутів, який висить у повітрі над країнами. Імперія 
завжди закорінена в географії, в завойовуванні конкретного простору в 
інтересах якогось одного сильного й захланного народу. Таки цими днями 
видно, що “чуття єдиної родини” радянської людини — це був черговий 
ідеологічний блеф, чергове імперіялістичне зловживання метафорою, як 
в минулому сторіччі російська фікція панславізму. Цікаво, що найновіша 
фаза імперії повеотається до псевдоідеології слов’янщини й навіть 
православ'я.

Вже багато істориків підкреслювало примат Заходу в українській 
культурі. Від початку вісімнадцятого сторіччя цей західний примат був 
поволі пересаджуваний в землю імперіялістичного центру, а вислідна 
порожнеча була заповнювана російською культурою, включно із Заходом 
із другої руки, тобто Заходом, перетравленим нею. Було б наївно й 
шкідливо фанатично заперечувати великі осяги російської культури, а 
закрема літератури. Але, як це вже зрозуміли Зеров чи Хвильовий, коли 
російська культура вступає на територію колоній, вона сама собою стає 
імперською культурою. Імперія цілком пляново посилює цю її роль. Тут 
можна включити й декого зі самих її творців: адже Лєскових чи навіть 
Герценів у російській культурі — обмаль. Отож російська імперія 
зганьблює й кривдить свою власну культуру тим, що зловживає її величчю
— що застосовує її велич як засіб сили для підступного винищування 
інших культур. Сьогодні стало аксіомою, що немає “невинних” текстів. 
Тексти російської імперії завинили перед єдиною родиною людства в тому, 
що вони не протистояли накиненій їм функції засобів гноблення й 
насильства, а іноді й розкошували в цій функції. Прийшла пора (адже 
імперія діє далі) сприймати російську культуру в Україні як одну зі 
світових культур, почуттєво звільнившися від неї, заперечивши якусь 
особливу залежність від неї, якісь особливі, особливо-інтимні її зв'язки з 
душею українського народу. В українській ментальності російська культура 
має звільнитися від фальшивого “чуття єдиної родини” і має стати 
частиною автентичної єдиної родини світових культур. Тоді її імперська 
сила буде нейтралізована, і українці сприйматимуть її вільно, без зайвих 
емоційних ракурсів ув один чи в другий бік. А коли мова про Захід, то 
безцінні скарби української духовости самі собою повернуться до нього і 
стануть поруч із західними струменями творчої енергії. Зрештою, ми це 
вже бачимо в текстах талановитих молодих поетів і прозаїків України, 
які бурею ввірвалися у нинішню українську культуру.

Нехай у наш тяжкий час поезія й думка про неї не занепадають 
духом. Нехай, окрім усяких “ділових людей” із Заходу, що дехто з них 
також гострить зуби на Україну, проходжуються Хрещатиком французькі, 
англійські, португальські, аргентинські поети. Хай вони спілкуються з 
київськими молодими цистами, хай пізнають їх, хай вчаться про них і
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в них. Бо ж ці гості — поети не загарбають у своїх рядках Золотих 
Воріт, як це робили і роблять ті інші “гості”.

Так я прочитую напис на обгортці (очевидно, застарілій) диплома своєї 
премії — “Чуття єдиної родини”. Це передовсім чуття вас і нас — 
письменників “материка” та діяспорних письменників, які є просто двома 
варіянтами однієї великої національної літератури. Але є ще інша єдина 
родина, яку інший великий поет назвав, в очайдушній надії на те, що 
на наших очах здійснюється, “народів вольних колом”. 1 саме чуття цього 
кола, цієї родини — відчування, чування, вслухування й навіть перед
чування — слід нам разом з вами довести до найтоншої чуйности. Давайте 
звільнимо ту фразу печального поета Павла Тичини, що золотом 
витиснена на обкладинці мого диплома, з її заржавілих імперських 
наручників — з наручників брехні та фальшу.

Я хочу бачити Україну новим, новітнім, юним членом єдиної родини 
вільних народів — народів вільних духом, — бо ж без духовної волі 
ніякої справжньої волі бути не може. А це включає передовсім не тільки 
спроможність, але й здатність вільно мислити, вільно почувати. Я бажаю 
Україні, щоб вона ніколи в своєму житті не стала імперією, щоб не 
нагрузила на свою душу камінного тягаря з вбудованими в ньому фальшем 
і злою вірою, який зневолював би її куди ганебніше, ніж неволя її 
волелюбних жертв.
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Маргарита ЖУЙКОВА

ЯК ГОВОРИТИМУТЬ НАШІ НАЩАДКИ: 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
ЧИ “МАЛОРОССИЙСКИМ НАРЕЧИЕМ”?

Проблему збереження української мови широкий загал нашого 
суспільства розуміє надто поверхово: головний напрям думок у цьому 
питанні був визначений застарілим і недосконалим “Законом про мови в 
УРСР”, скерованим лише на розширення сфери функціонування укра
їнської мови, до того ж виконуваним незадовільно. Дії мовознавців щодо 
захисту української мови полягали переважно у складанні словничків 
найпоширеніших русизмів, що їх слід уникати, у критиці найочевидніших 
мовних помилок депутатів Верховної Ради тощо... Часто чуємо патріотичні 
вислови про красу і самобутність української мови — але водночас 
суспільство недостатньо усвідомлює, які ж саме якості утворюють цю 
самобутність і які саме цінності треба охороняти та плекати.

Маємо глибше зрозуміти характер спотворень, що їх зазнала українська 
мова впродовж століть російщення, чітко бачити, що процес деформації 
нашої мови триває й досі, попри проголошення державної незалежности. 
Ба більше, використання української мови сучасним держапаратом, який 
заледве не цілковито складається зі старої номенклатури, задіяло до дій 
нові механізми руйнування української мови. Нині вкрай актуальним 
стало виявлення й усунення цих механізмів.

Мова є надзвичайно складним витвором колективної свідомости й 
водночас — потужним чинником її формування. Мова твориться стихійно» 
без жодного наперед складеного плану, і на цьому процесі глибоко 
позначаються конкретні обставини народного життя, що впливають на 
образну та логічну структуру мови.

Характер мови (те, що Вільгельм фон Гумбольт називав внутрішньою 
її формою), не є випадковістю, — адже кожен народ відбиває в мові 
найсуттєвіші риси власного світосприйняття, що склалося в конкретних 
географічних умовах, унаслідок неповторного історичного розвитку. Ося
гаючи довколишній світ, установлюючи зв'язки між явищами дійсности, 
наші предки відображували їх у мові. Панас Мирний зауважував, що 
“найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота 
жива схованка людського духа, його скарбниця, в яку народ складає і 
своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почарування".

Зв’язок мови і мислення яскраво виявляється у внутрішній формі 
слова, себто в мотивації форми слова його значенням. Її мають лише 
вторинні слова, що їх структура пов'язана з іншими поняттями. Аналізові 
піддається внутрішня форма тих слів, що виникли порівняно недавно або 
не зазнали значних фонетичних чи семантичних змін. Цей аналіз дає 
змогу прослідкувати, як різні народи сприймали дійсність. Для ілюстрації
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візьмемо кілька пар слів із тотожною семантикою з української та 
російської мов.

1) Громадянин — гражданин. Російське слово — старослов’янського 
(церковнослов’янського) походження і за внутрішньою формою означає 
“мешканець міста” (корінь град/город у свою чергу передає значення 
“місце, що оточене огорожею”). В основі значення просторові, візуальні 
уявлення. Слово ж громадянин походить від основи громада та буквально 
означає “член громади, товариства, який підкоряється її вимогам, законам, 
має певні обов’язки”. Українське слово громада майже повністю відповідає 
давньоіндійському gramah із значенням “натовп, товариство, община”. В 
основі значення слова громадянин — соціальні зв’язки та уявлення про 
них.

2) Запросити — пригласить. Російське слово також походить зі 
церковнослов’янської мови та буквально означає “привернути увагу, 
залучити за допомогою голосу”. В цьому випадку вказується лише спосіб 
дії, а не її мета чи зміст. Українське ж слово, що містить корінь 
прош/прос, означає за внутрішньою формою “висловити прохання” , — 
на перший план виходить не засіб передачі інформації, а етичний момент 
дії, характер стосунків між членами спільноти.

3) Дружина — супруга. Російське слово походить від кореня пруг/пряг, 
який є також у словах “прягти, запрягати, напруга”; префікс су- означає 
“разом”. У давнину словом “супруг” іменувався той, хто знаходиться 
разом із іншим ув одному ярмі, пізніше — той, хто з'єднаний, пов’язаний 
із іншим. У внутрішній формі й досі відчувається відтінок підневільносте, 
хоча найменування перенесене з фізичної праці на сімейні стосунки. 
Українське ж слово “дружина” мотивоване поняттям друг і походить від 
праслов’янського (1п^ъ зі значенням “товариш”.

4) Свято — праздник. В основу назв покладені не тільки різні ознаки 
явища, але й ставлення до нього. Українське слово, очевидно, зрозуміле 
без коментарів; російське ж буквально означає: “праздник” — це час, 
вільний від роботи, день, коли не працюють. Значення “святкувати, 
радіти” не були початково притаманні цьому слову, а розвинулися пізніше. 
В українській мові слово “празник” з ’явилося разом із масивом церков
нослов'янської лексики, але пізніше його заступило первісне, питоме слово 
“свято”.

Чудовим проявом у мові саме української ментальносте є історія слова 
ледащо, яке в сучасній українській мові має багато дериватів із загальною 
семантикою “поганий, непридатний, той, що засуджується”. Це слово 
відоме також іншим слов’янським мовам, однак у дещо відмінному 
значенні. Так, у білоруській воно означає “старий”, в польській та 
словацькій — “нічого не вартий”. Слово виникло за праслов’янської доби 
з двох часток: ле/да (тільки/аби) — вони пізніше злилися у слова леда, 
ледь, ледве, — та займенника Йь (&>-to), тобто що. Первісне значення 
слова леда-що (“будь-що”) відзначається Борисом Грінченком. Пізніше 
широке, нейтральне значення слова леда-що (що завгодно) набуло більш 
вузького, негативно забарвленого “поганий, непридатний”. Це значення 
так само зафіксовано у словнику Б. Грінченка: “Ледача та дівка, що 
сама себе хвалить”, “Зима! Кожуха нема, чоботи ледащо і їсти нема 
що”. Наступний ступінь звуження значення веде до поняття “лінивий, 
той, хто не хоче працювати”. Потенційно внутрішня форма виразу 
леда-що могла бути застосована до понять “хворий, байдужий, злий, 
аґресивний, злодій, розбійник” тощо. З усіх цих можливостей народна
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свідомість обрала одну — “той, хто не хоче працювати”, цим найвище 
поціновуючи працю, роботу.

Зв’язок між поняттям і словом найкраще відчувається доти, доки 
мотивація слова лишається зрозумілою для носіїв мови. Якщо через 
семантичні або фонетичні зміни слово відривається від гнізда із ним 
споріднених, воно вже не передає колишніх зв’язків між явищами. Поняття 
і слово низка вже не пов’язане у свідомості носіїв мови із ножем; твір
— із твариною; ув’язнення — із вузлом, хоча всі ці праці пари слів за 
походженням є однокорінними. Мова, в якій багато запозичень, меншою 
мірою відбиває зв’язки між явищами порівняно з мовами, носії яких 
намагаються уникати запозичень. Слово тетрадь прибрало внутрішню 
форму від грецької мови (власне, щось, складене вчетверо) і незрозуміле 
для російської дитини; слово зошит, відбиваючи інший аспект явища (те, 
що зшито), цілком зрозуміле для українців. Таких прикладів безліч. 
Завданням нашої інтелігенції є широке запровадження, активізація в мові 
таких слів, пошуки їх у словниках, художніх творах, інших письмових 
джерелах, у живому мовленні. Скажімо, варто віддавати перевагу 
книгозбірні перед бібліотекою, наплічникові перед рюкзаком, руханці 
перед зарядкою.

Українська мова яскраво відбиває творчий дух, притаманний Нації. 
Переконливим свідченням цього є, наприклад, велике синонімічне багат
ство. Деякі ряди синонімів складаються з 15 — 20 слів!.. Загалом же 
синонімія є виявом і наслідком багатогранности в пізнавальній діяльності 
людей, усебічного осмислення дійсности та відображення її в різних 
вербальних формах.

Для передачі багатства внутрішнього світу людини, різноманітних 
відтінків емоцій, душевних порухів в українській мові існують множинні 
словотворчі моделі, що дозволяють утворити дуже багато форм суб’єктивної 
оцінки. Так, слово парубок має такі похідні: парубій, парубійко, 
парубійка, парубіка, парубонько, парубочок, парубча, парубчак, парубче- 
ня, парубчисько, парубчук, паруб’я... Згадаймо пестливі форми до слова 
очі: очечки, оченята, оченьки, віченьки, очиці, очки, — однак не знайдемо 
чогось схожого на російське слово глазёнки, яке може передавати відтінок 
зневаги, як, наприклад, у Тургенева: “В ложу всунулась голова с золотыми 
очками на любопытных и тупых глазёнках” (“Вешние воды”). Можливо, 
що хтось сприймає брак цього відтінка як недолік мови; мені ж здається, 
що відсутність негативно забарвлених форм скорше свідчить про доброту 
людей і зрештою про моральне здоров’я нації.

Українській мові притаманне й таке унікальне явище, як утворення 
пестливих форм від інфінітивів: їстоньки, питоньки, спатоньки і навіть 
таке: “Ой ти казав, кленовий листоньку, що не будеш п^датоньки”. 
Взагалі серед форм суб’єктивної оцінки переважають пестливі, позитивно 
забарвлені, що особливо впадає в око при порівнянні з російською мовою. 
Жодної зневажливої чи презирливої форми, скажімо, не фіксує словник 
Б. Грінченка для слів пан чи пані, вказуючи 12 пестливо-зменшувальних 
форм, серед яких панонько, паничик, паниченько, паннуся... Від слова 
Татарин, татарка (які, безперечно, асоціювалася зі злом, небезпекою, 
полоном), зафіксовано 12 форм, серед яких лише 2 можна вважати 
негативними: татарва (збірне) та татарюга; решта — пестливі та 
зменшувальні: татаронько (від татарин), татаронька (від татарка), тата
рочка, татарченятко...

Із цього, однак, не випливає українська байдужість до негативних
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явищ чи засліплена закоханість у все поспіль. Народ умів виявити словом 
і зневагу, і презирство, і відразу до асоціальних явищ, затаврувати 
негідника. Порівняймо: злодій — злодіяка — злодюга — злодіячка — 
злодюжка (“Не був злодієм, а злодюжкою був”); або: крадій — крадько
— крадюка. Як назвати неохайну людину? Задріпа, затьопа, шмаровоз, 
захвойдаха,. забрьоха, дримба, кбструб, — відповідає Б. Грінченко. А 
людину, що забагато говорить і мало робить? Пустомолот, патяка, 
торохтій, торохтійка, базіка, базікало, балобон...

Унікальну розвиненість словотворчих моделей і форм суб’єктивної 
оцінки можна пояснити такою рисою української ментальности, як 
перевага емоційно-почуттєвого компоненту над раціональним у 
світосприймальних настановах українців. Це відзначалося багатьма 
дослідниками української душі. Наприклад, Олександр Кульчицький у 
статті “Світовідчуття українця” пише: “Українське психічне несвідоме в 
своєму глибшому, колективному шарі, який виявляє збірні переживання 
хліборобського колективу на плодючому чорноземі, має наскрізь 
позитивний характер”. Українець завжди шукав у світі передовсім красу, 
добро, радіючи їм, стійко переносячи життєві знегоди. Як вказує той же 
дослідник, раціонально-вольові чинники менш важливі для формування 
українського світогляду, аніж почуттєві. На цій підставі О. Кульчицький 
назвав українську психічну структуру “кардоцентричною”, тобто зосеред
женою довкола серця.

З в ’язок мови з українським національним характером можна 
досліджувати на багатьох мовних явищах, зокрема на побудові семантичної 
структури слова, закономірностях деривації, полісемії тощо; на всіх рівнях 
організації українська мова є самобутньою і самодостатньою, здатна 
виконувати всі функції, які притаманні кожній розвиненій мові.

Однак потенційні можливості мови не тотожні актуальним можливостям 
мовців. Значна частина багатющого українського лексикону зараз гине 
без уживання. Через невігластво серед певних прошарків суспільства панує 
думка, що українська мова переважно розмовна, неспроможна виконувати 
всі функції розвиненої мови. Це глибоко хибна думка, надзвичайно 
шкідлива для розвитку нації. Бідна не мова — бідні знання мови у 
величезної кількості носіїв.

Нині українська мова знаходиться у вельми загроженному стані, ще 
не усвідомленому суспільством. Зупинюся докладно на одному з процесів,і 
що повільно й підступно може призвести до втрати самобутности' 
української мови, — на калькуванні.

