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ЛІТЕРАТУРА

Василь ОСАДЧИЙ

О С Т А Н Н І  Д И В А  

ВАСИЛЬКИ

Катерино, ти ж знаєш про те, що життя 
не зупиниться з  нашою смертю;
...як палаючий в полум’ї птах, що тримає 
у лапі той герб родовий; так, мов 
спалений фенікс, із попелу людське життя 
воскресає. День народження — смерть?!

Катерино, ти ж. знаєш  — в житті, як на давній 
картині*. Я увесь аж тремчу від страхів.
Так боюсь я тебе не зустріти. Ти вся  — 
незбагненна безодня, ти вся  — таємниця, 
ти — дивна стоїчна свята... Не боїшся?

А кат у чалмі зависає таки над тобою.
Руки в ката розмашисті, права рука вузлувата 
лежить на руків'ї меча. Тут про страту ідеться.

Катерино, навіщ о так пишно про все говорити?
Це прокляте Богом століття, що нас заст авляє -, 
завжди говорити не т е; так, це — зріле 
вкраїнське бароко, театр почуттів.
Тут idembcsi про Зло і Добро.

Поли платтячка вітром розвіяні, крильця — 
підняті вгору; sin гол  квіти своїй  
Катерині приніс, а самотність моя 
все не може ніяк розминутися з  вічністю; 
так удвох і бредуть, мов якісь подорожні.

Катерино, коли запитають, є право в людини 
сказати , як 6ypsi говорит ь; як небо 
відкрите... Кажи, вибирай!

Катерино, ти ж знаєш  — васильки такі запашненькі; 
я знаю  — васильки колись і мені, 
і мені покладуть в головах.

* Йдеться про картину Л . Тарасепича “Мучемнцтно сиятої К атери ни ”



БАТУРИНСЬКИЙ ШЛЯХ

Ох, брат ове мої — ох, мої олов'яні солдатики!
Щ о вам до т ого і що вам із того,
що вгорі над столицею вороння собі кряче т а й кряче? 
В резиденції гетьманів, над будинком т ого Кочубея, 
над палацом т ого Розумовського

вороння собі кряче т а й кряче? 
Щ о вам, хлопці, той гетьман Іван Самойлович?
Щ о вам митрополит Четвертинський?
Щ о якийсь там архієпископ Чернігівський 
Л азар  Баранович?

Щ о для вас Самовидець-Ракушка з  дяком Башмаковим? 
Ох, братове мої — ох, мої олов'яні солдатики!
Жовті квіти стримлять в автоматних ст волах, 
у кишенях — по збірочці Поля Верлена 
(звичайно, що в оригіналі!)

І що вам до того, якими сльозами политий 
оцей ось Батуринський шлях?
Кров'ю якою годовані ці ось могутні дерева?
І сосни оці, що загорнуті щільно 
в пергаменти сонця? Які ж то джерела колись 
віддали їм і силу й снагу?

Щ о я хочу від вас? А від вас я нічого не хочу! 
Протигази при боці, автомати — за  спинами... 
Марш-кидок за  Батурином...
Ох, як цвіте конюшина! Як пахне оце, залоскот ане 
бджолами поле! Як тихо на вітрі ранковім дзвенить  
бадилина!

...М ої олов'яні солдатики, друзі мої.
Хіба вам до того, щоб дуб цей — і досі могутній — 
оцей патріарх українського лісу — 
не одне вже століття рахує...
Тінистим наметом лиш ався він цілому ґрону  
людськких поколінь. Можливо, із корення Осії виріс?
А, може, із палиці виріс пророка Мойсея?
Чи вас не турбують сьогодні дерева ще від Іоанна?

...На ваших обличчях уже проступають малесенькі 
цівочки поту... Вже кілька відстало... А той — 
розтривожив
бджолиного роя  — біжить по густій конюшині, махає 
руками... Ох, друзі мої — олов'яні солдатики!
Щирим серцем відкриті до світу великого.
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На ваших рудих гімнастерках справжня сіль 
проступає... З двома автоматами я до кіпця 
прибігаю... Хоч знаю, що все це дитячі забави. 
Хоч знаю... Але ж вороння у Батурині кряче 
та й кряче/ В резиденції гетьманів як попало 
лежат ь автомати. Ж овті квіти стримлять 
в автоматних ст волах і літ ає над квітами — 
мед збирає у вулій історії — працьовита, 
невтомна і таки незлобива золот ист а звичайна  
бджола-

ТРІУМФАЛЬНА АРКА

Дивна арка загнута в дугу, 
як підкова на щастя.
Там щури в стояках собі гнізда  
надійні звили.
На великім портреті усміхнений Сталін!
Смерті серп пуповину тобі перетне.

Поперед духового оркестру, 
в роздутім старім ґаліфе, 
з  рахівницею замість труби 
іде обліковець Іов.
(Замість кісточок звичних на дроті — 
людські черепи!)

Арка Тіта у Римі, Траяна — в Анконі, 
на майдані в Парижі.

Арка Смерті в селі
так нагадує нині ярмо,
так нагадує серп кривулястий.

Рік народження власний 
здаєт ься тріумфом народним!

...Під трибуною, що височить над майданом, 
обідають хлібом старці.

ІЄРЕМІЯ ПРОЗІРЛИВИЙ

Не про вет хозавіт ного кажем пророка юдейського, 
а говоримо все про подвижника свого  великого, 
про угодника із монастиря Печерського — 
П розірливого Ієремію, що сидів колись в арці 
печери на Дніпровому березі.