При калькуванні запозичується не саме слово, а його мотивація, 
внутрішня форма, яка відображує погляд на світ одного народу й 
переноситься на ґрунт світосприйняття іншого. Шляхом калькування 
можуть утворюватися нові слова, що цілком гармонійно входять у мову 
й усувають зайві запозичення. Наведу кілька вдалих кальок: відсоток 
скальковано з латинського procent (“від ста”), займенник — з латинського 
pronomen (“за ім’я ”), гуртожиток — з російського “общежитие”. Однак 
необмежене, неконтрольоване калькування може принести більше шкоди, 
ніж користи, бо порушує самобутність мови, руйнує образну і логічну її 
систему, що створювалася століттями, приносить іззовні конструкції, не 
притаманні цій мові й узагалі ментальності. Окрім того, новоутворені 
кальки іноді витісняють з ужитку давні питомі слова. Так, слово 
взаємовідношення (калька російського “взаимоотношения”) перешкоджає 
ужитку гарного українського слова взаємини; своєчасний (калька з
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російського “своевременный”) витісняє вчасний; благодійний уживається 
замість питомого доброчинний. Слово співпадати (калька російського 
“совпадать”) є чужим і непотрібним в українській мові, яка має слово 
“збігатися” з геть іншою внутрішньою формою. Особливо дико звучить 
похідне від “співпадати” слово “співпадіння” (співпадіння думок), що не 
зафіксовано жодним словником, — адже маємо питоме збіг.

Надмірне розповсюдження калькування небезпечне також тим, що велике 
число носіїв мови через неуважність до неї не сприймає кальки як щось 
чужорідне; в суспільстві створюється ілюзія того, що в мові небагато 
запозичень, іншомовних слів, наприклад, русизмів. Отже, механізм кальку
вання непомітно спотворює і свідомість людей, і їхнє світобачення.

Відомі чотири типи кальок.
Перший тип — словотворчі (лексичні) кальки. Попри те, що деякі з 

них є досконалими (приклади наводилися раніше), треба визнати 
шкідливість цього явища навзагал. Саме через словотворче калькування 
в українську мову потрапили такі “потвори”, як буряконавантахувач, 
вогненебезпечний, вантажопотік, накопичувач (в аеропорту), тимчасових, 
кербуд, виконроб, ширвжитковий ... Не зразу й добереш, що деякі з 
цих слів означають!

Другий тип калькування — семантичний. Він полягає у штучному 
перенесенні цілої системи значень слова з одної мови до іншої, з’яві у слова 
таких значень, що не були органічним наслідком процесу пізнання. Яскравим 
прикладом цього типу калькування є українське дієслово рахувати, що під 
впливом російського слова “считать” вживається в- сенсі “вважати, думати”. 
Звідси — жахливі конструкції на кшталт “На рахунок нашого рахунку я 
рахую, що треба все добре порахувати”... А ще: “ми прорахувалися в ньому” 
замість “ми помилилися в ньому”; “цей прорахунок тобі так не пройде” 
замість “ця похибка тобі так не минеться” тощо.

Через семантичне калькування та російсько-українську мовну інтерфе
ренцію з’являються ненормативні словосполучення “отримати освіту” 
(правильно було б “здобути освіту”), “заключите договір” (“укласти 
угоду”), “додержуватися правил” (“дотримуватися правил”), “поступати 
у продаж” (“надходити у продаж”). Уживаний в бюрократичних колах 
російський вислів “сделать для галочки” автори довідника “Культура 
української мови” (К., 1990) радять передавати зворотом “зробити для 
пташечки” (цікаво, для якої саме)!..

Третій тип — синтаксичні кальки, поєднання слів у сполучення та 
речення за моделями іншої мови. Ось поширені випадки ненормативного 
керування, що перенесені з російської мови в українську: опанувати 
професією, іспит по історії, завідувач кафедрою, два листа, на протязі 
року та ін.

Четвертий тип — кальки із фразеологічних зворотів, буквальний 
переклад ідіоми за частинами: “бити тривогу” (замість “бити на сполох”); 
“кидатися у вічі” (замість “упадати в око”); “загнати в тупик” 
(українською — “загнати в глухий кут”); “має на увазі” (треба вживати 
українське дієслово “йдеться”); “прийняти міри” (“вжити заходи”). До 
речі, останній вислів у російській мові також є калькою французького 
звороту “prendre les mesures” , — отже, українська мова “збагатилася” 
калькою з кальки... А тим часом створене народом фразеологічне багатство 
гине без ужитку, а химерні витвори заполонили мову наших сучасників. 
Хто нині вживає чи може пояснити, не звертаючись до словників, що 
означають такі образні звороти: берега дати (покласти кінець), вигнати
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у три вирви (вигнати геть), попа в решеті возити (приховувати гріхи на 
сповіді), дмухнути драла (швидко втекти), біса вхопити (помилитися)?..

Відокремимо ще один вид калькування — утворення кальок совєтизмів, 
евфемізмів, що породжені тоталітарною системою, а також калькування 
ненормативних мовних одиниць, власне, копіювання помилок. Цей процес 
має величезну руйнівну силу. Передовсім ідеться про такі слова і звороти: 
наробки, напрацьовки, вийти на думку, вийти з питанням на міністра, 
визначитися з актуалітетами, давати гроші під щось, пакетний підхід... 
Окрім того, з російської мови взяті широковживані тепер, але абсолютно 
безглузді звороти на кшталт контактний телефон', атмосферне повітря, 
країни ближнього та дальнього зарубіжжя, інші альтернативи тощо.

Як ми вже могли переконатися, найбільшу загрозу для української 
мови нині створює спотворена російська мова, що її загальний стан дуже 
поганий; він спричинений масовою недорікуватістю носіїв російської мови, 
нехтуванням нормами, збідненням лексичного запасу. Особливо прикрих 
змін зазнала російська мова за десятиліття панування держапаратників, 
компартійних функціонерів; на зміну живій мові прийшов так званий 
“новояз”, що його найхарактернішою рисою є розрив між словом і 
реальним явищем, словом і думкою. Внаслідок Цього мова вже не здатна 
ефективно виконувати комунікативну функцію.

Але ж спотворена російська мова продовжує бути основою для 
калькування українських слів! Це злочин перед народом, перед нашими 
нащадками. “Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожен із нас 
відповідальний за те, якою буде мова майбутнього, хай у безконечно 
малій дозі” , — цю думку Юрія Шевельова слід донести до свідомости 
кожного українця.

На жаль, серед частини української інтелігенції поширена думка, що 
не варто прискіпливо ставитися до форми, коли, зрештою, можна збагнути 
зміст мовленого. Вважаю цю думку хибною й безумовно шкідливою. Мені 
ж імпонує погляд на проблему, сформульований видатним філософом 
сучасности Карлом Поппером: “Так званий “дух мови” є традиційними 
нормами ясности, що запроваджуються видатними письменниками, які 
пишуть свої твори конкретною мовою. Крім ясности, в мові існують і 
деякі інші норми, — наприклад, простоти, краси, стислости й т. і.; однак 
норма ясности, мабуть, найважливіша за всі. Вона є культурною 
спадщиною, яка повинна ретельно охоронятися. Мова — це один із 
найважливіших інститутів громадського життя, і ясність є передумовою 
її функціонування як засобу раціональної комунікації”.

Отже, збереження чистоти і багатства мови є необхідною передумовою 
успішного функціонування суспільства. Позаяк нині українська мова 
перебуває в небезпечній близькості до граничної межі руйнації, не можна 
віддавати перевагу економічній та політичній розбудові державносте, 
нехтуючи культурними та мовними проблемами.

Усе суспільство мусить дбати про те, щоб наші нащадки користувалися 
чудовою українською мовою, а недорікувате “малороссийское наречие” 
відійшло в забуття.

Симферополь, Крим
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МИСТЕЦТВО

Олександр ІВАХНЕНКО:

«Я СВІДОМО 
ВІДМОВИВСЯ 
ВІД ПОБУТОВЇЗМУ...»

Ім’я Олександра ївахненка з ’я- майстра світрвого кіно Олександра До
вилося на мистецькому небосхилі на вженка “Зачарована Десна”. Ху- 
початку сімдесятих років. Справжнім дожник зумів знайти ключ до поетики, 
явищем у книжковій ірафіці стало його стилю письменника, органічно уві- 
творче. прочитання книги великого йшовши в світ його творчої уяви, в ту

Ф раґнент  розпису в  Канівському М узеї Т. Г. Шевченка
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"Запрошення до Києва”, дошка, темпера, 21 * 32,2, 1993

стихію буяння укра
їнської природи, яку з 
синівською молитвою на 
вустах зобразив майстер.
1 досі перед очима про
пливають у ранковому 
тумані коні над запаш
ними деснянськими лу
ками. Або малий Сашко 
замріяно дивиться у світ 
серед кручених паничів, 
чорнобривців, рути... Або 
ніби саме сонце ман
тачить косу батькові на 
косовиці...

Ілюстрована О. Івах- 
ненком книга удостою
ється 1976 року диплома 
Республіканського кон
курсу кращих книжкових 
видань. Вона демонстру
валася на Міжнародному 
книжковому ярмарку в 
Ляйпціґу. Цим же дипло
мом нагороджується йо
го праця над повістю
О. Купріна “Поєдинок”.
Та, безумовно, найва-
гоміший доробок Олек- "Освячення», полотно, темпера, 85 * 70, 1993

сацдра Івахненка складає
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його Шевченкіана. 1982 року за оформ
лення видання для дітей “Садок 
вишневий коло хати...” ним здобуто 
диплом лауреата Республіканського 
конкурсу мистецтв “Молоді голоси”.

Із цієї збірочки, власне, почи
нається нова сторінка у творчості моло
дого мистця, виробляється власний 
стиль, у якому він працює й досі, збага
чуючи його тематично, змістовно, 
асоціативно, розвиваючи нові форми, 
ламаючи традиції, розкошуючи в кольо
ровій гамі, ніби випробовуючи свій 
естетичний смак і одверто ніби глузу
ючи над собою... вже вчорашнім...

Виходить оформлення поем велико
го Кобзаря. Потім художник працює 
над двотомником “Поезій” і “Поем”, 
вже ґрунтовніше утверджуючись на 
обраному мистецькому шляху. 1 як 
вінець — Олександр ївахненко удо
стоюється Державної премії України 
імени Тараса Шевченка.

Отже, визнання прийшло до нього 
досить швидко. Але художник 
зумів його якось не помітити.
Він веде усамітнене мистець
ке життя. “Відбився” від 
преси (про його творчість 
написано надто мало, а фун- 
товної статті чи монографії
— жодної). Не любить да
вати інтерв’ю на радіо й те
лебачення. Він і нині вважає 
себе учнем. 1 ця щирість, 
скромність— природжені риси 
його характеру.

Олександр поїхав у Канів, 
на Чернечу гору, й засів у 
Музеї Т. Шевченка за роз
писами стін, де розгортають
ся сюжети з життя і твор- 
чости геніального поета і ху
дожника, з життя України.
Робота ця триває вже шостий 
рік. Його полотна зникли з 
виставок. 1 коли я запитав 
про це Олександра, він 
відповів: “Немає що експо
нувати”.

Але це було не зовсім так. Під час 
“наїздів” з Канева до Києва він творить 
у майстерні новий цикл робіт, продов
жуючи (тільки вже в малих формах) 
пошуки й знахідки в живописі, набуті 
під час розпису музей). Він відпрацьо
вує техніку енкаустики, тому зростає 
емальовидність фарб, їх фосфорич
ність, стає насиченішою колористика. 
Але вдумливий глядач помітить, що це 
не просто експерименти чи відхід від 
свого мистецького шляху — це новий, 
якісніший крок на ньому. Тут і мотиви 
раннього Ренесансу, і парсунність Се
редньовіччя, і український іконопис... 
Але все це — творчість Олександра 
Івахненка. Сучасна за стилем, укра
їнська за темою, змістом, сюжетом, 
високотехнічна за майстерністю.

Представлені в часописі роботи 
невідомі широкому загалові. Вони 
написані впродовж одного року, і в них, 
власне, відбитий новий етап творчости 
художника.
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— У цих роботах я почав більше 
працювати кольорами, — розповідає 
Олександр. — Хтось сказав, що ху
дожник повинен постійно мінятися, 
тільки не дав відповіді на те, як 
мінятися. Водночас це треба робити. 
У будь-якому випадку художник 
розвиватиметься — у кращий чи 
гірший бік. Але не стоятиме на місці

— Якщо порівняти роботи, вико
нані раніше, з  нинішніми, то за кольо
рами їх писав ніби інший художник...

— Такі кольори дала потреба 
внутрішнього розвитку. Хоч я і 
раніше, і нині, як мовиться, йду від 
повітря, від реалістичного простору 
до умовної форми. Почав працювати 
на дошках. Перша здалася якоюсь 
"розхристаною”. Але потім написав 
перший, другий, третій сюжет — і 
з’явилася гармонійність.

— У твоїх картинах відчувається 
внутрішня динаміка, хоч композиція 
статична, ніби все застигло, без руху. 
Нагадують роботи своєрідний пар- 
сунний живопис — лише кольорова га
марозкутіша Філософський зміст за
кладений у темі, в самому сюжеті

— Тут треба розуміти, що таке 
статичність. Взяти до прикладу іко
нопис — і візантійський, і наш. 
Статичність. Але яка там пульсує 
внутрішня енергія! У статичності 
прихована напруга. Промовляє з 
образів сама духовність. У поглядах 
святих діє магнетизм. Вони якісь 
позачасові, позапросторові, ніби 
долинають із всесвіту. 1 людина, кот
ра стоїть перед іконою, і сама стає ча
сточкою оцього безміру.

Різні рухи, пози —це суто зовнішні 
ефекти. Головне для мене—досягти 
внутрішнього руху. У цьому напрямі я 
й веду свої пошуки.

Олександр Івахненко у своїх робо
тах не виписує деталей, тонів, 
напівтонів. Але бачиш, що герої його 
картин вбрані в українські строї. У ньо
го своя система символів, на перший 
погляд простих, без надмірностей, 
перенасичення чи спрощення. Глибин-

"Доля материнськії’, полотно, 
темпера, 80 * 60, 1992

ний зміст досягається через внутрішнє 
прочитання.

—Навіть колір несе в собі символ. 
Червоний, синій, жовтий, зелений,

"Дві матері”, полотно, енкаустика, 1992
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И і

"Сурма заграмР, дошка, темпера, 26 * 19,2, 1993
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чорний... За кожним із них 
стоїть своє поняття. Коли я 
йшов до свого Шевченка, то 
багато перечитав, переос
мислив і прийшов до вис
новку, що треба вдатися до 
спрощеної форми, аби 
уникнути ідеалізації, етно
графізму... Щоб показати 
бідність, не обов'язково 
писати латки на спинах, 
кблінах... До образу Шев- 
ченкової Катерини зверта
лося багато художників, t 
вони вже не йдуть за сюже
том Шевченка, де Катерина 
зажурена, заплакана, одне 
слово, трагічна. Я вирішив 
цю тему інакше. Моя 
картина на цю тему 
називається "Дві матері”. 
Перша Катерина—нещас
на, нужденна, трагічної
долі мати. Друга — 

"Зажуренії', полотно, темпера, 50 *  40, 1985 щаслива, заМОЖна, СВІТЛОМ

опромінена.
— Тема Шевченка для 

тебе свята і працюєш у ній 
давно. Як ти відкривав його 
творчість для себе?

—Ми заідеологізували 
Шевченка. Його творчість 
ще недостатньо прочитана. 
Раніше її розглядали під 
партійним кутом зору, за
ганяючи в потрібне русло, 
писалися примітивні, по
верхові монографії. Нам 
показували іншого Шев
ченка. А він же був земною 
людиною, мудрою, при
страсною. Його спадщина 
—джерело, з якого черпати 
і черпати. Його не треба ка
нонізувати, а навпаки — 
розвивати. Кожен з ху
дожників бачитиме його 
по-своєму, збагачуючи тим 
самим насамперед себе, 
інших.

----------------------------------------------------------  Працюючи з творами
■Рсдит, (Син темпера, Шевченка, я прагнув пере-
--------------------------- 1------------------------------ дати не фізичне бачення
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“Біля криниці”, дошка, темпера, 1993 "Єсть на світі доля”, дошка, темпера,
25 ,5*17 ,5 , 1992

".Козак І молодиця", картон, темпера, 37,7 * 49,5, 1992
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тих подій, які він описував, а духовне 
світло,яке він спроектував натечи те 
явище.