Світлий німб над святим, круглі чотки з  хрестом  
у руці — образ плинності часу; череп — 
в ніші праворуч... Чи не образ життя?
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Час життя Єремії ми визначить точно
не можем. Знаєм те, що прийшов він 
в печерську обитель доволі вже -літнім, 
що Господь наділив його даром — прозріват и  
в майбутнє і знати тайні помисли людські.

Прозірливий! Про мудрість говорим, про Ключ,
про знання, про стару боротьбу з  винуватцем 
гріха, ненависником Правди...

Тиха гаване, старосте, сном оповита лампадо!
Череп — в ніші, життя — в завмиранні.
Хтось покірно покірно колоду несе від Дніпра. 
Хтось кудись на човні по Дніпру пропливає.

Босі ноги пророка, мов засвічені лампи, 
спочивають на ріднім піску.

ЗЕМЛЯ І ВОДА

Так зам лоїло щось біля серця
так покликало зіллям ставковим
так озвались до мене — земля і вода  —
корчуватим корінням аїру
жовтуватим пелюстям в рожевих губах
соловейковим голосом вгорнутим в тулуб пелюстки

так схотілось побігти до ставу 
і парком зарослим пройтися 
і цвіту з  акацій вдихнути 
і липі старій поклонитися 
так поклонитися липі 
просто так поклонитись та й годі 
пересвідчитись просто чи є ще на світі 
та липа

як ти зем ле орудуєш нами 
як ти водо збиткуєшся нині 
мов дебелі замки од душі 
одривають  — земля і вода  —

чимчикує по мосту з  безтурботністю в парі 
мале дитинча і несе на плечах 
перев’язаний снопик аїру 
бо завт ра Зелена Неділя

Ох і вивести б з  клуні дрімучого велосипеда  
зняти налигача там на іржавім цвяшку 
нагострити серпа крутонути педалі 
поїхать закасати штани до колін 
зілля б жати та й жати
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це клечання сиве 
що під серцем замлоїло 
погукали — земля і вода  —

завт ра завт ра неборе Василю

Неділя Зелена

ОСТАННІ ДИВА

Рано-вранці самотній, сумний я ходив понад 
берегом Чорного моря. Я любив тебе.
Боже мій, що із нас робить любов!
Все без тебе здавалось мені осоружним, 
байдужим і душа захлиналася тихим, 
незримим плачем... Романтичність моя 
на той час досягла апогею.

То я дзвоном блакитним почав був тебе
називати, т о заплющ ував очі — молився — 
обличчям на Схід...

Рано-вранці, як тільки зайнявся світанок, 
збулося те диво — Лебідка упала 
на воду; красуня — уся в золотистих 
накрапах! Дарунок душі від осіннього 
смутку життя.

Боже мій, що з  нас робить любов?! Я  у будці 
ст ою телефонній на дні зат онулого моря.
Я віддав тобі все. Ось долоня  
моя, ось — порожня рука жебрака!

Чорне древо печалі зародило гарячими ґронами, 
обіймає гнучкими гілками нетутешні 
якісь небеса.

ТЕЛЕФОНИ

Телефони, мене розкрадають, розшарпують сон мій і спокій. 
Вони мене наелектризовують...

Вони з  мене роблять робота, робота, робота...
А, проте, і не зовсім бездушну істоту.
Так, наче ва за  велика стоїть у мене в узголів'ї...
Так, наче букет білих кобр...
І  повернуті голови їхні в різні сторони світу.
Телефони уловлюють шелести, шепоти, шерехи.
Чують вони, як ворушиться купка опалого листу 
під вікном заґратованим, як по шибах уїдливий 
дощ шарудить...
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Смужка диму струмує угору й ст ає невеликою  
хмарою попід куполом лампи. Попіл п адає знов на метал. 
Дух металу іі диму — так пахне велике безсоння.

...Лист спочатку торкається купола. Потім довго  
кружляє, дзьобом собі заст ряє в олов'яному мороці 
і висить там, т а згодом уже не витримує, падає 
прямо на біле моє підвіконня.

Я себе відчуваю шнуром комутатора, по якому 
струмує електрика. Відпрацьовані рухи...

Звір великий м оргає в квадрати очей... І  тільки 
глибокої ночі склепляє повіки...
Загораєт ься спершу біленький квадрат  — це гніздо  
чергового, що просить центральну, потім нижні, 
що просять уже чергового... Потім дуже великий 
дзвінок, від якого по тілу вовтузяться срібні 
мурахи... Потім... Потім...

Мене розкрадають, розшарпують 
в різні сторони світу...
Так, наче букет білих кобр...
Так, наче ва за  велика стоїть на цвинтарній плиті, 
а із вази звисают ь  — донизу — не справжні, а гіпсові, 
білі, розкішні тюльпани.

СКАРГИ СІЯЧА

Чи підставляв я кому-небудь ногу на стежці його?
Чи тішився я, що велике багат ст во моє, 
що рука моя стільки надбала?

Чи не їздив і я так, як інші, в село до батьків 
у тісному автобусі? Чи писав я неправду 
в протоколи Президії? Чи взяв я з  людей  
хоч копійку, коли працював на посаді?

А чи я не вітавсь з  удовою, що і досі живе
іще з  козами? Чи за  вбитими в Афганістані 
душа моя не сумувала?

Чи не славив я мертвих і нині живущих, 
але безіменних?

Чи відрікся від мови народу?
Чи втратив повагу до хліба?
Чи не був Сіячем я на полі?

... Якщо їв дармові я плоди, 
якщо сіяв я Слово брехні, 
т о замість пшениці хай виросте —
терен, а замість ячменю  — кукіль. ' ....... ' 1,1
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Оксана ПАХЛЬОВСЬКА 

З КНИГИ НОВЕЛ 

«КООРДИНАТИ БОЛЮ»

Бо Син Чоловічий прийшов спасти те, 
що загинуло.

—  Євапгеліс від Матфея.
Гл. 18, стих II .

КНЯЗЬ

... Князю, це Київ! Князю, Ви не вірите, але це Київ! Це все ще 
Київ, Князю!..

... Попелом припав край Вашої княжої багряниці. Ви більше не 
піднімете повік. Боже, як тихо на світі! Як сумно. Ранній ранок. Ранній 
осінній ранок. У сизо-рожевому небі застигли змерзлі гілки голих дерев,
— мов тріщини на тисячолітній фресці, за якими вже не видно обличчя 
Бога. Ламке морозяне повітря. Здається, скажеш слово — і воно з тихим 
дзвоном розіб’ється об асфальт.

... Ви, Князю, йдете мені назустріч. А може, не мені. А може, не 
назустріч. А лиш приснились на світанку цим деревам. Цій осені. Цим 
небесам. Повільно минаєте мене. Минаєте нас. Минаєте місто. Нечутна 
Ваша хода у золотому шурхоті листя. Нечутний скрип Золотих Воріт, 
крізь які Ви увійшли у Київ. Багряним і золотим міниться Ваша княжа 
одіж, край якої припав попелом. А на лівій Вашій руці незворушно сидить 
сокіл.

... Душа говорить, і мовчить, і плаче. Холодно, Князю! Я впізнала 
Вас. А Ви впізнали Ваше місто? Це місто, Князю, звалось Київ. Але 
прийшли чорні гості, і покликали вовків, і у чорні колиски поклали 
наших немовлят.

... Ви будете? Ви є? Чи Ви були, Князю? Повз Вас і крізь Вас летить 
останнє листя. Губиться в пурпурових складках Вашої багряниці. І сокіл 
на важкому залізному кільці гостро дивиться поперед себе. І в. скляному 
осінньому повітрі розбиваються, Князю, слова!

... Снує мороз незримі сріблясті графіті на стінах згорілих соборів. 
Гіркий чорнобиль проріс крізь зсудомлену тінь Вашого міста. Босі янголи 
ходять, Князю, по звугленій нашій землі, обпікаючи ноги, жаліючи 
мертвих.

... Ви прийшли провідати Ваше місто, Князю? Ви прийшли провідати 
місто, якого нема? Беруться кригою Божі слова, а з ікон спливає стронцій. 
Божа Мати схилилася над нашими дітьми. Каже: був один у Мене Син.
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А тепер Моїх дітей — цілий народ. 1 людство ціле... Дитячий плач не 
хитне чорної колиски. Великий павук заткав світ. У тій чіпкій задушливій 
павутині застрягло сонце.

... Князю! У смертній судомі вигнулась перебитим хребтом Ваша Ріка,
— і застигла. Тепер не змиє пилу з дитячих ніжок. Ви в тій Ріці 
хрестили киян. Білі Ваші священики чистою водою писали їм на чолі 
прозорий хрест. А тепер був би той хрест чорний, написаний 
радіоактивним мулом. Спитайте киян, якої вони віри.

... Горить на сонці Ваша багряниця, і молодий сокіл гострим поглядом 
роззирається навкруги. Горде і спокійне Ваше вузьке обличчя, Князю. 
Опущені повіки. Це біль? Презирство? Забуття?

... Знаю, Князю. Якщо Ви піднімете повіки, займеться полум’ям це 
місто.

... Князю, це Київ... Князю, це все ще Київ! Через тисячоліття знову 
нехрещений.

... Князю, охрестіть киян!

... Князю, перехрестіть киян...

ВОРОН

Кругом було літо, а в ньому була зима.
Кругом були зелені ліси й луки, а він був чорний.
Кругом було тепло і сяяло сонце, а в ньому був холод і лід.
Сидів, увесь наїжачений, на високому стовпі, і зацьковано повертав 

голову в усі боки. Насторожене й зловісне чорне око стригло одному 
йому відому порожнечу.

Літній вітер розвівав мені волосся. Волосся аж дзвеніло на вітрі, і 
дзвеніло на вітрі пружне зелене листя дерев. І дзвеніли на вітрі трави, 
і передзвонювали стебла квітів. Нетривкий співучий звук літа. Ламкий і 
веселий звук життя.

Неподалік протікала ріка. Звичайна собі літня річка з грайливими 
хвилями, що перекочували на дні теплі кольорові камінчики. Тільки 
береги в неї були круті й зривисті, та похмурі брили громадились над 
прозорою водою.