На картині два полковники — Ґонта 
і Залізняк. Художник передав їхню 
сильну волю, значущість в історії 
рідного народу, які заради його волі 
пожертвували найдорожчим. Теплий 
колорит. Золотисто-жовті, сині, зелені, 
коричневі барви... Кожний стоїть ніби 
на земній півкулі, над кожним також 
своє сонце. Отже, два; сонця, дві пла
нети, дві світобудови. Але на цьому 
полотні є ще й третій персонаж — цер
ква, до якої поміж ними через Україну 
стежка пролягла. 1 землі, як такої, на 
картині немає —все умовне. Герої ніби 
'Пливуть у просторі, колір землі пере
ходить у колір неба.

— Можна почути трохи дивну дум
ку про те, що суто національне 
мистецтво не сприймається у світі, 
тобто воно приречене на попу
лярність у вузьконаціональних ме
жах...

— Малярство на Україні сягає 
доби раннього Відродження. Потім 
парсунний живопис. Коли дивишся 
на парсуну, то виникає враження 
вглиблення у віки. Якось я порівняв 
парсуну українську і литовську. 
Один час, а кожна — глибоко- 
національна. Хоч, згадаймо, який 
вплив тоді мала Україна на Литву. 
Або інше. Ми ж  відрізняємо живопис 
Фландрії, Голландії, Німеччини, Фран
ц ії. їхні, насамперед національні, 
школи знає і шанує увесь світ.

Напрочуд багате і розмаїте укра
їнське народне мистецтво. У народній 
картині безліч умовностей. Умовність 
простору, перспективи, кольору... У 
цьому й криється її символізм і 
філософська глибина. Скажімо, на 
роботах Катерини Білокур виписана 
кожна квіточка, кожна стеблинка, 
кожна травинка. Це талановиті 
картини. А вже творчість Марії 
Примаченко фунтується повністю на 
умовностях, десь аж дохристиянських 
знаках, якомусь поганському письмі.

"Днем з  вогнем", дошка, темпера, 
25 ,2*16 ,8 , 1993

"У Спасівку КатериніГ, полотно, 
темпера, 80 * 60, 1992
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Але роботи обох майстринь пройняті 
українським національним духом.

— В Україні набував розвитку мо
дерне мистецтво. Якої ти думки про 
нього?

—Я не проти модерну. Він є для ме
не стимулом, примушує і душу, і дум
ку працювати, не дає пригасити 
вогнику пошуку. Я, власне, його дуже 
шаную. Але мене ніколи не прива
блювала компіляція, імітація модер
ну. Люблю щирий модерн.

— Л я к  ти відрізняєш імітацію від 
щирого модерну?

—  Це вже чисто відчуттєво. Коли 
дивишся на полотно і в пам'яті зрина
ють алюзії до того, що вже давно 
бачив на тій чи іншій виставці, в тому 
чи іншому журналі, на роботах 20-х 
років.іСожна річ повинна наповню
ватися духовністю, внутрішньою 
експресією, а не позірною ефектністю. 
У нинішньому модерні якась 
раціональність, кон'юнктурність, 
бракує ритму, свіжої думки, фан
тазії... Це не Малевич або Кан- 
динський. Вони були одними з 
перших. А зараз, здебільшого, епігон
ство, переказ давно сказаного. Зви
чайно, коріння, традиції мають бути. 
Але ж  не слід забувати і про крону.

Михайло Бойчук, правда, любив 
говорити: не бійтесь когось пов
торити, працюй—і виробиш власний 
почерк.

Я зачарований роботами Олек
сандра Архипенка. Він — глибоко 
оригінальна особистість. В укра
їнський культурі йому належить 
чільне місце. Це — моноліт, вершина. 
Його модерні скульптури знаходять
ся в багатьох музеях світу. На жаль, 
ми погано знаємо мистецтво україн
ської діаспори. А це ж  великий пласт, 
інтеґрований у світову культуру.

Над українською культурою 
постійно творилася наруга. Її 
нищили, забороняли, фальшували. А 
який могутній потенціал вона 
завжди мала. Згадаймо, бодай, XX 
століття. Кричевський, Бойчук, 
Петрицький... Які могутні таланти.

Працювали в один час, а кожен — 
творча особистість, кожен — інший 
мистецький світ. Якби їх не цькували, 
не переслідували, можливо б, ук
раїнське мистецтво розвивалося за 
цими трьома шляхами, трьома на
прямками. Три могутні школи. Була б 
можливість молодим художникам 
вибирати, яким шляхом іти, де себе 
шукати. Але все було знищено 
репресивною машиною, всіх зрівняли, 
підстригли під одну гребінку соцре- 
алізму. Таких тортур і насильства 
над собою не зазнав, мабуть, жоден 
народ у світі. Фальш у житті, фальш у 
мистецтві. А фальш завжди випирає, 
її видно.

Олександр Івахненко вберігся від 
кон’юнктурщини. Він не писав на дого
ду ідеологічному мракобіссю. Не праг
нув кар’єри, не пхався у перші ряди, не 
випрошував звань, що забезпечували, 
відповідно, різні пільги, вигоди і за
робітки. Він працював над своєю те
мою.

Є художники, які, ілюструючи 
твори того чи того письменника, нама
гаються йти з ним, так би мовити, 
паралельно, інші навпаки — намага
ються злитися з ним воєдино. В ідеалі 
треба, звичайно, відчути письменника, 
пройнятися його духом, його порухом 
думки його філософією. Це, власне, і є 
ключем до прочитання творчосте само
го Олександра Івахненка. Тому нам так 
близькі його “Зачарована Десна” , 
Шевченкіана...

—Згадаймо у Врубеля тему Демо
на. Художник створив його не як ілю
страцію, а як самостійну роботу, 
навіяну твором письменника, він 
геніально передав отой "дух вигнан
ня”. Я помічав, якщо росіянин береть
ся за українську тему — це одразу 
кидається в вічі. І навпаки — росіяни 
вирізняють наш почерк. Це закладе
но в генезі, це невловиме, вроджене і 
невмируще. Часом твір виконаний 
високопрофесійно, є знахідка у 
формі тощо. А за духом він не ук
раїнський, немає отого внутрішнього 
світла, тієї енергії, що будить уяву

10. СучаснІсть-10
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глядача, торкає його за серце. Немає 
духу українського. Мистецтво, зви
чайно, зазнає взаємовпливів, але за
позичене поглинається, трансфор
мується національним, якщо витоки 
чистіімоіутні Наприклад, Шевченко 
жив у російськомовному оточенні, але 
зберіг і зміцнив свій національний 
дух, підніс рівень рідної культури.

Я технологію живопису не вивчав. 
Студіював графіку в інституті, на 
академічних курсах. А коли почав 
займатися живописом, змушений був 
самотужки здобувати знання. Доко
пався до того, що переклав зі сло
вацької і законспектував для себе 
книгу з технології живопису. Дуже 
цінний посібник для художника.

У мистецтві повинен бути елемент 
інтрига. Скажімо, одне дерево намальо
вано так, а інше по-іншому. Глядач за
думується: а чому?

Тому, скажімо, дерева на роботах 
Івахненка можуть бути мовби хмари чи

фантастичні пір’їни. Хати — без вікон 
або вікна без шибок. Стежка на землі 
може переходити в небо. Тополя нага
дує крила ангела, кінь має жовто-го
лубий колір. Мамай у Івахненка зобра
жений із жінкою, з архангелами. Знову 
відхід від традиції.

— На мою думку, образотворче 
мистецтво повинно спочатку вплива
ти на чуття, а не на інтелект. А от від 
чуття шлях до інтелекту, через душу, 
так би мовити. До національного тре
ба йти через дух, а не через зовнішні 
ознаки.

Картин Олександра Івахненка не
має в мистецьких салонах, на тради
ційному “мистецькому ярмарку” на 
Андріївському узвозі (хоч самого ху
дожника там завжди можна зустріти). 
Він не працює на продаж. Його роботи 
чекають галерій, музеїв, інших ав
торитетних мистецьких зібрань на
ціональних надбань. І я вірю: так буде.

Інтерв’ю вів Микола Чубук
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КРИТИКА

Леонід ПЛЮ Щ

1 < З, АЛЕ КАНТОР МАВ РАЦІЮ...
(До трагічного ювілею)

Пам’яті І. Світличного

ЮВІЛЕЇ

“Завтра піду на могилу комунара, автора “Ударів молота і серця”. Я 
понесу йому пучок синьооких фіалок і там згадаю про свою загадкову 
смерть. Драстуй, Юліяне Шпол! Драстуй, запашне життя! Я вірю!” Це
— закінчення. А починалася ця “Вступна новела” в тому ж ключі 
Хвильового:

“Вчора в “Седі” безумствовала Ужвій, і “Березіль” давав ілюзію 
екзотичної зливи”.

“А сьогодні (...) тропік Козерога завітав на Лопань”, тобто в Харків, 
до Не-Парижу. Не-Парижу, бо в Париж мріяв завітати сам Хвильовий, 
і якщо вірити професорові з Лянгзо, покійному мазепинцю І. Борщакові, 
він таки побував у ньому таємно. Таємно від його — французької поліції 
чи ГПУ?

Але кажуть, що сам Борщак був не то совєтським аґентом, не то 
буддистом, теософом, масоном...

Кажуть... Бо забагато відомостей про Хвильового ми маємо на рівні 
“люде кажуть і говорять”. А сам він, попри весь свій символічний туман, 
любив точне слово: “город” Харків, місто Харків. Або “вчора” , “сьогодні” , 
“завтра”. А то ще точніше: “сьогодні моє любиме число — 13. Отже, 
сьогоднішній день мусить принести нам якусь приємну несподіванку”. 
Нам — це Миколі Григоровичу, Nikolas, та Юліянові Шполу. Кажуть, 
що саме в зв'язку з арештом Шпола, саме “сьогодні” , але на шість років 
пізніше, 13 травня 1933 p., трапилася неприємна сподіванка: його загадкова 
смерть, яку він згадав під синім дощем 1927 р.

Надзвичайна точність щодо “завтра” і кілька очевидних неточностей 
щодо загадкового “сьогодні”, в часі і просторі...

Харків, хоч і не Париж, але належить до тієї ж парафії, тропіка 
Рака... Та, може, Козерог — не з шкільної географії, з якої тільки й 
знали “горожани” про тропіки, а з іншого часопростору, наприклад, з 
неврогеології професора Чама “Арабесок”? Або з Гралтайських Меж 
“Повісти про санаторійну зону”? Чи з часопростору “екзотичної зливи” , 
де вода синя, як листопад, а не жовта, як Жовтень. Може, тому, що 
“сьогодні Новий Рік був раніше Різдва приблизно (хто знає?) на тиждень” , 
бо “Капебеу формально забігло вперед на тринадцять день”, як го- 
голівський чорт, на “чортову дюжину”, “і це не диканьські фантазії 
геніального Гоголя, а просто — факт”.

Уточнимо політичну географію — чортом забігло не Капебеу, а РКП (б). 
Що залишалося КП(б)У? Очевидно, бігти за ним чи нею. Може, саме 
тому у Сонгороді, в степу за Тайгайським мостом, паровик викрикує
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чітко й нахабно, “мов голодний вовк у голоднім і дикім степу”: 
“ка-пе-бе-у! ві п...- у-у!” 1 це зафіксував для історії карлик, горбун і 
поет Альоша. Як би потім поет Хвильовий не виправдовувався, але рима 
є не лише формальний прийом опоязівців й Пролеткульту.

На Лопані таки знову “трапилось чудо”: кілька років тому Україна 
нарешті зустріла свого химерного поета. До його могили приходять, 
символічно й буквально, читачі і дослідники. Як звичайно, не стільки 
приходять, скільки проходять повз* похапцем кидаючи на могилу хто 
квітку, а хто забруднену болоточасом каменюку.

Бо кажуть, що був комісаром, москалем, зрадником, декадентом. Інші 
кажуть, що, навпаки, був фашистом та ідейним натхненником дивізії 
“Нахтігаль”.

У 1991 р. мені пощастило, й я побував на його могилі в Харкові. Але 
кажуть, що ця могила є лише здогадом про дійсну могилу. Символ, як 
і великий неохайний (самодіяльність...) хрест неподалеку від його могили, 
яким вшанували пам’ять мільйонів, що вмерли в тому ж 33-му...

1 хрест цей свідчить, що Шпол не причина його смерти, а теж наслідок 
тої, мільйонової смерти.

Саме тому сьогодні, 13 жовтня 1992 p., ми й стоїмо на межі цього 
макабричного ювілею: 60-річчя самогубства Хвильового як частки все- 
національної жалоби, всенародної Катастрофи.

Але чи не блюзнірство це — зіставляти ці неспівмірні події? Мільйони 
невинно замучених і один, що належав до партії катів? Та й чи не 
забагато ми ювілеїмо? Сучасна Україна, відкриваючи сама себе, відкриває, 
що кожен день року є рокованим чорною фарбою жалоби за жертвами 
її трагічної історії. Навіть поточна, плинна історія не встигає стати 
доконаним фактом, як застигає ювілейною датою то жалоби по Другій 
Катастрофі (а ще живий, болючий Чорнобиль усе глибше відходить у 
лабети тіньової економіки...), то жовто-блакитною радістю 1 грудня.

Так, кепсько буде, якщо загіпнотизуємо себе минулим, бо замість 
вибореного майбутнього отримаємо прийдешнє, яке нам сьогодні вже хтось 
майструє. Але ж і зірка Полин вдарила нас грядучим — з невіді, із 
забуття 1933-го! А сам той Тридцять Чорний прийшов на нашу землю 
новим кроком після поразки й голоду Двадцять Розіп’ятого, Сторозтер- 
заного і теж забуто-оббреханого. Сьогоденним похапцем не відчепишся 
від тисячоліть позаду й тисячоліть попереду: буття — в повноті часу. 
Безпам’ятство гарантує лише безмайбуття, як наша невідь — небуття.

Все це так, але чи заслуговує на буття у всеукраїнській граматиці 
20-го сторіччя Микола Хвильовий? І якщо так, то яке: як культ чи 
антикульт? А може, щось третє, — наприклад, об’єкт співчуття?

Не питаючи нас, він уже увійшов в українську історію, та ще й 
об’ємну: хоч би яку її площину ми розглядали, уважне око знайде на 
ній і його сильвету: червону, жовто-блакитну, чорну... Багатокольорову, 
бо об’ємний часопростір історії є хромохронотопом. Поліхромну хоча б 
тому, що колір сильвети залежить і від нашого ока, точніше, від нашого 
діалогу з ним, від нашої здібности до “Я — Ти — Слова”. Діалогу в 
площинах прози, поезії, політики, історії, навіть економіки, якщо згадаємо 
“хвильовіста” Волобуєва...

Сама соціологія, генетика, психологія, навіть метафізика й містика 
Катастрофи проходить через “його таємницю” (спогад А. Любченка про 
нього), таємниці його віри, життя, творчости, смерти.
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Та що є смерть одного на тлі мільйонової, всенародної? Сталін цинічно 
обернув цю нерівність: смерть людини — трагедія, смерть мільйонів — 
статистика. Щоб перемогти страшну правду цих слів мегавбивці, мусимо 
за мільйонами побачити трагедію кожного. Без цього сама статистика 
втратить в якості й кількості, стане партійною ненаукою. Бо ми й кількости 
жертв не знаємо. З мільйони? 5? 7,5? 8? 10?.. А якість, тобто апокаліптична 
тайна кожного? Знаємо лише знак її, 666, тобто число Звіра, тому й 
вказали 6 мільйонів зразу ж, ще під час жнив розпачу. Єврейські 6 
мільйонів мають під собою хоча б науково-релігійну базу: Музей-Інститут- 
Храм. “Яд ва-Шем” , “Рука та Ім’я ” , земний слід від чину та словознак 
тайни “Я ”.

З мільйонової братньої могили визирає рука з револьвером, яким 
Хвильовий забив себе, не бажаючи пережити мільйони. Тому й ім’я його
— в ще не записаному мартиролозі 1932 — 33 pp.

1 все ж — чи небезвинний? 1 цим безчесним питанням ставимо нову 
межову, за-межову віху. Якщо перша — скільки, то друга — за що? 
Сама статистика тут, на Гралтайській Межі, стає неевклідовою етикою, 
яка вимагає точної статистики. Скільки? Десь між 5 та 8 млн., бо 6 — 
лише символ, знак етики. Антиетики, бо 3 млн. сумніву — як у чорну 
діру космосу, мікрокосмосу нашого безпам’ятства, нашої невдячности, 
самонеповаги, б нашого невміння молитися та розрізняти кесареве й Боже.

Викреслимо його зі списків жертв і впишемо в список катів, як це 
вже зробили в діаспорі ті, хто сотворив культ з вигаданої чекістами СВУ? 
Та чи то наша прерогатива — Книга Життя? Викреслимо його з неї — 
й залишимо назавжди в мікрокосмосі народної, навіть загальнолюдської 
душі чорну діру, ту саму, в яку провалилася жахлива вість про кілька 
мільйонів.

Він мав мужність зазирнути в ту безодню ще у 1924 p.:

До розстрілу присуджено,
— шість!
Досить!

Шість на моїй совісті?
Ні, це неправда. Шість сотень,
шість тисяч, шість мільйонів —
тьма на моїй совісті!!
— Тьма?

Бо навіть це не вся правда, бо сама “тьма” тут зупиняється, на цьому 
Цорозі-межі (Сонгород, “Байкальська вулиця 606”) — і діалектичним 
стрибком з кількости стає якістю, моральною якістю невидіння, невідання, 
небуття.

І тоді з самісінького дца небуття, з “тьми” постає сама чистота буття, 
мати, що матом чекіста була відкинута в синівську чорноту: “я-чекіст” 
вбиває матір. Лише її. Так переконливо, агапово вигаптував Хвильовий 
цю романтику “Я ” , що сам собі пришив діло матеревбивства. Чому ж 
дивуватися, що діаспорична “Просвіта” повірила в це “діло”? Звідси й 
пішло: комуніст — комісар — чекіст — збочений запроданець. Химерний 
був чекіст, що зобразив чекістів дегенератами, сифілітиками, збоченцями, 
нелюдами. Не задовольнившись цим образом, погрозив їм публічно, через 
листа Корякові, помстою з того світу. Пославши КП(б)У за римою, 
запропонував КПЗУ визнати свою національну й класову зраду, своє
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колаборантство зі сталінським фашизмом і заснувати клуб самогубців. 
Мав нахабство твердити, що комуністи не завжди мають рацію, а фашисти 
не завжди помиляються, бо Шпенґлер є культурою, а червона “Просвіта”
— ні. Страхаючи комуністів донцовкою, донцовців образив тим, що вона 
виявилася росіянкою й породженням збоченого Достоєвздкого, Аглаєю з 
“Ідіота”. Звинувачення у “фашизмі”, як бачимо, теж мали підстави, якщо 
площина може бути підставою.

Так хто ж він — жертва чи кат? А оті невідомі нам ікс мільйонів? 
Це моторошне запитання ставив перед собою Хвильовий, і не оминути 
його й нам. Доведеться ставити, але на повний зріст, якщо хочемо вирости 
з просвітянських штанців, бути суб’єктом історії, а не “іменем, єй 
подлєжащім”.

Для того, щоб задушити голодом мільйони, потрібні мільйони 
співучасників цієї Гекатомби — тисячі організаторів, десятки тисяч 
фахових убивць, сотні тисяч “нехотяїв”, що творили зло не хотячи, зі 
страху за себе й найближчих. І мільйони “свинопасів”, яких перетворено 
було в худобу й трупи.

Ким? Маєте рацію, без сумніву, то були москалі, латиші, жиди і 
косоокі “ході”. Але без сумніву — й “хитрі” хохли, бо без них 
“інтернаціоналки” не вистачило б. Але й хохлів не вистачило б, якби 
не допомога частини жертв. Навіть не читаючи книгу-меморіал “Голод” , 
можемо здогадатися, що Головголод убивав хоча й планово, та все ж без 
ретельної анкети щодо відданосте режимові. Тому Мегажертва містить 
невинних і винних, добрих і злих... і не нам їх судити.

Так простити? Чи розмазати Солоухіним вину на всіх, як це пробують 
зробити й наші Б. Олійники? Ні, прощення теж не наша прерогатива. 
Були Ленін, Сталін, Чубар, Постишев, Каганович, — це одне. Була 
людина, що пожерла з божевільного голоду своє дитя. Була й ця дитина. 
Але була “сльоза” і в комуніста, що в 30-му заганяв у колгоспи, а в 
33-му допомагав красти “народне” добро, щоб врятувати своїх колгоспників 
та “індусів”. Історія, або частіше — “трійка” — вже засудила його. 
Залишимо решту, головну решту його гріхів, на Страшний Суд і займемося 
земним, тим, що нам під силу: творенням свого Яд ва-Шему.

Жаль, очевидно, що Каї'ановичеві дали втекти від народного суду. Але 
щоб жити нам, фізичний суд над ним не так уже й потрібний, бо ще 
є ті, хто готові йти його шляхами по нашому життю. Втік- землячок 
Щербицький від суду за Чорнобиль, а напівземлячок Горбачов за нього ж 
отримав Нобеля.

Ні, неможливо задовольнитися дрібною карою Мегакатам. Тортури? 
Найжахливішої замало для Кагановича. Негідна вона й нас, якщо не 
бажаємо стати часткою Звіра.

Нюрнберг — так... Але чи припадково в якості суддів були й креатури 
Сталіна? Окрім лицемірства Заходу, стояло за цим блюзнірством ще одне, 
те, що “поза добром і злом”: хто може вмістити в себе Катастрофу? Яка 
Церква спромоглася ЦЕ вмістити?

В. Барка у “Жовтому князі” вмістив це, — але зосередивши всі життя 
в одиниці, в Андрієві Катранникові, образі, опертому на символи Святого 
Письма й' Данте, зосередивши Чашею Грааля всю праведну кров у потір, 
вкрадений у активістів.

І це означає, що вмістити можемо, бо при всій неможливості мусимо 
вмістити, десятиріччя за десятиріччям шукаючи повноту правди про
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Тридцять-Прокляті, крихтами, які здібні вмістити. Для цього мусимо бути 
чесними з собою. Без цієї чесности самі втрапимо в чорторий Жертвокатів. 

Мусимо відати повно: науково, мистецьки, релігійно.
Інакше жахлива правда, загнана в колективну невідь, знову вдарить 

нас Полином, може, ще гіркішим. Тому й мусимо осмислити ту Жертву, 
відшукати її “смислосенс”.

Почнемо з одиниць. Із Хвильового, з чорно-білих плям в його 
життєписі, з його слова.

АБЕТКА ЄВРАЗІЙСЬ^ОГб РЕНЕСАНСУ,
АБО “ОДУВАНЧИК

Ю. Шевельор Запропонував почати з “Хвильового без політики”. Лише 
цей Хвильовии може розкрити нам справжню політику Хвильового. 

По^не^о з самовизначень, наприклад із цього:

Аз єсмь робітник

Стрілець — той знає смак,
Коли запахне перший постріл...

Справді, працював на заводі, був мисливцем. Але “Аз єсмь” недво
значно відриває читача від Землі й скеровує його увагу на зоряне небо, 
що — за Кантом — слід розглядати як натяк на душу. Мова йде про 
сузір'я Стрільця, отже, про день народження “робітника”: 13 грудня 1893 р. 
Знову 13, навіть у роках 1893 — 1933 (60-річчя смерті обернулося для 
нас 100-річчям народження).

Що ж тоді може означати “смак”?
Шанований усіма ваплітянами Г. Сковорода вважав, що мудрість, 

Софія, походить від смаку. Смак дає розрізнення. Культура смаку — 
культура розрізнення: біле є біле, чорне є чорне, з тією умовою, що ми 
вміємо також розрізняти площини, сфери буття. їх розрізняє за Сково
родою (Гоголем, Хвильовим) ніс:

Пустіть по тирсі Арімана 
свій гострий нюх!
Пізнайте все в віках 1 над віками!

Саме цей ніс і вичленував “синекдохою” Ю. Шевельов зі стилістичної 
майстерні Хвильового без політики, як головну стильову особливість, 
художній прийом його поетики:

“Маріє! Ти наївничаєш. Нічого подібного не було. Я тільки приніс 
тобі запах слова”.

Поет Хлоня сказав про це дещо інакше:
“Я хочу розсипати перед Вами одуванчик слів”.
Я згадав наївну Марію й цей запах “одуванчика” , коли прочитав у 

“СіЧі” (№ 8, 1992) цікаві статті Максима Розумного “Обжинки 
провінційності”, Олега Гаврильченка й Андрія Коваленка “Хвильовий, 
Холодний Яр та “громадянська війна”. Автори останньої праці відчули 
ведучий прийом Хвильового, але неточно вжили для нього точний 
літературознавчий термін “ілю зія”. Занадто точний, бо не алюзія, ні
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парацитата, ні пародія, ні інша професорська мудрість не адекватні 
“запахові слова’’, вони швидше різновиди, типи або функції “одуванчика” .

Тому, коли в “Редакторові Карку” “на Волині й сьогодні ліс шумить” , 
то пахне і “на Волині” (і не лише антибільшовицькими повстаннями), і 
“сьогодні” (не лише сьогоднішнім сьогодні), а “ліс шумить” не лише 
Короленківським оповіданням “Ліс шумить” (саме це й треба було б 
довести!), але й шумами Тичининої “Фугії” , що теж, одначе, слід 
довести... Є ще й симфонія-запах цілого речення, “одуванчик” 
оповідання... Бо пахне саме ім’я авторки речення, “Нюся” , як “редактор 
Карк” очевидно (за змістом оповідання) пахне зламаним карком 
української революції, а може, й загадковою смертю автора новели.

Це все не заперечує “алюзію” та “езопівську мову” діалогу між Нюсею 
та Карком про зв’язок між голодом у Запоріжжі й повстаннями на Волині. 
Тільки зв’язок цей не такий “логічний”, як вважають дослідники “СіЧі” , 
а швидше такий, як між “Словом і Часом” та тим самим Запоріжжям. 
Бо мистецтво функціонує не за арістотелевою і, взагалі, не матиматичною 
логікою. Зокрема, у Хвильового це логіка “запаху слів” (уявімо собі 
простір запаху, та ще й з подувами вітру, вітрів...), де запах — не 
запах, а слова не завжди збігаються зі словниковими своїми омонімами. 
Бо це — прийом. Естетичний. А якщо прийом, а не езопівщина 
підсоцреалізму, то це означає, що він свідомий: Хвильовий розкриває 
зв’язок повстань і голоду свідомо, “штучно” (від “штуки” — мистецтва), 
пов’язавши репліки персонажів із цитацією з Короленка. Свідомо? Так, 
якщо пам’ятаємо, що у майстра прийом “у пальцях”, а не в голові. Він 
думає не стільки про те, як обдурити цензуру, скільки про щось 
важливіше...

Сама алюзія у символістів була не поверхнею-маскою для недоумку
ватого цензора, а структуротворчим елементом, гранню центрального 
персонажа — Символа. Як вважав європейський Заратустра, символи не 
говорять: вони мовчки кивають.

Хвильовий вийшов не лише з жовтоблакиття, а й із російського 
символізму, тому він — “акромант”.

За свідоме розкриття справжньої природи “куркульських повстань” 
говорить не окрема деталь-алюзія (ми можемо невірно інтерпретувати її), 
а художня цілісність “Редактора Карка”, новели роздумів над минулим 
і майбутнім пореволюційної України.

Зашвидка інтерпретація поодиноких деталей загрожує руйнацією 
цілости, яку ми сприймаємо нашою естетичною інтуїцією, нюхом і смаком, 
переважно позасвідомо.

Саме до таких поспішностей, на мій погляд, належать наведені 
дослідниками цитати з “Редактора Карка”, де репліки “я ” сприймаються 
як авторська позиція. Але ж саме для перестороги від таких помилок 
автор включив у новелу її літературну аналізу, позицію теоретика- 
письменника, а не розповідача й аж ніяк — не політика. Для ще більшого 
дистанціювання від “я ” він ввів очевидну самоіронію усіх цих “я ”, в 
тому числі — самоіронію автора новели. (Спробуйте піймати справжнє 
“я ” автора “Санаторійної зони" — воно складніше за “матрьошку” з 
неоднакових “я ”).

Він не ховає від читача того, що роздумує над методами, прийомами, 
композицією й психологією творчости, над побудовою сучасної новели. 
Може, саме це і є захисною маскою для ідеолога Хвильового, а насправді
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він роздумує якраз над долею сучасної України? Без сумніву! Але 
спробуйте розділити себе на читача, українця й людину... Твір не є 
жанровою мискою, в яку наливають юшку смачного змісту. Бо сама миска 
і є цією юшкою. Інакше це не твір, а соцреалістична тареля. Або — 
нацреалістична, вишивана.

Саме про це (не лише...) й хотів сказати у “Вступній новелі” до 
“Творів” автор. Конспіруючи “антирадянську” (?) юшку, він у сам шифр 
вклав ключі дешифрування всієї своєї творчости “акроманта”. Поклав за 
принципом детективу — на самісінькій поверхні, листочок посеред таких 
самих листочків. Для надійности правильного прочитання, — надійности 
в сенсі сучасної теорії систем, — Хвильовий дублює ці ключі-дешифратори 
в різних кодових системах. Окрім “запаху слів” , маємо пов’язані з ним 
прийоми “одуванчика слів”, “парикмахерства”, “мушкетона”. Щодо 
“одуванчика” ще Майя зауважила, що то є французьке “парикмахерство” 
й старомодний реверанс. Бо “парикмахерство” — це і запахи духів (тобто
— і духів!), і творення перук-масок, але й перук звичайної естетичної 
гри, творення образів, стилю й навіть жанру.

Сама Українська революція діє у Хвильового в перуках Французької, 
і, мабуть, не тому, що серед предків автора були й французи, а тому, 
що якщо революція, то обов’язково — Франція. Бо ж і сама вона, 
Українська революція, вдягалася “спогадами” лро ту, первісну.

Тому так густо напахчена революція здпахами імен — Nikolas (який 
насправді пахне скорше Ставрогіним)^ Оґре, Карно, Анарх, Б ’янка, 
Сайгор... Уся Європа й, більше, вся європейська література бере участь 
у цій комунарській, всесвітньоукраїнській Червіньковій революції. Кожне 
з імен саме несе густий шлейф із букета запахів... Навіть щиро українська 
сестра Катря при уважному до неї ставленні пахне то Кантом, то Фра 
Анжеліко... Навіть більше — її сильвета в 3-му розділі наче зійшла з 
торговельної марки, символу французького словникового видавництва 
Larousse (варіанти символу: дівчина з кульбабою, кульбаба без дівчини). 
Майя таки мала рацію, називаючи Хлоню (Хлопчину) enfant terrible. 
Хіба ж можна красти гасло словникового видавництва: “Je seme a tout 
vent” , — навіть якщо ти довільно переклав його з “сальонової мови” на 
теж чужомовний “одуванчик”?

Чи не з Лярусових словників виринув і “фантом” , метранпаж Карно, 
ім’я якого пахне майже всією історією Франції: термодинамікою, тепловою 
й гільйотинною смертю, терором державним й індивідуальним, анархією 
і вбитими Президентами... Якщо ж поставити його перед дзеркалом, то 
він, як японець Вонаві у Белого, виявиться Івановим: “он рак”. Але і 
це ще лише початок гри, бо цей рак є, зп терміном М. Петровського, 
автологічним реченням, бо паліндром у бароковій українській літературі 
брався раком. Ця софістикована гра має безпосереднє відношення до 
імерсії тропіків Рака й Козерога, відсилаючи Карно на небо, а з нього 

\ ~  '^Чуди'г де раки зимують”, і в земну астрологію.
' Мйємо солідний пласт гри з шаради, ай&грами, кросворди і, як натякає 

Хвильовий у “Вступній новелі”* гри в містифікацію — липу: липову 
катедру, липового професора'і оіб^режним натяком — липовий парламент. 
Липа — несвідоме “парикмахерство”. КЬли липа свідома, то, навпаки, 
маємо прийом: спробуйте знайти в “Записка х'Піквікського клубу” наведені 
в “Арабесках” цитати з них... ... ,

Але та ж липа буває й нелиповою. Тбд; маємо калЬмбур, або прийом
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“мушкетона”: “це старовинна рушниця з набоями в кілька куль, що 
одразу летять у кілька сторін”... Хвильовий любить цей прийом, бо 
змушений стріляти і в біса денного, і в біса нічного. Й тоді це вже не 
штучні “духи”, а натуральні...

Викладаючи цю абетку акромантичного мистецтва яко “гри в бісер” , 
гри високотрагічної (див. у Г. Гессе), я дещо відійшов від теми. Та, на 
жаль, не очистивши терен роздумів від сміття соцреалізму, не відійшовши 
від розуміння мистецства як розцяцькованої катехизи, нічого, окрім 
нацреалізму, не будемо мати...

Сучасні Хвильовому пресоцреалісти спочатку не розібралися й 
сприйняли перші, “фабричні” поезії Хвильового в лоба: нарешті маємо 
свою пролеткультуру, свого' власного робітничого поета! Аби не повторити 
тої самої помилки, якраз із отих фабрикалій і почнемо. “Аз єсмь” уже 
відіслав “робітника” до Святого Письма і в небо. А на землі? З заводу 
долітає:

Гудок. Товариші Ідуть, як франкмасони.

А “Біля вугільної печі”:
Я весь в каміннях

В коштовній зоряній короні
На сонцетроні
Горить, тремтить!..