Кругом було літо, а в ньому була зима.
Я хотіла сфотографувати ворона. Але він не потрапляв у об’єктив.
Об’єктив то плавився, то замерзав.
У об’єктиві були то зелені ліси й луки, то небо з розлитим у ньому 

сонцем.
В об’єктиві було літо, а в ньому була зима.
Обмерзле чорне пір’я стовбурчилось навколо нашорошеної голови.
Прим’яті крила обліплювали худе скалічене тіло.
Чорне зловісне око відбивало крижану порожнечу.
Він одвертав голову від об’єктиву. Крила зводило судомою.
Пальці не слухались. Хотіла натиснути кнопку, але фотоапарат стрибав 

у руках.
Над лісами й луками сяяло сонце, а в об’єктиві було темно. В об’єктиві 

громадились гори, і з розтрісканих крижаних проломів струменіла пара.
Ворон перебирав заціпенілими лапами на стовпі, неспокійно роззирався 

на всі боки. А коли я наводила на нього об’єктив, ховав голову у 
скрижаніле пір’я.

В об’єктиві вирувала порожнеча. Загрозливим контуром мертвих форм
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застигали неземні плоскогір’я, і міжзоряним холодом віяло з диких 
ущелин. Ні рослин. Ні птахів, ні звірів. Ні людей. Пустка.

Моє волосся дзвеніло на літньому вітрі, а захололі пальці все ніяк не 
потрапляли на кнопку фотоапарата.

Ворон був то зовсім близько, — аж пальці в мене ціпеніли від 
крижаного повіву його крил, — то так далеко, що між ним на стовпі 
та мною з фотоапаратом у руках пропливали скуті ланцюгами крижаного 
ритму сузір’я та зі свистом пролітала комета Галлея, міряючи земний 
час моторошним усміхом безликого лиця, витканого зляканою рукою на 
середньовічному французькому гобелені.

Обвуглений об’єктив брався льодом.
Чорне око ворона вбирало в себе порожнечу.,
А може, то його око було потойбічним об’єктивом?
Мій обвуглений об’єктив розламувала крига. В розколинах лінз вирував 

всесвіт.
Крижаний вітер зносив ворона зі стовпа, але він міцно тримався 

обледенілими лапами за розтрісканий шматок ^дерева. .
Від укритих льодом його крил ішов холод, а незмигне око не відбивало 

ні лісів, ні ріки, ні літнього неба.
Чорнота нерухомого ока відбивала, може, смерть. А може, відбивала 

життя. Не знаю. Відбивала пустку.
Захололі мої пальці ніяк не потрапляли на кнопку фотоапарата, а 

крізь скляні уламки об’єктиву вдивлялося в мене чи то незмигне око 
ворона, чи то чорний крижаний вихор всесвітньої порожнечі.

Раптом ворон важко знявся зі стовпа й полетів.
І тільки тоді я побачила, що то не стовп, а хрест із нашвидкоруч 

збитих дощок, потемнілий від дощу й снігів.
Чорний ворон повільно летів над землею. Похмурий зиґзаґ його польоту 

креслив загрозливі контури нерухомих плоскогір’їв мертвої планети. 
Дзвеніло на літньому вітрі моє волосся, зливаючись із дзвоном пружного 
зеленого листя на деревах та ламкою веселою музикою трав і квітів. А 
ворон похмуро летів над лісами й луками, і свистіло на вітрі крижане 
його пір’я, важке од віковічних льодів.

Долетівши до ріки, він розправив крила й упав у воду.
І ріка зробилася чорною. А може, ріки не стало. Й живий досі світ 

поглинула чорнота. Ніч, яка ніде не починалась і не кінчалася ніде.
Коли я розплющила очі, річка знову була спокійна і прозора. А з неї 

виходив високий худорлявий чоловік. Тіло його було ніби скалічене. 
Мокрими пасмами спадало густе чорне волосся на зсутулені плечі. Він 
трохи кульгав, швидко збираючись угору крутим зривистим берегом. 
Тільки раз спіткнувся об камінь. Але не повернув голови. Лише майнув 
гострий профіль, — і в темному страшному оці звихорилась і розтанула 
порожнеча.

ДІДУ-У-У!..

Діду, який сидить біля огорожі Володимирського собору;
Діду, в якого нікого 

й нічого на світі нема, і навіть ніг обох немає теж, —
Діду, жебрак

із апостольським лицем, якому я в чорну долоню зсипаю срібні монети;
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Діду, який мені каже: “Спасибі тобі, молодичко”, — діду, для якого 
я ще молодичка, — міська жінка в лілових босоніжках на сірому асфальті; 

Діду, між нами дві світові війни і один Чорнобиль, —
Діду, селянський Сину,

який хлопчиком пас корову, а зараз сидить під сивими від радіації 
каштанами у Києві, —

Діду, між мною і Вами століття з перекошеним лицем,
Діду,

між нами закипають у крові революції, —
Діду, між нами про

щально світяться очі всіх в ’язнів крізь ґрати всіх тюрем, — чого ж Ви 
так лагідно дивитесь на мене, діду, —

Діду в якого немає обох ніг* чого ж Ви кажете 
мені: Спасибі тобі, молодичко, — і за що ж мені спасибі, і чого ж Ви 
жалієте мене, діду, —

Діду, якого вже нема;
Діду, який вже нікому не

потрібен,
Діду, який потрібен тільки мені;

Діду, якого невдовзі я марно
шукатиму очима,

Діду, на чиєму місці біля огорожі Володи мирського собору 
скоро стане порожньо, і ще один зв’язок обірветься між людьми і родами, 
а каштани посивіють ще дужче;

Діду з апостольським лицем,
Діду,

який чомусь жаліє мене, —
Діду, в якого немає обох ніг, який сказав мені: 

“Спасибі тобі, молодичко”, — і вклонився тим собою, якого вже нема;
Діду,

якого вже давно виглядають святі на знищених фресках, —
Діду-у-у!..

ДЕЩО ПРО ВЕЛИКЕ...

Він: Ап..!
Він: Будь здоров!
Він: Я не чхав! Ап... ап...
Він: Та будь же здоров!
Він: Я хотів сказати: ап... ап... Апсурд!
Він: Ти не хотів цього сказати. Крім того, не п, а б.
Він: Залежить. Коли п, а коли й б.
Він: Треба про велике.
Він: Великий історичний зміст нашої епохи полягає в тому, що...
Він: Не продовжуй.
Він: Не буду.
Він: Будеш.
Він: Дуже великий історичний зміст нашої епохи полягає.
Він: Не полягає, а поліг.
Він: Як?
Він: На полі бою. На болі пою. В борні ідей. Ворнібідей.
Він: Дуже точно сказано.
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Він: Це ти був про велике, а про ще більше можеш?
Він: Мушу. Найбільший, великий, як хата, зміст. Історичний. Епохи. 

Нашої. Не нашої. Неепохи.
Він: Проникливо. Я теж спробую, бо дуже гарно. Найб. Такий великий, 

що просто найб. 1ст. Зм. Еп. Бракує дихання, так гарно.
Він: А де ти є, що я тебе не бачу? Зм. 1ст. Егі. Зійшов нанівець?
Він: Я тут. Сходжу. А ти де?
Він: Я теж тут. Найб! Іст! Зм! Еп! Ап!.. Уже зійшов. Добре так 

нанівці. Де епоха, там і я. Скрізь я.
Він: 1 я скрізь. Де я, там і епоха.

ДОРОГІ ВОРОГИ

— Кол-ли д-до н-нас... п-пр-ри-ихо-од-дя-ать нор-роги-и-и...
— Співаєш?
— А що робити?
— А коли приходять вороги?
— Завжди. ~
— А чого?
— Та так. Ворогам видніше.
— Ти кохту навиворіт одягнув.
— Нє, це вона мене навиворіт одягнула. 1 рукава одного немає. Один 

рукав у землі, а другий — у небі.
— Ти кохту? навиворіт? одягнув? питаю?
—Питай у кохти. А що, треба навиворіт?
— Не інакше. Все на світі навиворіт. Голова навиворіт. Душа. Совість 

тєм болєє. Вороги ж приходять. Сам кажеш.
— Кажу? Я кажу? Я? Кажу? Цікаво. Кохта... О! Вор-роги-и-и...
— А що такс — вороги? На твою думку.
— А що таке — думка?
— Ну цс тс, що ти... як би його сказати... думаєш, чи що. Отак 

приблизно.
— Ну тоді в мене цього немає. Але вороги — вони є. Як же без 

них? Вороги — це... Це — коли ти. 1 вони. То вони, а то ти.
— Дуже опредєльонно! Цс коли ти — це ти, а вони — це тільки 

вони, і годі. 1 — цить. 1 — зась. Не, не тільки вони. Аж — вони. Саме 
вони, лише вони — і ніхто інший. Вони, вони, вони... а крім них... а 
крім... них...

— А... крім... них... ну... на... не... нє... ні... нічого! Нє, гірше. Нікого.
— Гм, нікого — це таки точно гірше. А що вони їдять, ти пам’ятаєш? 

Вороги тобто.
— Все.
— А п’ють?
— О, вгадай!
— Не вгадаю. Скажи на вухо.
— На яке?
— На ліве. Не, краще на праве. Та нє, давай на ліве. Може, лівим 

почую.
— А де воно в тебе? Ага, ось. Так цс ліве чи праве?
— Якби я знав. Але кажи: що ж вони п’ють? Це немаловажно.
— П’ють... кров... людей... порядошних!..
— А що, і такі бувають?
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— Ого! Не. Трохи хіба. Хіба трохи, але бувають. Ну так, небагато.
— А вороги — вони які? Як ти їх бачиш перед собою?
— Як сьогодні. Вели-и-икі такі. Гарні. Настоящі враги!.. “Встава-ай, 

прокля-ятьєм заклеймьо-онни-ий...
— ...весь мі-ip га-ало-одних і вр-раго-ов,”...
— Р-рабов!
— Вр-р-рагов!!! Я не р-раб!
— Якщо ти не раб, то ти просто дурень. Бо якщо вони — враг, то 

хто ж ти, як не раб?
— Гм, в цьому щось є. Або чогось немає. А чого це ти співав?
— А ти чого?
— Думав: вороги ідуть.
— Так і я ж думав. Нє, я не думав. Бо я не думаю.
— А що робиш?
— Співаю.
— А вороги що роблять тим часом?
— А що їм робить? Ідуть. Вороги завжди ідуть.
— То що, оце завжди треба співати?
— Не треба, а — необхідно. Неодмінно. Небезпремінно. Обязательно. 

Жизненно нєобходімо. Бо якщо тобі дорога' жизнь, то тобі дорогі вороги.
— А як я не хочу співать? А як не вмію? А як у мене слуху немає?
— Не вмієш — научать. А не научишся — здохнеш. А може, здохнеш 

і так і так. Залежить од обстоятельств. А вобще — лучче жить без слуху. 
Чим здохнуть. Зі слухом чи без. Так чого тіпаєшся? Чого торохтиш?