Це вже навіть не скромна лабораторія Розенкрайцера чи звичайного 
алхіміка, а щось із Каббали, бо сонцетрон і за змістом, і за римою пахне 
Самим, Метатроном. Під такою опікою вже й вугілля не вугілля, й навіть 
не коштовне каміння, а щось схоже на сефіроти чи літери Святого Письма,
— залежно від того типу гностики, який використовував Хвильовий. Нею 
могла бути й ще не пізнана нами Сковородинська “каббала” (див. його 
“Адскоє царство” тощо). Та справа не лише в цьому “вугіллі” — такі 
запахи-алюзії надибуємо у Хвильового навіть в останніх, нудотно 
соцреалістичних оповіданнях 30-х років.

Заспокою аматорів боротьби з масонською змовою. Ні масоном, ні 
навіть євреєм Хвильовий не був. Навпаки, при бажанні читач може 
запідозрити його в антисемітизмі (таки справді дуже не любив прототип 
Хаї зі “Свині” — Софію Левітіну) та в масонофобії (“Санаторійна зона”). 
Але і це не вірно, бо був він антропософом, штайнеріанцем. А Рудольф 
Штайнер шанував євреїв, а масонів — ні, бо вважав, що вони гальмують 
духовний розвиток людства. Для об’єктивності зазначимо, що це не 
завадило антропософу М. Волошину бути й масоном.

МАРІЄ, НЕ БУДЬ НАЇВНОЮ!
На ж аль, моя монографія “Його таєм ниця” про антропософію 

П. Тичини й М. Хвильового, про антропософські ігри М. Куліша,
І. Еренбурга, Ільфа й Петрова, М. Булгакова, Н. Гумільова, В. Ходасевича 
ще не скоро вийде з видавництва КІУСу. Тому мені доведеться переповісти 
читачеві бодай висновки з неї, без доказу. Але, позаяк мета цієї статті 
не літературознавча, а публіцистична, спробую змінити доказ показом. 
Цього буде достатньо, щоб довести елементарну тезу: ми мусимо бути 
обережними у політичних оцінках авторів, не поспішати викидати на 
сміття весь спадок комуністичних 20 — 90-х років. Варто бути обережним 
і в іншому — не заносити в наше майбутнє бацилу соцреалізму.
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Завдання показу ускладнене тим, що антропософія в Україні ще менш 
відома, ніж у Росії, де читач знайомий із нею принаймні через вищезгаданих 
письменників та їхніх дослідників. Завдяки працям Н. Корнієнко та 
JI. Танюка (див., напр., “Лесь Курбас”, М.,1987), ми все ж знаємо (?), що 
й на Україні був чималий антропософський пласт культури: до вказаної
Н. Корнієнко київської групи 19-го року (“Дев’ятка”, з кандидатами — 
дванадцятеро) належали такі провідні майстри, як Л. Курбас, П. Тичина, 
Ю. Михайлів, М. Зеров, П. Козицький, Г. Нарбут... Текстологічна аналіза 
доповнює дванадцятку М. Хвильовим та, до якоїсь міри, М. Кулішем.

Невідомо поки що — наскільки, в який період, формально чи ідейно 
той чи той майстер був антропософом? Невідомо навіть, чи існувала на 
Україні формальна ложа, як у Москві — ім. Ломоносова...

При всіх цих численних білих плямах головне вже зроблене, — 
українська антропософія 20-х років є доведеним фактом. І цей досить 
значущий факт (бо значущі його учасники) мусив би суттєво змінити 
наш погляд на сутність Розстріляного Відродження. Зокрема цей факт 
змушує переглянути ставлення до комунізму багатьох лідерів цього 
Відродження.

Справа в тому, що ще 1918 р. Р. Штайнер сформулював свою “модель” 
Жовтневої революції. За Штайнером, над Росією (Євразією) в “астралі” 
відбувається з ’єднання чи “шлюб” (пор. коров’ячий робітничо-селянський 
шлюб у С. Ейзенштейна в “Генеральній лінії”) між аріманічними 
(сатанинськими) та люциферичними (диявольськими) духами. Земним 
відповідником цієї “небесної” події є більшовизм. Тому Ленін і Троцький
— найчорніші фігури світової історії. Якщо вони (духи) переможуть в 
Євразії, то з неї розповзатиметься по всій землі царство Сатани. (Але 
саме на цій території постає майбутня культура народу Христа...). Що 
це означатиме, читач може уявити, перечитавши апокаліптичні вірші 
Тичини, “Зелену тугу” й “Санаторійну зону” Хвильового.

Методологічна зупинка-заувага

Жодна ідеологічна ознака твору не є характеристикою, релевантною 
його мистецькій якості. Але жодна ідеологія не існує поза головами її 
носіїв. Реально існують лише психоідеології, які більше або менше 
впливають на творчий процес і тому більше або менше визначають 
формозміст твору. Саме тому знання авторського світогляду та 
світовідчуття потрібне для об’єктивної інтерпретації тексту...

Більше або менше... Якщо деякі картини Ю. Михайліва очевидно 
антропософські, то у М. Зерова слідів захоплення антропософією майже 
не видно. Як позначилася антропософія на творчості Хвильового? Для 
прикладу, розглянемо найапокаліптичнішу “Я (Романтику)”, яка стала 
приводом для літературної дискусії 20-х років, дискусії, що закінчилась 
фізичним знищенням дискутантів усіх відтінків.

Літературні джерела “Я (Романтики)” , якщо оминути українські, 
виглядають досить несподіваними: Ніцше, Достоєвський, “Три разговора” 
з їх “Краткой повестью об антихристе” В. Соловйова, “Серебряный голубь” 
та “Я (Эпопея) ” Андрея Белого. Останній особливо важливий для 
Хвильового, бо діалогом та полемікою з ним просякнуто чимало його 
поетичних та прозаїчних творів. Якщо “Я (Романтика)” навіть назвою 
полемізує з тезою Белого про добу епопей (“оті поеми героїчні, що 
викликають до чола віки-епохи...”), то “Арабески” є відповіддю-розвитком
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художніх “Арабесок” Гоголя й публіцистичних “Арабесок" “гоголька” 
Белого. “Петербург” сковородіанця, екс-кантіанця Белого позначився на 
кантіанських роздумах і антропософських видіннях сестри Катрі і діалогах 
між персонажами, наприклад, на чорносотенних твердженнях анарха про 
масонів... Полеміка з російськими письменниками великою мірою визначає 
ті “русизми”, якими докоряли Хвильовому. Неприпадково, що есерівським 
“В борьбе обретешь ты право свое” пахне Андрюшине “свое право” 
“купатися в калюжах крови”. Бо ж і сам чекіст Андрюша пахне російською 
мовою, і навіть лівоесерівськими, “скіфськими” захопленнями Андрея 
Белого...

Теософи Y та Z пахнуть соловйовським читачем “Краткой повести об 
антихристе” “і’-ном Z”. Теософію напрямку Блаватської згадує в передмові 
сам Соловйов, а в тексті повісті вони згадані у зв’язку з антихристом. 
У “Серебряном голубе” теософ є противагою до “гєволюціонной” секти 
хлистів, холупів з їхнім творенням Суса. (Для розваги див. журнал 
“Монархія й Україна” Й. Терелі та В. Барладяну-Бирладника).

Таким чином “діло № 282” є справою “російського символізму” як 
ідеологічно-мистецької течії, що породила “скіфів”, “євразійців” , до якоїсь 
міри “смєновєховців”, та акмаїста-антропософа Н. Г*умільова (“Таганцев- 
ська справа”).

Чому чекістів-богоробів (“Так якого ж ви чорта, мать вашу перетак, 
не зробите цього Месію з “чека”?”) четверо? Бо сусоробів-убивників у 
“Серебряном голубе” четверо, бо четверо павуків у космічній лазничці 
Свидриі*айлова та у віршах 3. Гіппіус. Бо в самому слові “чотири” вже 
фонетично причаїлися “чорти”, пов’язані зі слов’янським фольклором... 
Але справжніх, чортячих чекістів лише троє, як і в Белого: “а четвертого 
не было”... Андрюша виявився звичайною слабкодухою людиною: андросом. 
Справжні — доктор Тагабат, дегенерат та “Я ”. Доктор Тагабат пере
насичений німецькою наукою, від доктора Фауста до доктора Штайнера, 
а саме ім’я його відлунює німецьким днем і отцем. “Отець дня” — “бес 
полуденный” Белого, Денниця. У штайнерівській духології він є 
Люцифером, духом гордині, краси, спокуси (“прелість” у Хвильового). 
Дегенерат, назва якого породжена “Арабесками” Белого, його полярний 
двійник — отець ночі, брехні, хвороби, смерти, механізованого життя, 
отруйної освіти (“просвіти” метранпажа Карно). Це “страж Порогу” 
Аріман. Третій, що йде між цими “сторожами моєї душі” — “Я ” , людина 
спокушена вбивчою Двійцею, антихрист зі Штайнерового “Апокаліпсу”.

Все це нагадує загадкові малюнки, гру дідуся Синицького з “Золотого 
теляти”, але гру в сенсі антропософа Германа Гессе. До гри належить і 
номер справи розшуків Месії. 282-й день календаря є день Іоанна 
Богослова, тобто день теософії в сенсі Богопізнання й “Одкровення”. (Див. 
“дело А. І. Корейко”, що з книги чисел, “дом № 16 по Малой 
Касательной”).

Методологічна зупинка для відповіді прискіпливому читачеві

Згоден, що література не є кросвордоскладанням чи шарадорозшифров- 
кою. Але спробуйте розв’язати криптограми ветхого днями “гнома” —; 
дідуся Зосі (Софії) Синицької... Не розв’яжете навіть діофантових, рійнянь 
про партійність на залізницях, поки не прочитаєте Мережковського про 
чортів Гоголя й Достоєвського. Бо функція цих партійних задач не
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математична, а художня, як у народної загадки, — на відміну від 
“педагогічної”. Казки Андерсена просякнуті дорослими підтекстами, але 
це не заважає дітям насолоджуватися цими казками й без знання дорослих 
кодів. Масовий читач, особливо той “комолець” , на якого покладав надії 
Хвильовий, не займався криптографією, він сприймав неприступне йому 
як музику. Смак слухача випрацьовується процесом слухання “текстів”, 
музикою. “Комолець'’ не знав ні Штайнера, ні Белого, ні навіть М. Коцюбинсько
го, але “запах слова”, музика “Я (Романтики)” тривожили його, 
пробуджуючи мисль... “Тривога! — Мати каже, що вона поливала сьогодні 
м’яту, і м ’ята вмирає в тузі”. Тривожно йдучи за сином мертвою дорогою, 
у тьмі, оточений вовками, читач зупиняється

Навіть якщо “комолець” не сприймав алюзій щодо загірноЬти озер, 
які горять, чорний Синедріон, Месія, Марії й інше релігійне “парикма- 
херство” змушували його відчути метакосмічність вбивства матері в ім’я 
безвісти, мертвотности очікуваного Месії-ЧК. Інсургенти, версальці, 
жирандоль, чорний трибунал вихоплювали читача з буденности комсо
мольських зібрань у світ культури, ще не відомий, але відчутний. Бо це 
не “підручник життя” , “жизнь делать с кого”, а подорож у тривожні 
роздуми про те, що діється з нами. Пощо її вбито?

У цьому й полягала місія Штайнерової евритмії, щоб одухотворювати, 
розмашинювати мистецтво, будити “Я ”, бентежити заспалу душу тугою 
за голубими далями, голубою голубиною книгою чи Акашею-Хронікою, 
мрією про склавіатурену людину. Містика? Очевидно. Не хлистовська 
містифікація паранаукове чаромутіє. (Самомістифікація була й
у ваплітян, жюзуміло, потребує окремих досліджень на основі
нововідкритих біографічних даних).

І все ж — для чого вся ця театральна бутафорія, ці аж ходульні 
версальці? Можна ж простіше — денікінці, гетьманці чи ще яка холера? 
Та саме від простішого, від червоного лікнепу Бнка та комети Енке 
тягнув він “комольців” подивитися на себе ззовні. Щоб не весь світ 
розглядати в категоріях миргородських сварок, а село своє й сусіднє 
побачити в категоріях Данте, Рафаеля, Дон Кіхота...

Так, як ми зробили з “Я ” , можна проглянути весь його доробок, від 
незрілих поезій 21-го до неоковирних оповідань 30-х: марксизмом ніде, 
окрім останніх, не пахне. Навіть згадки про марксизм пахнуть лише 
іронією або “небесами”. З  публіцистикою складніше, іронія тут була 
можлива лише щодо Енків. Але й вони пахли Штайнером... сатанинською 
кометою Енке... з Юпітерової родини аріманічних комет. Планети Юпітер, 
а не Юпітера-бога

І саме тому більше рації мали напостівці, доносячи на “масонство” 
ваплітян, ніж дослідники з 8-го числа “СіЧі”, які стверджують: “Мало 
хто може заперечити, шо Хвильовий до кінця днів своїх сповідував 
комуністичну ідеологію, а націоналістом, як слушно підмітив Іван Драч, 
ніколи не був”. Заперечу, ои підозрюю, що Драч підмітив це, коли ще 
доводилося виборювати право на друк Хвильового. Нині нарешті можемо 
пізнавати всю складну правду його досягнень і падінь.

Бо націоналістом він таки був. Був і комуністом, швидше “комунаром” ,

“серед мертвого степу:
— там, в дальній безвісті,
невідомо горіли тихі озера загірноТ комуни".
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якого ще маємо зрозуміти. “Комунарами” ж були навіть 12 апостолів, 
хоча і не в сенсі Блока! Був, як можу стверджувати, антропософом. Але 
знову — яким? Хвильовим. Маємо справу з неарістотелевою логікою, в 
якій А не завжди дорівнює А, хоча ця нерівність не заперечує тотожність, 
а лише її обмежує." ^

Якщо це так, — а навіть у реалістів це так, — то потрібно йти від 
мистця до його означень, а не навпаки. Та ще й врахувати потрібно, 
що маємо лише його тексти, й не всі, а біографію майже не знаємо. 
Його комунізм містить у собі Голгофу, Христа, Будду, Марію... Та й 
приходить він через 40 віків, а не через обіцяні Леніним десятиріччя. 
Навіть “шльондра” його, замість виконання професійного свого обов’язку, 
вимагає від комуністів революції для духу, що опрозорила б її плоть. 
Без цього, на її фаховий погляд, знову матимемо й маємо суцільний 
невеселий дім... Дивна повія опрозорює темний натяк на “чорного папу” ... 
Леніна. Це таки не компартійний комунізм, як націоналізм його не є 
цонцовським, хоча Донцов і поважав свого підрадянського антипода.

Гаврильченко й Коваленко небезпідставно закидають Винниченкові 
літераторське, істеричне роздвоєння між соціальною й національною 
революціями. Поганим політиком був пан Винниченко, й тому так легко 
було надрукувати його антипетлюрівські нікчемності в початках 
українізації. Але вже з Ю. Тютюнником (персоною, а не його передруком) 
не все так просто. Ми не знаємо навіть, чи був він насправді погромником, 
як це твердять деякі автори, хоча, на відміну від Петлюри, для цього 
звинувачення є якісь підстави. Ми не знаємо точно, як потрапив він у 
тенета ЧК, чим його ламали й спокушали. Йшла ж бо українізація 
України... Врахуємо також, що в період його антипетлюрівської книжки 
це був уже політик і не генерал, а полонений, що визнав капітуляцію. 
Від його віри залишилася “леЛнда легіенд” України в “Звенигорі” , та 
дійшла вона до нас у спотвореному цензурою вигляді. Ми можемо лише 
догадуватися, на що натякав генерал Україні.

Щодо Хвильового автори слушно вказали на езопівську пов’язаність 
“Солонського Яру” з Холодноярською республікою. Та й він сам поклав 
на поверхню твору цього ключа: “Є Холодний Яр, а це Солонський Яр... 
Атож...” Але ж є й Шевченків Холодний Яр (“двісті літ току”), а Савка 
пахне Павлом? Мушкетонний “одуванчик слів” виводить Солонський Яр 
за межі географії й поточної історії в літературний часопростір роздумів 
про сутність і трагедію селянства від Гайдамаччини до радянщини. І тому 
це Солонський, а не Холодний Яр, це художньо осмислюване селянство, 
бунтівне й покірне.

Парадокс саме в тому, що між учасником Холодноярського повстання 
Ю. Горлісом-Горським (псевдо мемуариста Лісовського) та Хвильовим таки 
є зв’язок, але політична відстань між ними інша, ніж здається публіцистам 
“СіЧі”, бо інша географія їхніх роздумів. Лісовський роздумує над своїми 
нехудожніми спогадами: “Чи я можу знати, чому український селянин 
готовий боротися на життя і смерть з ворогом лише... під своїм селом... 
Дальше — то вже “не його діло”. То вже діло Петлюри з армією, в 
існування яких він свято вірить...” Повстанець, можливо, не читав 
“Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта” , але запит формулює по- 
марксистськи, що, до речі, не завжди означає помилку. В. Мороз і 
автори, що на нього посилаються, Маркса, мабуть, читали, але з 
Бонапартом і бонапартизмом не розібралися...

150
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Хвильовий теж ставив собі питання Лісовського. І шукав художньої 
відповіді на нього. Наприклад, у “Вовкові”. Начебто “мисливське”, дещо 
глибше — “психологічне”. А якщо — ще глибше?

У Чугаївських лісах (пошукаймо Чугаївку на картах того часу... Може, 
“ліси” ці виросли з ЧУГА, яка зрадила Петлюру більшовикам, як частина 
тієї ж УГА — Денікінові?) з часів громадянської війни (sic!) розплодилися 
вовки. Та “хоч вовки і дуже тривожили околиці села, хоч мешканці і 
скаржились на звіра, хоч вони і закликали мисливців допомогти їм в 
боротьбі проти вовків, але коли ті ж таки мисливці приїздили і заявляли, 
що, без гучків полювання не можна організувати, то мало не кожний 
селянин вважав за свій обов’язок якось ухилитись від участі в облаві”.

Своєрідна езопівська паралель із думками повстанця не припадковість. 
Але це також і не перевдягнена в байкові маски “Ферма тварин” Орвела. 
Це щось інше. “Іста” Сковороди ще не лежить у моїй кишені, але 
мисливців все ж 33, за числом іонів або інших світобудовних елементів 
у гностиків... Полювання відбувається біля роз’їзду 272, що за календарним 
кодом може натякати на одне з чотирьох антропософських свят — 
архангела Михаїла, духа нашого часу, що своєю Михайловою наукою 
гартує нашу свідомість до боротьби з аріманічним знанням, а волю — 
боротьбою зі “страхами” перед Аріміїном. Символами Арімана є вовк, 
кажан, мухи. Звідси психологічні колізії новели. Вовків пропустило 
“вовче” в мисливцях: заздрість, недовіра, егоїзм, розбрат, страх перед 
вовчим. Звідси мотто новели: homo homini lupus est.

Та паралелізм спостережень Хвильового й Лісовського йде далі, аж до 
деяких висновків... Гаврильченка й Коваленка. Вони стверджують, 
наприклад, що “навіть Махно, геніальний стратег партизанської війни, 
який завоював майже весь південь України, програв. Чому? Тому, що 
програла українська революція як вище, для якого недостатня була лише 
партизанська війна”.

Протиставляючи автора “редактора Карка” й “Солонського Яру” (де 
у міліціонерів “партизанський дух, як у Мамочки) націоналістам (та чи 
були холодноярські селяни націоналістами?), публіцисти пропустили 
репліку Нюсі, в якої більшовики розстріляли батька, та все ж і вона 
трохи “автор” , як і редактор Карк: “махновщина то є трагедія інтелігентів 
Лівобережної України”... Чому? За словами наших опонентів, “холодно- 
ярці, зелені, волоховці, григор’євці та ін. приречені були на загибель 
поодинці”. Саме над цим і роздумують Нюся і Карк, найглибше — поза 
репліками, киваючи символами... В “Солонському Яру” Хвильовий 
досліджує дещо з геніальної махновщини та її гибельної ролі в Україні 
(див. про це також у “Санаторійній зоні”). В “Редакторові Карку” він 
експериментує, накидуючи шкіци відповідей про селянство, місто, 
можливості прийдешнього, проримського полководця і Велику французьку 
революцію... Чому програли? Соціально-класова неповнота бездержавної 
нації (“ми не комерційної вдачі”), неповна структура культури (“а ми 
без міста”), її недозрілість (“ми поети” , “не політики”). Бонапарт?

Так, фальсифікацією є твердження про війну 1918 — 1920 pp. як 
громадянську. Війна була національно-визвольною й міждержавною (“ва
рязька сила... напирає”). Але сама держава ще тільки переживала 
становлення у ході політичної й соціальної селянсько-робітничої революції, 
тобто в умовах громадянської війни, спровокованої війною з зовнішніми 
силами. В Українській революції зійшлися національна антиімперська,
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політична антимонархічна й соціальна антифеодальна революції — й не 
знайшли спільного знаменника. Не знайдено було вектора рівнодії, і кожен 
з трьох векторів спрацював не лише на зруйнування Російської імперії, 
а й проти інших складників революції, послаблюючи їх. Хитання 
інтелігенції між демократією, соціалізмом та державницьким націоналізмом 
виникли не з її декадентства (що теж було, ось як у Винниченка), а з 
невміння, а то й неможливости поєднати три революції в одну (див. у 
Тичини “Листи до поета”) в умовах війни із зовнішнім ворогом. Та чи 
не щось подібне поступово розгортається на наших очах? Якщо інтелігенція 
допустить розходження першопочаткового УГСівського й Рухівського 
ідеалу націонал-демократи на “націонал” і “демократію”, ще й покірно 
прийме “варварство” первісного накопичення капіталу рахунком номенк
латурно-мафіозного пограбування народу, то погрози Бабуріних, Руцьких 
та Жиріновських здійсняться й “варязька сила” доповнить ситуацію 
громадянської... скажімо, незгоди...

Ті, хто в 20-ті роки переборщував “по часті соціалізму”, мали для 
цього не менше підстав, ніж ті, хто ігнорував соціальні проблеми, годуючи 
народ обіцянками своєї держави.

Але не слід забувати, що свою політику й ідеологію культурної 
революції Хвильовий виробляв в умовах програної революції. Тоді місією 
інтеліі*енції було осмислення поразки. З селянами ясно. А мисливці? Один 
з 33-х просто покинув своє місце: ним міг бути Винниченко, ЧУГА, друзі 
Курбаса з цієї ЧУГА, сам Хвильовий. Другий мисливець, “Я ”, перелякався 
“вовчого” в “гостроголового” й завдяки цьому пропустив вовка. Хтось — 
ще двох. Трьох. Ми вже знаємо, що за троє з обложеного версальцями 
міста: “Блідий, майже мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом 
черниць... як зацькований вовк” , “я йшов по дорозі... а збоку мене брели 
сторожі моєї душі: доктор і деі*енерат”, “це була дійсність, як зграя 
голодних вовків”...

На простори України вирвалися Люцифер, Аріман і антихрист, 
“я-чекіст, але і людина” , тільки вже без “але...”. Та чи не спрощенням 
було б бачити вовче лише в ЧК? Чи не було “солонських” вовків? 
А. Кажан, проскурівські погромники, що так легко стали червоними? Бо 
“тільки й єсть у нас ворог — наше серце”... Вовче в “я ”, як у Кажана 
в “Бандитах”, що через гамулу “кажанячого” страху іррадіює, розколює 
людей і людину, бо нема йому протиотрути: дячок давно забув просте 
слово “любов”.

1 сталося: “Тут засідає садизм!”
А що далі? Одиниця може послати кулю собі в лоба, а народ? Він 

мусить вижити в неволі, зберегти волю до свободи, виплекати нові сили 
й засоби боротьби. Відповідно його ідеологи мусять розробити ці нові 
засоби й намацати нові шляхи до свободи. У фізичній неволі зберігається, 
розвивається насамперед духовна сила. В умовах 20-х років це означало 
розвиток культури, бо “Просвіта” XIX сторіччя виявилася заслабою й 
більшовики легко обернули її в лікнеп, у “червону просвіту”.

Акроманти протиставили лікнепу як засобові обробки мас — культуру, 
адекватну фабрично-заводській дійсності, культуру людини — пролет- 
культові мас.

Вони творили в полоні. Звідси плями рабства на їхній трагічно- 
гитанічній боротьбі: езопівські крутійства.

Попри це, вони створили високу культуру, до якої сьогоденно ще треба
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дорости. Тому перетворюючи Сонгород у Чингород, Дієгород, можемо 
сміливо класти їхнє каміння у новий фундамент, очищуючи наші душі 
від наших та їхніх плям, відкидаючи покришену породу 20-х років. Наш 
дійсний, головний ворог той самий, з яким боролися й вони, — нині це 
“племя поющее й пляшущее” з теле-Дикуньки, істинно “п’ята колона” 
мавзолейного божка, якому нині ми могли б протиставити не одного лише 
Сковороду, а й сковородіянців — від акромантів до Стуса.

РЕЗЮМЕ ДЛЯ МАРІЇ
1. Стверджуючи, що Хвильовий не був комуністом у звичайному 

значенні цього слова, я не виправдовую ні комунізму, ні Хвильового. 
Але перед винесенням вироку дослідникам потрібно ознайомитися з 
матеріалами справи, виявити в них сенс “загірної комуни” , “червінькової 
революції”, а суддям та присяжним згадати сенс притчі про гріх, камінь 
і шльондру.

2. А якби був? Невже нездалий політик Винниченко підмінює 
талановитого (теж не в усьому) письменника Винниченка? Та й поет- 
міністр Тичина не в силах викреслити з нашої культури “поезії окрасу” , 
якою він був замолоду. Навпаки, геній молодого Тичини вимагає від нас 
глибинної аналізи (синтези?) “Феномена доби”, тобто трагедії молодого 
й пізнього Тичини.

Іншими словами, з того, що 2 + 3, аж ніяк не випливає, що Трійця 
є арифметичною помилкою, як твердив граф Лев Толстой. Навпаки, 
Трійця, не заперечуючи банальної нерівности, заперечує поганого мате
матика й великого письменника, обмежуючи арифметичну гординю 
середньої школи, вказуючи властиве їй місце.

3. Звідси:
нам потрібна критична критика, яка
а) знає, що 2 x 2  = 4;
б) але знає також, що в різних вимірах буття логіка, фізика тощо 

бувають різними;
в) це не означає відмову від логіки;
г) бо не треба плутати горох із капустою;
д) й тому не треба боятися неприємної нам правди;
є) навпаки, слід ненавидіти неправду, знаючи, що правда не лежить 

саме в нашій кишені, й тому без права на помилки нездійсниме право 
на істину;

ж) і тому з гарних якостей автора критика не повинна робити висновку 
про якості його творів (на жаль, зворотнє твердження теж вірне);

з) тобто вона має бути критикою безкорисливого захоплення безко
нечною (якісно) красою Божого світу.

4. У сучасній атмосфері масового хлистування “антропософія” лідерів 
ВАПЛІТЕ може бути сприйнята як ще одна патріотична Барабашка. Але 
чи винна сучасна інформатика й електроніка, що В. Глушков і К° 
перетворили техніку в міт, й ідол кібернетики позбавив нас комп’ютерів? 
Звання про антропософське підложжя культурної революції (не плутати 
з лікнепом) 20-х років нікого не зобов'язує молитися на Штайнера та 
його Христа.

5. Бо ні культ, ні антикульт ще не є культурою. Справжня пошана 
до історії не є її культом, бо розвінчує її міти.

6. “Для живої мислі читачевої”. Видавництво “Критеріон” , що в
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Бухаресті, 1976 р. видрукувало повість Івана Ковача “Чуга”. Мушкетон 
чи біографічна деталь із життя Фітільова? До речі, він не був цілковито 
росіянином, як думає М. Розумний у 8-му числі “СіЧі”...

7. “А про свиню я так нічого й не сказав. 1 не скажу. Свиня для 
того: “підложити свиню”, не сказати про свиню — це прийом”.

Яку свиню? Хаю. Але ж Карло Іванович — латиш, бо свиня не він, 
а ВЧК. Тому й Хая не каббалістична “Хайя”, а некошерна, з “хорошою 
маткою” анти-Софія, нерозрізнення.

Зате 13 у Каббалі — любов і Любов, у некошерній, тобто антропо- 
софській — Любов, дочка Софії, Агапія (див. тов. Жучок-Гапка... Див. 
також Любу й Агапію в “Народному Малахієві”).

А чи не був Хвильовий 13-м у “Київській” Дев’ятці?
8. Стан нашої Диканьки жахливий. Вона втратила гоголівські 

“прєданія”, приперчені його ж любовною іронією, й не придбала навіть 
академічного знання. Наша АН навіть не початковий клас гімназії, що 
її майже закінчив Микольцьо Фітільов, а мінусклас. “Кліпот”, що їх 
Хвильовий означив “ярками” та “бур’янами”. Біля “ярків” О. Мороза 
навіть В. Мороз виглядає канадійським професором... Але тут я ловлю 
себе на соцреалістично-просвітянській, народницькій звичці розжовувати 
символи й тому відсилаю допитливого читача до 8-го розділу “Редактора 
Карка”.

Чому 8-го? Бо на сьомий день Бог відпочивав. Бо це початок нового 
тижня. Бо 8 — число переходу, хаосу й гріха. Бо...

ч и т а ч. Я зрозумів.
А в т 0 Р. Що?
Ч и т а ч. Я не прочитав 7 попередніх і наступних розділів,
А в т 0 Р. Я теж.
Ч и т а ч. Прийом?
А в т 0 р. Очевидно.

1992
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БІБЛІОГРАФІЯ

Микола НЕВРЛИЙ

ЗАСНОВНИК МОДЕРНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВНИЦТВА

Академік Станіслав ДНІСТРЯНСЬКИЙ (1870 — 1935). Біобібліографія. Упорядник та автор 
вступу Микола Мушинка. ЛН України і Науково-дослідний відділ кафедри україністики 
філологічного факультету Університету імені П. Й. Шафарика. Київ, 1992, 94 с.

Невеличка, але продумано впорядкована монографія, присвячена осно
воположникові модерного українського правництва Станіславу 
Дністрянському, є першою спробою життєпису й оцінки наукової спадщини 
цього з європейським іменем ученого, професора цивільного, міжнародного, 
церковного права кількох університетів, автора основних правничих 
підручників та багатьох спеціальних юридичних праць українською, 
німецькою, польською й чеською мовами.

У своїй розвідці “С. Дністрянський — засновник нової української 
науки права” (с. 5 — 50) Микола Мушинка охоплює життєвий і науковий 
шлях дійсного члена НТШ, академіка Всеукраїнської АН, одного із 
засновників УВУ, вченого-патріота, що доклав чимало зусиль до підвалин 
української державности, її правової основи й міжнародного резонансу. 
Не кожний філолог без юридичної освіти відважився би розглядати головні 
праці вченого-правника, авторитет котрого беззастережно визнавали 
законодавці тогочасної Європи. Миколі Му шинці, який є передовсім 
фольклористом, це вдалося. Можливо, допомогла йому в цьому потреба 
певної жанровости й селекції у рідній йому фольклористиці. Але 
насамперед заважила тут тяга до всеукраїнськости.

Еволюцію вченого автор книги досліджує від першої друкованої розвідки 
С. Дністрянського — семінарійної праці у проф. Гофманна на Віденському 
університеті, правничий факультет котрого — після гімназіяльної матури 
в Тернополі — закінчив Дністрянський 1894 року. Розвідка, що нею він 
1899 р. габілітувався на доцента Львівського університеФу, була присвячена 
перевазі праці над капіталом, полагодженню суперечностей між праце
давцем і робітником. Її прогресивне спрямування змушений був визнати 
найвищий суд Австро-Угорщини; взяли дослідження на озброєння й 
робітничі організації. Широкий відгомін і високу оцінку здобула також 
інагураційна лекція С. Дністрянського “Заручини в австрійському праві” , 
опублікована 1899 року у Львові, — як і подальші праці вченого: 
“Звичаєве право й соціяльні зв’язки” (1902), “Про витоки звичаєвого 
права” (1904), “Австрійське право приватне” (1906). Значним здобутком 
тогочасної юристики була його 3-томова праця “Австрійське право 
облігаційне” (1901 — 1909).
N Про те, що С. Дністрянський жив долею свого народу й реагував на 

його кривди, свідчить його розвідка “Право руської мови у Львівському
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університеті” (1901), в якій він вимагав для Галичини урівноправлення 
української мови з польською. Будучи депутатом австрійського парламенту, 
С. Дністрянський 1907 р. протестував у ньому проти національного 
гноблення українців у Галичині й на Буковині, закарпатських українців 
в Угорщині. Підсумковими працями вченого стали обсягові компендії 
“Цивільне право” (1919) і “Загальна наука права й політики” (1923). В 
останній із них він доводить обумовленість цих дисциплін: “Право є 
нормою суспільного життя, політика — методом, як ним керувати”. Кожен 
політик, вважав С. Дністрянський, повинен бути правником. У цьому ж 
колі — “Провідні думки в історії й теорії міждержавного права” (1923), 
“Погляд на теорії права та держави” (1925), “Zaklady moderniho pr^va 
soukromdho” (1928), “Zur Geschichte und Theorie des internationalen 
Privatrechts” (1929) та ін.