— Я не тіпаюсь. Не торохчу. Я теж співаю. “ І шум-мить, і г-гуд-де, 
д-др-ріб-бен д-дощик ід-де, а хт-то ж м-мен-не, м-молод-дую, т-тай 
д-дод-до-м-му п-пр-ров-вед-де?..”

— Ти що, женщина, що такі пісні співаєш?
— Нє, я мушшина, через те такі пісні й співаю. Це як про прокляття 

співать, то, може, мужества й не треба. А як про дощик, то мужества 
таки ой як треба!

— А чого зуб на зуб не попадає? Страшно?
— Страшно. Який там зуб. Щелепа на щелепу не попадає. І взагалі

— не рви мені серце. І не шебурши мені тут, як гниле листя. І не вий 
мені дурню над вухом!

— Прид-дурок! Пр-ройд^дисвіт! Пр-рєд-датєль! Да-да, пр-рєд-датєль!!! 
Ти як “Інтернаціонал” назвав? Д-дурня, кажеш? Д-д-д... д-дурня??! Я з 
тобою не співав! Не стояв! Не говорив! Не мовчав! К-кол-ли д-до н-нас... 
п-пр-рих-ход-дять в-в-в... в-вор-роги... я їм п-печ-чу від-дразу п-пир-роі^и...

— Ги-ги-ги-и-и... У тебе не кохта навиворіт, а душа. Заздрісна. 
Егоїстична. У тебе вороги є, а в мене — нє? Немає, нє, кажи, га, немає? 
Не повинно бути? Жодного? Ні тобі малесенького?!.

— Е, н-нє! Вороги не твої! Забирайся геть! Пшол вон! Вони усі мої, 
вороги. Всі, як один, мої, мої, мої! І не вороги, а воріженьки. Гарні. 
Прекрасні. Самиє луччиє!

— Свиня ти просто! Все найкраще — собі? Отаке твоє виховання. 
Отака твоя красота моральна! Хіба є в тебе душа? Чи добрість людська 
є, — кажи, є в тобі людська добрість чи тільки паща звірина є?..

— Якої заспівав! А ще слуху немає! А як ворогів моїх однімать, так 
є в тебе слух, — га, кажи, є слух у тебе моїх ворогів однімать?! Ти 
їх у мене однімаєш, — а я їх, понімаєш, обнімаєш! От, получив? Нє-є, 
мої вороги! Любимі. Дорогі. Найдорожчі, хоч ти за задницю себе вкуси!
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— Останню гідність у мене одібрав. А ще про порядошних людей 
говорив. А який з тебе порядошний, як тягнеш з-гіід носа все, ЩО G 
цінного. Все, що є дорогого. А я не дам! Зась тобі! Я їх ... притулю до 
серця, моїх ворогів. Обороню їх од тебе! Поцілую в...

— Нє-є, не получицця! Бо я їх перший притулю до серця! ГІозаяк 
не твої вони, а мої. Настоящі вороги! Не тс, що твої. Так, і вороги й 
не вороги. Поддєлаиниє. Видимість одна.

— Ич, як заговорив! Цс твої, твої вороги фальшиві! Це твої вороги
— нікчеми. А мої вороги — оце так вороги! Високі, сильні, брудні. Як 
і надлежит ворогам. Грізні. Безжалісні. Пройдуть — нічого за ними живого 
не залишається. Птиці — і ті нічичирк! Бо й немає їх, тих птиць. Навіщо 
вони кому, як є вороги? До зубів озброєні. У самих зубах — пістолет. 
Калашніков із кожного вуха стирчить. У задниці — гармата. З друтго 
боку — ядерна ракета. А в руках — таких, знаєш, чесних робочих руках,
— не просто, а... плутоній жменями, або ще краще — червоний меркурій. 
Красний, понімаєш? Як звєзда над Крємльом, красний! Глянеш тільки
— і вже нема тебе! Отакий він, мій ворог!

— Жаль, я так не вмію красочно. Аж заслухався. Але в мене ворог 
гоже красівий! І теж у нього на місці і ракета спереду, і гармата ззаду, 
не думай!

— А я й не думаю! Я ніколи не думаю, бо це до добра не приводить...
— Як, і ти теж не думаєш? А я думав, що це тільки я не думаю. 

Так ти теж думаєш, що не думаєш?..
— Заткнись! Що тут думать, як ворогів треба оборонять?! Злодій! 

Ворога мого вкрав! Але далеко з ним не втечеш, бо мій ворог — 
неповторний. Унікальний! Єдиний на світі...

— А я що, не человек? Га, кажи, не человек? У тебе ворог — так 
ого, а в мене — так собі, і не більше? Отаке твоє благородство?

— Ти ніщо. То й вороги в тебе такі. А я — що, то й не такі в мене 
вороги. Вставай, проклятьем заклєймьонний. Пішли!

— Куди це?
— В-в-в... Туди! Назустріч ворогам! З піснею!
— Та я б... Воно б... Туди б... Де б... Може б... їх... н-не б--(?у-л-ло б-б... 

Так, питаю. На всякий случай. Без пісні.
— А де це їх не було? А де їх немає?
— Та... воно... ніде...
— Гм, то, може, в такому разі ти маєш, як не дивно, рацію. Хіба 

залишимося тут.
— От харашо! От я радий! От спокійненько собі проведемо час. Та 

спочинемо. Та заспіваємо хіба. Так, знаєш, репетиція, — щоб потім 
красіво получилось. Коли д-до н-нас... п-пр-риход-дять в-во... в-вор-роги-и...