Вельми цінними для України є державотворчі праці С. Дністрянського: 
“L’Ukraine et la conference de la paix” (1919, вийшла кількома мовами), 
“Нова держава” (1923), “Moderne Theorie der Reallasten” (1924), “Куль
тура, цивілізація та право” (1926), “Проект конституції ЗУНР” та ін. 
Він вбачав ідеал держави у вислові Шевченка: “В своїй хаті своя правда, 
/ /  І сила, і воля”. Основним компонентом модерної держави має бути 
народ із його правом на самовизначення.

Друга частина праці охоплює фотоматеріали (8 сторінок), бібліографію 
досі виявлених праць Дністрянського (54 — 68), яка охоплює 133 позиції. 
Наприкінці подано список рецензій на праці вченого (73 — 74) і показник 
періодичних видань, що в них він друкувався (75). В Додатку подано 
перелік рукописів С. Дністрянського, які знаходяться в архіві М. Мушинки 
(79 — 84). Ст. 84 — 93 охоплюють перелік листів та інших праць 
С. Дністрянського, які виявлено в інших архівах. Деякі позиції доповнив 
відповідальний редактор цієї монографії К. Вислобоков (Київ).

Вагання С. Дністрянського щодо його переїзду на Радянську Україну, 
що затягнулося аж до початку 30-х років, мало певні причини. Очевидно, 
що він, як чимало й нині українських учених із діаспори, рвався на 
рідні землі, хотів віддати свої знання й досвід власному народові. Те, що 
пригасання українізації, яка обіцяла кращі перспективи, спричинило це 
вагання, відповідає правді (про це йдеться на с. 38 — 39), але остаточно 
захитало віру С. Дністрянського, а з ним і всієї еміграції, те, що після 
монстр-процесу над СВУ тиск Москви на Україну всебічно посилився. 
Правник такого масштабу, як С. Дністрянський, не міг не зрозуміти, що 
в тоталітарній державі, де панує беззаконня і все вирішується єдино 
непогрішимою партією, взагалі жодне право, як його розуміють в 
цивілізованому сріті, не може існувати.

1921 p. С. Дністрянський з О. Колессою обговорювали з Т. Масариком 
і Е. Бенешем (як стверджується на с. 28 монографії) справу переїзду 
УВУ з Відня до Праги. Нам відомо, що тоді прем’єр-міністром Чехо-Сло- 
ваччини був не Е. Бенеш, але Я. Черний. На с. 36 — 37 теж вкралася 
помилка: Українське Історико-Філологічне Товариство у Празі існувало 
не до 1938 p., але до 1945-го. На с. 44 треба було узгіднити дату відвідин 
Вейпртів, яка спершу подається роком 1974-м, вдруге — 1973-м... Попри 
ці дрібні похибки, праця М. Мушинки заслуговує найвищої оцінки. Як 
і попередні праці цього дослідника, високо оцінені О. Мишаничем у 
“Д у к л і” , № 4 (1992 ), так  і його м онограф ія  про ак ад ем ік а
С. Д н істрянського  є доброю візиткою для пряшівської україністики.

Братислава
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ХРОНІКА

Анна-Галя ГОРБАЧ

ЗАЦІКАВЛЕННЯ УКРАЇНОЮ ЗРОСТАЄ

Після десятиріч цілковитого ігнорування України як політичної, 
економічної та культурної одиниці й скерування зацікавлень відповідних 
кіл Заходу лише на московський центр за останні роки пожвавилося 
зацікавлення Заходу, в тім числі й Німеччини, суспільно-політичним 
розвитком в Україні та в інших колишніх радянських республіках, що 
раніше майже не існували в свідомості західних радянологів. Постання 
нових незалежних держав викликало пекучу потребу вірогідної інформації, 
не тільки у вигляді газетних кореспонденцій із поодиноких столиць, а й 
через безпосередній контакт із видатними діячами цих держав, яких 
запрошують сюди з доповідями про ситуацію в їхнім країнах та задля 
ознайомлення із західними структурами суспільно-політичного, еко
номічного та культурно-наукового життя. Одночасно робляться спроби 
відкрити молодшому поколінню сходознавців, що незабаром працю
ватимуть у державних і промислових структурах, вікна в ті країни, знання 
про які ще й досі мінімальні. Адже донедавна зацікавлення економістів, 
істориків, культурологів, літературо- і мовознавців спрямовувалися лише 
на Росію, на Москву та Ленінград, що великою мірою визначало програму 
славістичних студій у високих школах.

Зрештою, однією з причин браку цікавости до неросійських республік 
є те, що вони довгий час не мали жодних можливостей виходу на 
міжнародну арену. Коли впала заслона і перші українські політичні та 
культурні діячі дістали змогу відвідувати західні осередки й зустрічатися 
з тутешньою фаховою публікою, довелося з болем, жахом і здивуванням 
ствердити, що про Україну, її народ та його культуру майже нічого не 
знають, що навіть кваліфікованих перекладачів на конференції знайти 
важко, а інформацію про Україну часами треба починати мало що не з 
праслов’янської доби...

Н$ цьому тлі приємно відзначити, що за останній рік ситуація 
(принаймні в Німеччині) трохи змінилася. При деяких інститутах 
політології створено дослідні центри з проблем Східної Європи (передусім 
варто назвати Кельн, Франкфурт, Берлін, Гамбург), зросло зацікавлення 
цими темами в деяких інститутах славістики та східноєвропейської історії. 
Завдання інформувати про нові посткомуністичні держави в Східній Європі 
взяли на себе також найважливіші фундації окремих демократичних партій 
на федеральному та крайовому рівні. Державні та приватні дотації 
вможливлюють надання стипендій молодим німецьким та закордонним 
дослідникам, а також проведення семінарів із певних проблем, у яких 
беруть участь активну зацікавлені стипендіати. Про таі|ий семінар, що

157



його влаштувала за допомогою Українського вільного університету 
християнсько-демократична фундація Конрада Аденауера, хотілося б 
розповісти докладніше.

Триденний семінар на тему: “Україна — сполучна ланка між Сходом 
і Заходом” — проходив у Кельні цьогорічної весни за участю понад 
двадцяти стипендіатів різних дисциплін — економістів, істориків, 
політологів, юристів, фізиків, географів, представників славістики, бого
слов’я, германістики, інформатики, екології, музики. Український Вільний 
Університет допоміг своїми викладачами. Привітальне слово з упровад
женням у загальну проблематику виголосила керівниця семінару д-р 
Гільгері’ард Крюгер. На першому засіданні виступив також радник 
посольства України в Німеччині д-р Володимир Огризько. Далі в програмі 
були такі доповіді: “Церкви між Сходом і Заходом” — магістра богослов’я, 
редактора місячника “Східне християнство” Ігоря Заверухи; “Українські 
культурні процеси і XX століття” — д-ра Анни-Галі Горбач; 
“СоціоеконОмічні структури в Україні” — проф. д-ра Омеляна Кушпети; 
“Політичні та правові аспекти на шляху до демократії” — проф. д-ра Зе
нона Соколюка; “Політична культура між тоталітаризмом і демократією”
— д-ра Миколи Шафовала. Дуже успішним був показ прозірок із 
зображеннями шедеврів української культури — церков Чернігова, Києва 
та Львова. Підготувала цей вечір пані Таня Тарапецька-Шафовал.

Учасники семінару відгукувалися про нього дуже добре. Одна з них, 
що брала участь в аналогічному семінарі про балтійські держави, 
відзначала високий рівень доповідей, компетентність та приступність 
викладу на українському семінарі. Після кожної доповіди відводилося 
півтори години на запитання та дискусію. Учасники, виховані на 
підручниках, що переважно сперті на російській історіографії (вона майже 
ціле століття панує також і в німецькій науковій літературі), починають 
усвідомлювати, що в Східній Європі відбулися важливі процеси, про які 
вони або взагалі не чували, або тлумачили їх однобічно й необ'єктивно.

Будемо сподіватися, що такі семінари для майбутніх науковців та 
фахівців улаштовуватимуться й надалі, щоб образ України в їхній 
свідомості набирав щораз конкретніших рис.
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МИТРОПОЛИТ А. ШЕПТИЦЬКИЙ І ЄВРЕЇ

У травні 1993 року група істориків, що брали участь у Міжнародній 
конференції в Єрусалимському університеті на тему: “Єврейсько-українські 
відносини в XX столітті: співіснування і протистояння”, зібрались на 
нараду в Інституті пам’яти жертв нацизму та героїв опору Яд-Вашем, 
щоб обговорити питання історичного значення діяльности митрополита 
греко-католицької церкви Андрія Шептицького, зокрема в контексті його 
ставлення до євреїв.

Усі учасники наради, серед яких були історики з України, Ізраїлю, 
СІЛА та Канади, а також Надзвичайний і Повноважний Посол України 
в Ізраїлі Юрій Щербак, підкреслювали духовні зв'язки і взаєморозуміння 
Шептицького з євреями і його роль у врятуванні євреїв під час другої 
світової війни.

Під час обговорення підкреслювалась уся трагічність цієї незвичайної 
постаті і складність тодішньої політичної ситуації. Висновком стала 
необхідність окремого обговорення митрополита Шептицького як глибоко 
гуманної історичної особистости, з одного боку, і як політичного діяча, 
з другого.

Як відомо, митрополит Шептицький неодноразово висувався на звання 
Праведника Миру, але, враховуючи складність його ситуації саме як 
політичного діяча, формувалися різні думки, що і досі впливають на 
позитивне вирішення цього питання.

Учасники наради у зв'язку з цим постановили вважати цю зустріч 
початком наукового діалогу у вивченні історичного значення діяльности 
Шептицького як постаті, котра вплинула не тільки на розвиток укра
їнсько-єврейських відносин, а й , передусім, на культуру взаємин в усьому 
регіоні.

На нараді також обговорювалося питання про можливість присвоєння 
звання Праведника Миру Климентію Шептицькому — брату митрополита 
Андрія. Всі учасники обговорення дійшли думки, що його необхідно 
рекомендувати на висунення на це звання.
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УКРАЇНА — МАКЕДОНІЯ: 
КОНТАКТИ ПИСЬМЕННИКІВ

Від 1966-го щорічно відбуваються в мальовничому македонському місті 
Струзі міжнародні Вечори Поезії. У серпні 1993-го на цей письменницький 
форум завітали поети й перекладачі з сорока країн світу. Вперше тут 
була представлена письменницька Спілка незалежної України: на запро
шення господарів до Струги приїхали поети Віктор Кордун та Ігор 
Римарук.

Апофеозом літературного свята на березі гірського Охрідського озера 
стали міжнародні поетичні читання “Мости” та вручення престижної 
нагороди “Золотий вінок” її цьогорічному ̂ лауреатові, широко відомому в 
світі чуваському поету Геннадієві Aim. Поміж попередніх лауреатів 
Струзьких Поетичних Вечорів — такі уславлені майстри слова, як італієць 
Еудженіо Монтале, грек Яніс Ріцос, американці Ален Гінзберг та Вінстон 
Х’ю Одн, француз Ежен Гюльвік, німець Ганс Maifayc Енцензбергер, 
поляк Тадеуш Ружевич, чілієць Пабло Неруда, росіяни Андрій Возне- 
сенський та Йосиф Бродський.

Поети з України взяли активну участь у заходах Струзьких Вечорів, 
налагодили контакти з письменниками багатьох країн. Особливо плідними 
стали знайомства і бесіди з македонськими колеґами. Під час переговорів 
із головою Спілки письменників Республіки Македонія Йованом Павловски 
та секретарями СПРМ Бранком Цвєткоски та Веле Мілевски було 
підписано Протокол намірів про співробітництво між письменницькими 
спілками України та Македонії, в якому зафіксовано ряд конкретних 
спільних проектів та майбутніх акцій.

Досягнуто домовленостей про творчу співпрацю між редакціями 
“Сучасности” та македонського журналу “Современост” ("Сучасність")
— тезка нашого часопису.

Щире захоплення гостей Струзьких Поетичних Вечорів викликали 
масштаб і чудова організація свята, справжня творча атмосфера, яка 
панувала на ньому. (До речі, фінансування цього традиційного форуму 
здійснюється державою, — чи не добрий приклад подає тут незалежна 
Македонія незалежній Україні у справі дбання про національну культуру 
та її міжнародний імідж?..).

Українська делегація дякує за надану в її подорожі до Македонії 
допомогу працівникам Посольства України в Болгарії, зокрема його 
першому секретареві Віталієві Москаленку.
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ПОШТА РЕДАКЦІЇ

НАСЛІДУЮЧИ ДРЕВНІХ*

Лист до Салмана Рушді

Дорогий Салмане! "Баша стаття в “Europeo” дійшла нарешті й до нас; 
Ви пишете: “В’язниця скрізь, куди б я не потрапив. Вона не має стелі, 
стін і ґрат, але за чотири роки мені не вдалося вирватись із неї”; Ви 
скаржитесь на часту зміну помешкань, на вслухання в час лету ангела 
смерті, на повсюдну присутність поліцейських і спроби замаху з боку 
фанатичних осіб — вельми Вам співчуваю! по-нашому Ви хутніше всього 
бомж, представник тієї частини людства, чиє життя завжди і всюди 
коштувало до образливого мало; мені, як безпритульному з п ’ятнад
цятилітнім стажем, здалось доречним запросити Вас в Україну — ліпшого 
місця для творчості Вам не знайти, повірте; коротко обмалюю тутешні 
обставини, персонали, лад, що забезпечить Вам повне інкоґніто; головне, 
чим позначені розпади імперій, — вони не настільки часті, як того б 
прагнула письменницька цікавість, але один мені пощастило дослідити,
— це докопійчана втрата вартості людського існування, сказати по правді, 
його продають, як гнилу тюльку, в доважок; всіма підозрами, страхом, 
воланням манни небесної люди ще там, хоч громовиця нарікань свідчить, 
що вони вже в дорозі; дивно, як все повторюється, — таємне вклоніння 
ідолам, зрада, відступництво, зверхність щодо нових законів, заклик 
вертати під фараонову п’яту, — чимось це навіть втішне, бо ілюструє 
прадавнє; кожнісіньке життя трагічне, але безперервна трагедія народу 
вселяє розпач в предмети й місця, мерзота й порядність сплітаються в 
наругу над подобизною людини, трухлява смоква попчихує млявим вогнем 
і для письменника одсвіт ледачого полум’я обнадійливий тим, що більшість 
зневірена, більшістю поводирюють інстинкти, пристрасті набувають справ
жньої глибини, трава, аж надто пофарбована до приїзду генсека, знов 
зеленіє густо, ріки прозоріють водами вічного, над озером традиції 
згойдується туман і нікому вірити, ніколи розчаровуватись, ні на кого 
покластись, окрім як на самого себе; буття, повторюю, набуває справж
ності: мертві хоронять мертвих, за винятком головного, близькі стають 
ворогами, за циклопічним прикладом кожен знає лише свою сім’ю і не 
відає народних зборів, стільки зайд скуштувало солодкого лотоса, що всі 
вітчизни скінчились, гординя точить нас так, що доля приховує від нас 
і духовних царів і пророків, бракує вірної для любові і чесного недруга 
для смерті, все позначене тимчасовістю, хто замислює добрий вчинок, 
десять разів відрікається від нього, бо як легко дарує випадок, гак важко

* Геракл, віддячуючи за дотримання священного звичаю гостини, переміг бога смерті 
Таната. — Прим, автора.
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руками старих турбот утримати ягня-дарунок; всі ці роки не було й дня, 
щоб я сподівався дожити до вечора; рятувало ж те, що там, де немає 
сьогодні, мусиш найбільше боятись самого себе; всюди, куди повертався 
чужинцем, мандрівником, зла й зухвала жеброта виганяла з власного 
дому, та син в дорозі, і сокіл знамення несе в пазурах голубку; де пішки, 
де на попутках огледів чималий простір, під дією інсуліну коматозним 
зором бачив край того світу, — дійсно, між тим і тим не було різниці, 
що при деякій пам’ятливості й змусило випробувати перо і пливти до 
берегів уявного, забуваючи недобрий подив, — потерпав, благав захисту 
і за звичаєм сидів на попелі коло вогню, надивлявся на зоологічне тривання 
червоної сарани, чиє легїонне ім’я, мов сухий кизяк для історії, тому не 
вдається його ні судити, ні милувати, лиш знищити відмовою співнашестю, 
бачив воїнів держави, що доживали впроголодь без пенсій, по руках, що 
простягалися до вагона з хлібом, вгадував гірконужденних селян, по 
оскотинілих пичках пригадував міщуків, які за відсутністю дешевого корму 
скоро пожеруть землю, пам’ятав грецький вислів про говорящу худобу, 
зустрічав жалюгідних істот, дикіших од звіра, і висушених праведників, 
котрі мали стільки ж праведності, як дерево гріха, пізнавав неможливість 
і нехіть жити, через безпам’ятство прісного часу всього було шкода, тим 
яскравішала любов до води, що так убивчо минає, невпинно вниз, доки 
засліплені деруться до величі, курив самосадний тютюн і додумував одну 
тему: що тутай сталося з людиною? народ тут по-своєму добрий, 
розмножується, попиває, мре, геть начисто все забувши — і шлодівки, і 
комунізм, і методично, впритул, прострелені черепи в пересипаних вапном 
могилах, — він перетерпів всі межі болю і, знепритомнівши, дозволив 
одурювати себе довік; тут нема сатурналій, що звільняли б на декілька 
днів раба і врівнювали його з господарем, правда, лошиці з комсомольських 
стаєнь, красуні, викупані в молоці вовчих рік, засмаглі на стронцієвих 
пляжах, найчутливішим місцем відчули млосний і кличний пульс 
безплідної доби, зализують зранені впалі груди борців за права людини, 
звичайно, конквістадорів; тут всі чуття загострені і присутність жінки 
вгадується по стривоженій пітьмі, кохання ніжить тим трепетним острахом, 
що й княжого сина в згвалтованому азіатом місті, безкарність, як і наївна 
розпуста, сягнула притчевих зразків, тут навіть не крадуть, а тягнуть 
все, що кепсько лежить, злодії набули статусу всенародних героїв і в 
мантіях академіків ждуть почесного квітникарства, тут вбивство садистськи 
повільне, розтягнуте на довгі й моторошні роки, жах побуту, радіоактивну 
анемію і тотальне злиденство; все обходиться без щастя пластикової 
вибухівки і подиву розривних куль, коли дійсно смерть можна прийняти, 
як таблетку гемінівеївського аналгіну; кажу це до того, щоб Ви повірили: 
який тута простір дослідження для письменника! тут кожен кривий 
гендляр, представник грошолюбного племені, торговець гнилим 
рибальським начинням, гуманітарною допомогою, ошийниками для собак 
ну геть сатаніє і на біду собі почувається більшим володарем, ніж всі 
князі світу (ознака близької автократії); тут майбутнє ще непроглядніше 
від минулого, та щоближче виття трупо'ідів-політиків дозволяє подумати 
про його стан і запах; попутний каїнів вітер згонить народи до якогось 
там вирішення; скорбота в жнива і скорбота в полегкості породіллі, в 
спаленому осиному кублі, в порожнечі найзабутішої стернини, скорбота 
покинутості, неуявного простору живого небуття, всього зримого без утіхи; 
м’ясо куріпок ще догниває в зубах, а гнів уже громадиться над зуроченими
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головами, дощі достатні для неврожаю і замалі для потопу, очищення 
десь забарилось, подих кволіє, зближується до безнадії, посестри надбай- 
дужої землі, що з однаковою втомою, з пересиченням ковтає грішних і 
праведних; це-то й кепсько: заходить така пора, що й смерть утече від 
нас і благатимем ночі, погибелі, забуття, як благали помилування вбиті 
нами; надто багато з нас вкрали Господнє право прощати! не бувши 
добрими, втішались розмовами про доброту і, бачить доля, недбальство 
сплели в подяку собі; так все зніяковіло! а пригадуєте, коли били в 
дзвони, плач сиротинився при дверях? тож з’являйтесь сюди неодмінно, 
більшість моїх друзів пройшли або катівні, або війну, вони також м&ють 
Вам що сказати; один художник (Ви познайомитесь), наприклад, пояснює 
паливну кризу тим, що нафту потайки перекачують до чистилища; 
приїхати Вам звідти сюди все "одно, що мені добровільно ув’язнитись на 
довічній шаламовських часів каторзі, помирати від дистрофії, надлютих 
морозів, підводитись, нескінченно брести на світло дому калік, останнього 
свого притулку — перспектива трагічна, але однаково з ’являйтесь, щось 
вигадаєм на дипломатичній ниві; і Ви відчуєте на собі, що тута всякому 
місту своє безправ’я, кожен кожному рівня по справах мерзоти (звідси 
брутальність поводження) і над могилами брешуть, як над живими; Ви 
запитаєте тоді: чи оцей натовп відвідав мученика в темниці? чи прихистив 
гнаного? чи склав подяку за сущий день? чи такі безпідставні жаління 
тих, хто прагне великого, а здрібнів до малого? приїзджайте! дякуючи 
обставинам третьосвітньої країни, до іноземців ставлення побожне, а в 
силу відчайдушного вавилонянства, мішанини народів і вір, Вас ніхто не 
впізнає, — на всіх язиках все заклопотане, що по-своєму добре, оскільки 
випробовування побільшують ціну багатьох речей і кожного, зосібна 
взятого, існування; я приготую армійську карту, де хрестиками будуть 
позначені таємні схови — старі прикордонні дзоти в скелях над річкою 
Случ, загублені в пралісах повстанські схрони, потаємні підвали в 
студентських гуртожитках, нежилі господарські кімнати в багатоповер
хових спальних фортецях, просто дачні халупини без хазяїв, муровані з 
червоної цегли погреби на закущених дикими вишнями хутірських 
селищах, майстерні самураїв пензля, що вкорочують собі віка на 
примусовому зціленні від алкоголізму; там всюди в брезентовому мішечку 
лежатимуть консерви, ніж, баклага пшеничної, гачки, поплавок, жилка, 
щоб вудити рибу і ставити сильця на перепілок; на споді будуть загорнуті 
целофаном гумка, папір, олівці; рюкзак, гумовий човен і підводну 
рушницю вручу Вам при зустрічі, окремо; відразу змушений розчарувати 
на предмет охорони — помиляєтесь, якщо думаєте, буцім держава стане 
на Ваш захист, виділить карабінерів за вікторіанським зразком, навпаки...; 
вторік живцем спалили журналіста, депутата Верховної ради, і хоч би 
тобі хто пчихнув — це одне дало дозвіл для всезагального підпалу; друже 
Салмане, якщо когось знаєте з української діаспори, передайте, що вони 
правильно чинять, не повертаючись сюди: система продовжує казитись і 
діяти супроти своїх громадян, використовуючи при цьому, як завжди, 
зброю пролетарів і брудні алкоголічні рученята люмпенів; можливо, в 
майбутньому ми проведемо масове обстеження влади на олігофренію; до 
того ж часу Вам, як моєму гостеві, доведеться повірити в самого себе і 
переховуватися з моєю допомогою, певен, тоді, хоч не хоч, а прокинеться 
сила самозбереження, за нею віра, а слідом певність своїх незрадливих 
перемог; чи багато Ви знаєте випадків гонінь на літератора в сучасній
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Європі? мабуть, не вельми, окрім, звичайно, власного; тутай, повірте на 
слово, не минає і місяця, щоб когось не покалічили, не пограбували, не 
спопелили його помешкання, не посадили на тюремний хліб, не пустили 
з торбою по вулиці; прогляньте на дозвіллі біографії наших письменників
— їх або вбили, смакуючи конання жертв, або споїли, або довели до 
самогубства, — незліковний вандалізм як наслідок тривалого варварського 
дитинства призвів до охлократії і загального садизму щодо культури, 
зрештою, до економічних негараздів, через які і волає плебс, що, мовляв, 
усе наробили “грамотні”; так недорікуватий учень ненавидить і прагне 
всіляко помститись за подароване йому знання; резюмую: інкогнітуючи 
між Сяном і Доном, не називайтесь письменником, Салмане, — вбивство, 
таке ритуальне і звичне тутай, може збудити над світом сараєвську луну 
і третє велике бойовище буде платою за потривожену тінь кронпринца; 
не варто жертвувати, на більшості імперських теренів палають війни і 
так, то ж Ви зможете написати щось на зразок “Привіт, зброє! "передбачаю 
перший Ваш подив на столичних вулицях, за стойкою в барі, в таксі, 
коли проглядатимете газету з повідомленням про Ваш приїзд — засилля 
московського діалекту, за півтисячолітню історію прозваного російською 
мовою; враження постане таке, ніби знаходитесь на окупованій території, 
це приємно збадьорить, бо майже правда; не дивуйтесь: розсіяна по 
євразійському довкіллі суміш старослов’янського пафосу, словечок типу 
“перестройка”, матюгів і завойовницьких вигуків, що, послуговуючись 
ними, московити освоїли, перетворивши на авгієве тирло, земель більше, 
ніж СНІД і бубонна чума, — ця суміш, дарунок ординства, не обминула 
й нас; то ж всюди бійтесь дарунків московита: він або здертий з сироти, 
або крадений в убогого; поза сумнівом, далекий друже, існують прокляті 
мови і серед них згаданий московський діалект, що розчинив і пожер 
мови безневинних північних етносів, послугував надзлочинною калькою 
для наказів про розстріли та большевицьких бомаг, за якими, розгинаючи 
пальці, одбирали з рук останню квасолину в мільйонів опухлих від голоду, 
був великим і могутнім, став заюшено лютим, корчив судомою в легенях 
беззбройних ополченців, котрими перегачували болота сталінських пере
мог, навіки вмерз у колимський камінь вкупі з бирками на ногах голих 
трупів, прорізався на тюремних мурах і по громадських вбиральнях, за 
незбагненним законом, либонь, відштовхуючись від злого, дав високі 
художні зразки, пересичився смородом і стражданнями, і на сьогодні ним, 
за свідченням самих російських літераторів, за різними підрахунками 
досконало володіє близько п’яти осіб, звичайно, письменників; людство, 
не відаючи того, живе в очікуванні ще однієї латини, — вона охопить 
сферу наджорстокого бандитизму та всіляких збочень — хто не хотів би 
дожити до того?! правда, Вас, як стороннього, така перспектива менше 
обходить; Вас за англійською вимовою зрозуміє і пошанує як рідного 
кожен міняйло достойної валюти; щодо грошей: за одного фунта стерлінгів 
купите сорок хлібин, за два нам вдасться об’їхати на електричках всю 
колишню імперію — дорогу я знаю, — за три з купонами придбати 
сільський маєток і на зло мусульманським заздрісникам виглядати собі 
мільярдером; бійтесь осіб, що добре володіють англійською і не зловжива
ють московським матом, це або елітні гетери, або таємна служба, скоріше 
одне і друге водночас; отже, ми їдемо в глухе село, туди достатися важче, 
ніж в амазонську сельву, і, оскільки мусульмани не п’ють, дільничий
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інспектор з похмілля відразу присікається до підозріло тверезого 
потенційного терориста; так що безпека відносно гарантована; тут 
неможливо ні жити, ні вмерти (першого не дадуть, друге ображає за 
відомих обставин), Ви наблизитесь до первісного і зрозумієте, певен, 
чимало з безсмертя, про яке стільки нам торочили генії; коли втомить 
тиша, поєднуючи цікаве з корисним, пора за покупками в міста — 
автобуси відмінено, машини не зупиняються з криміногенних причин — 
пішки до залізниці, а звідти хоч куди; міста залюднені, у підземних 
переходах ближче до центру товчеться дещиця мусульман, переважно 
біженці з охоплених громадянською епілепсією регіонів, та вони настільки 
стурбовані позирками на наших породистих фемін, кров так натужно 
бичиться в їхніх жилах і засліплює зір, що вони не впізнають Вас і 
впритул — підсилений радіацією чорнозем дає вражаючі результати; всує 
згаданий потенційний терорист стане меланхолійним секс-маньяком і Ваша 
душа надовго звільниться від гніту слави; додайте сюди восьминогих 
лошат, чотирирогих корів, і Ви зрозумієте невипадкову священність цього 
благодатного краю, де на кисільних берегах Прип’яті, може, вдасться 
почути і записати сакральний текст, переродившись тутешнім Буддою; 
принаймні, досвід ніколи не шкодив письменникові; навіть у благодатній 
Еладі не чули про двоголових телят, не відав про них і Геракл, через 
Піренеї й Альпи женучи корів Геріона; до речі, його служба в плюгавого 
Еврісфея, подвиги заради богорівного безсмертя, чим не метафора життя 
письменника, що очищує море й землю від потвор і зла, ставить скелі 
по берегах Гібралтарської протоки, змагається з цілим світом і гине від 
ним ж здобутої отрути? кому, крім чужинця, приборкати тутешніх 
чудиськ? за дротом чорнобильської зони вже виплодилась звірина, що 
жде увічнення в нових гіперміфах; підозрюю, тривалий час може навіть 
дратувати, що Вас ніхто не впізнає, не просить автографів, не звертає 
на Вас уваги; маючи здатність з розіллятої довкола царської горілки 
добувати золото творчості і любові, хіба опечалитеся марнотним? во
лодіючи пам’яттю про суще і нездійсненне, знаючи, що нічого не лишиться 
поза свідоцтвом, письменник слово по слові, почуття за почуттям щодень 
втрачає пів-серця й світу, єдине, що він годен дозволити собі й полюбити: 
блискавичні місцини, де він чужий, де нікому до нього немає діла; 
звільняючись від мерзоти, земля буяє трагічним, освітленим подякою за 
кожен погляд, беззлобним зелом, ніби Творець, до краю втомлений 
спогляданням зарозумлених своїх рабів, віддарував йому всю решту 
захвату і чистоти зростань; що там казати, приїдьте, самі побачите; ми 
оминемо кожного, хто володіє посвідкою письменника: за нашу гірку 
історію тисячі ніжних невдах, дякуючи обов’язковій писемності, видру
кували по гербарійно худенькій книжечці і це виявилось так небезпечно, 
що звідтоді їхні діти, онуки, правнуки, далекі і близькі родичі стають 
офіційними письменниками і тирлуються довкіл літератури, вже позбавлені 
статі, надто ж аклімактизовані еротичні поетки з вертлявістю пуголовків, 
розумом гієн і хижацтвом статевих аліґаторів; їх слід портретувати дещо 
понизивши ракурс, ззаду, щоб поновилась схожість до клинобородих 
вождів, також поетів своєї справи; втішно, що окрім себе й кількох 
графоманів вони нікого не читали — їхня увага може коштувати 
непоправно дорого; тут все відомо про всіх і серед таємниць — ані жодної 
світлої, і краще знати, що нічого не відаєш, аніж боліти давно написаним, 
що у великому знанні превелика скорбота і серце мудрого в домі плачу;
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принаймні, це вберігає від вищого світу; раджу й Вам; життя ніде 
вдихне здичавілість, основу природного здоров’я, звільнить од підозр і 
вслухання в бритвенний пошерх летючого ангела — коли ловитимем 
рибу, жовтооких плямистих щучиськ, на вечірньому лісовому озері, Вам 
перехочеться когось ненавидіти і змагати, комусь щось доказувати, душу 
омиє вдячна Ноєва чистота в пору сходження вод потопу; до того ж мій 
сільський брат розказував про розплід вовків; коли підростуть малі, вони 
різатимуть худобу, готується полювання з підсадним щеням, ми, якщо 
впросимось, потрапимо туди, поспішайте! життя, просте і прекрасне, як 
полювання на хижака, стане винагородою за подорож; доберіться краєм 
ночі, потайки, не виходьте відкрито межи те людство; знудьшвані за 
людським м’ясом леви, які прилягли животами до землі, кращий доказ, 
що варто уникати арени, нехай пожирають себе самі, махніте цезареві і 
з ’являйтеся — з жесту бувалого гладіатора ми упізнаємо Вас і як спільники 
пережитого на сей раз змовчимо: morituri te salutant.

P. S. Копії листа надсилаю Президентові України, послові Англії в 
Україні, щоб їхні люди подбали про Ваш можливий приїзд. До зустрічі.

Щиро — Євген Пашковський 
12. 7. 1993 р.
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£ Леоніда ТАЛАЛАЯ, поетичного гурту “ЛУГОСАД” , £
$ ?X літературно-критичні статті та есеї Юрія ШЕВЕЛЬОВА, £
§ Богдана РУБЧАКА, Григорія ГРАБОВИЧА, Марка і
% П А В Л И Ш И Н А ,  М и х а й л а  Н А Й Д А Н А ,  М а р і ї  {
X ЗУБРИЦЬКОЇ, Миколи РЯБЧУКА, Юрія АНДРУХОВИЧА, t
5 Костянтина МОСКАЛЬЦЯ, Наталки БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ, %
% Оксани З А Б У Ж К О ,  Олександра  Г Р И Ц Е Н К А ,  і
\  Вадима СКУРАТІВСЬКОГО, Оксани ПАХЛЬОВСЬКОЇ. |
? ї% у
$ Редакція сподівається, що й надалі всі найцікавіші £
\  літературні дебюти, всі прем’єри найцікавіших новинок $
J с у ч а с н о ї  української літератури відбуватимуться %
5 головним чином і в першу чергу на сторінках нашого журналу. %
І іS  - • 5*І Передплачуйте "Сучасність” — провідний часопис £
3 українців усього світу! і
4 5 
\  £
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