— Нє, ти глянь! От нахаба! От хам. Неосвічений. Некультурний! До 
кого це, до нас?! До мене, а не до тебе, забув уже?

— Нє, до мене, а не до тебе! Який хитрий. До мене, так нє, а як 
до тебе, так пожалуста?

— А ти хочеш усіх ворогів собі забрать?! Хочеш, щоб вороги тільки 
до тебе, а до мене — зась?! Га, кажи, — зась? Зась, кажи? Бо я тобі 
так дам, що й не встанеш!

— Так, наче ти встанеш! Га, кажи, ти! думаєш! що я! не встану! а 
ти! встанеш! скелет нещасний?!

— Вроді ти не скелет! Вроді ти не світиш тут ребрами кротам у 
темряві...



— Від скелета чую! Набери землі в пельку — і заткнись! Не торохти 
мені тут кістками. Голова од тебе болить.

— Та яка там голова! Так, череп один... А взагалі — правда. Чого 
його там сваритись? Хіба ти не скелет? Чи я не скелет? Помиримось, 
як добрі християни. Вороги ж все одно уже прийшли. Прийшли і пішли. 
От я — цить. І ти — цить. І всі — цить. “1 шумить, і гуде... дрібен 
дощик... іде...” А таки ж іде. Бо вогко так стало в землі. Холодно. 
Мабуть, на осінь повернуло...

ЯК ДАВНО ЗБУДОВАНО ЦЕЙ СОБОР?

Ні, це ще не осінь, але вже. й не літо, а мабуть, що й ніяка пора 
року, бо ви, нарешті, зустрілися і зараз розмовляєте між собою, а я 
роздивляюся цей собор, де сутінкове повітря розігріте полум’ям свічок, і 
десь далекий голос священика повільно повторює слова молитов, і слова 
дивуються самі собі й перепитують одне одного, про що він говорить, і 
двоє чоловіків розмовляють між собою, і одного я люблю, а другого не 
люблю, а вони мене люблять обоє, але говорять про старовинну фреску, 
від якої лишилась хіба тільки тінь, хіба тільки спогад, хіба тільки слово 
в молитві, хіба кілька складок від плаща Мадонни, — вже й не видно, 
чи він голубий, — та ще її худа рука, якою вона тулить до грудей 
кучеряву голівку Сина, — а то більше нічого, невидимий пил, який 
віками сиплеться зі стін, і ці двоє чоловіків так незворушно і серйозно 
говорять про старовинну фреску, а я мовчки її роздивляюсь, але бачу, 
як один із них раптом зціплює зуби і вилиці його прорізає крута зморшка, 
а на обличчя другого лягає тінь, і між одниі^ його словом й іншим 
раптом западає небезпечна пауза, і я входжу в цю паузу, мов у крижану 
воду, мені судомою зводить горло, але я питаю, як давно збудовано цей 
собор, і сірі очі того, кого я люблю, і карі очі того, кого я не люблю, 
спиняються на мені, — та, врешті, яка різниця, як давно збудовано 
собор, — навколо нас тільки руки, руки, руки мертвих зодчик і 
художників, яких пережило каміння, і навколо нас — голоси, голоси, 
голоси мертвих священиків, які читали молитви з тих книг, які їх 
пережили, і все отут пережило людей, і ледь видима складка Маріїної 
одіжі триваліша в часі, як усе життя того, хто її намалював, — але 
навпроти мене стоять двоє чоловіків, які мене люблять, і глибоке мовчання 
між ними не триває й хвилини, але триває вічність, бо це крижаний 
морок правди, який раптовим вітром може прочинити навіть важку залізну 
браму цього собору — замкнену, бо ще не почалася меса, — може 
розчинити цю важку залізну браму в м’яке передвечірнє світло невеличко
го тихого міста, де тільки церкви та вежі, вежі та церкви, і той, кого 
я люблю, мовчки візьме мене за руку і виведе мене із собору, а той, 
інший, залишиться, і подивиться нам услід, і переведе погляд на ледве 
видимі складки Маріїного плаща, і на обличчя його ляже ще глибша 
тінь, але він мене простить, бо відчуває пронизливий дотик до мене тієї 
крижаної води, в яку я входжу, щоб спитати: як давно збудовано цей 
собор, і не чекаю відповіді, а вже питаю щось інше, щоб хоч подихом 
своїм зігріти цю крижану порожнечу, і дивно, що вона така крижана, 
бо від полум’я свічок повітря стає аж гаряче, і мені здається, що важка 
пурпурова завіса,, на хорах, за якою стоїть невидимий у . /темряві 
велетенський срібний орган, за мить спалахне і загориться, і я дивлюсь 
на тебе, а ти кажеш: це найстаріший у Європі орган, — а я знаю, що
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ти можеш сказати: зараз ти вийдеш із цього собору і підеш зі мною, — 
більш того, знаю, що якщо ти цс скажеш, я таки піду з тобою, і два 
погляди — твій заледенілий від болю сірий і розпачливий карий його 
схрестилися в мені, і я розумію, що ви обидва можете загинути в мені 
зараз, у цю хвилину, але я не винна в цьому, бо я не жінка, не дружина, 
не коханка нікому з вас, я — простір вашої біди, я — та дорога, де 
насмерть зійшлися ваші долі, і що ж я винна, якщо кожне слово — це 
крок до порожнечі, і, може, краще його сказати, щоб зробити цей крок
— і провалитися в цю порожнечу, — ну хіба ж цс не краще, як міряти 
повільними зацькованими кроками простір своєї біди, — і я знаю, що 
той, кого я люблю, зараз усміхнеться саркастично у відповідь на мою 
невимовлену думку, бо він її прочитав у моєму застиглому від муки 
погляді, а інший одведе очі від мене і подивиться вгору, під купол собору, 
де літають намальовані янголи і де Бог прощає всім — і не прощає 
нікому, і моє життя у просторі й часі спиниться від крижаного світла 
твого погляду, — як сумно,. Господи, як безконечно сумно, — священик 
тихо і здивовано повторює слова молитви, мов намагається збагнути її 
потаємний прихований сенс, і дедалі гарячішим стає повітря, — от-от, і 
від полум’я свічок спалахне й загориться важка пурпурова завіса, і 
мертвий органіст торкнеться прохололих за вічність клавіш, як давно 
збудовано цей собор, — все ж таки питаю я, вже, мабуть, втретє, і в 
твоєму насмішкуватому голосі помалу розмерзається біль, і я знаю, що 
за мить ти можеш холодно й чітко сказати: зараз ти підеш зі мною,
— і обваляться над нами склепіння собору, але ти, усміхнувшися, кажеш, 
що цей собор почали будувати тисячу років тому, а оце нещодавно з 
його дзвіниці кинувся вниз двадцятирічний хлопець від нещасливої любові,
— а я думаю: Господи, це до Твого Собору страшним вітром пристрасті 
й ностальгії жене наші душі, а Ти дивишся на нас згори, і прощаєш 
нас, і не прощаєш, бо так давно збудовано цей Собор, що Ти й сам не 
пам’ятаєш коли, і ледве видима найменша голуба складка на одіжі Твоєї 
Матері безсмертна і триває в часі, а ми не триваємо, ми тільки забрели 
до цього Собору спитати, як давно його збудовано, а найперше, може, 
глянути один одному в душу тим останнім поглядом, який говорить тільки 
правду, поки старий священик розбирає незбагненні слова молитов і 
мертвий органіст уже схилився над крижаним органом, — але такс тепле 
це сутінкове повітря собору від полум’я свічок, мовби вечір не надворі, 
а під його склепінням, і двоє, що люблять мене, — мене люблять, а я 
люблю того, кого я люблю, а іншого я не люблю, але наші душі не 
обдурюють одна одну, а жаліють, наші душі прощають одна одній — і 
не прощають, — і я розводжу в собі тектонічні розломи двох доль, і ці 
дві скелясті брили, що !)т-от мали зійтися в мені, повільно розходяться, 
і рука Мадонни так само тулить до грудей кучеряву голівку Сина, — 
Боже, Ти єси, — каже священик, — Боже, Ти єси, — кажу я, і голос 
того, кого я люблю, лунає то далеко, то близько, і голос іншого теж то 
близький, то далекий, і змили брандебойтами кров із бруківки, на якій 
розбився той двадцятирічний хлопець, і на світі ще не осінь, але вже й 
не літо, а мабуть, що й ніяка пора року, і горить важка пурпурова завіса 
над крижаним органом, і Мадонна тулить до грудей кучеряву голівку 
свого Сина, але я не заплачу, щоб ці двоє не загинули в мені, а може, 
навіть спробую усміхнутись, та вже не повторю свого запитання, бо Собор 
цей і справді збудовано так давно, що й сам Бог не пам’ятає, коли його 
збудовано.
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ПОВЕРНЕННЯ

Нічого не трапилось. Просто ти їдеш, а я залишаюсь. Ось тут усе, 
що є мого: блакитні стіни зіщуленого будиночка на пагорбі, де, може, 
завтра розквітне бузок, але сьогодні ще кетяги стулені й темні; ось 
гойдалка, де ти каталась, дивлячись на зорі, і напівзруйновані сходи, 
якими ти збігала униз до дороги. Ось вікно моє світиться в ніч, — єдине 
вікно на цілу заснул у планету, — воно світиться тобі вслід.

Щоразу ти від’їжджаєш інакше.
Сьогодні ти скочила на ходу в невеличкий сільський автобус, — то 

вже був останній його маршрут. Спортивна сумка через плече, джинси 
з картатою латкою, однією рукою схопилась за поручень, другою ще 
махала мені, стоячи на підніжці, двері ледве зачинилися зі скрипом, і 
тебе поглинув натовп. Так я й не встиг тебе запитати, коли ж ти приїдеш 
знову, і чого ти така сумна й розгублена. Сірий у зелені смуги автобус 
відважно долав покручену дорогу, — час від часу його підкидало на 
вибоях, і з-за хмари куряви ледь прозирали червоні вогні. Дивно, їде і 
навіть не гальмує на віражах, — ніби знає, що все одно розіб’ється.

Але вчора по бруківці процокав копитами кінь, і ти проїхала повз 
мене, прощально змахнувши наді мною темно-синім крилом твоєї 
оксамитової амазонки. Я хотів спинити коня, схопив його за вуздечку, 
але руки раптом обпекло, і я побачив, що затискаю в долоні пасмо 
вогню, а коня твого вже.,й слід прохолов.

Або ж твій сріблястий “Вольво”: сіла в машину, запалила цигарку. 
Мовчки подивилась на мене, ледь усміхнулась кутиками вуст і, ані слова 
не сказавши, повільно рушила з місця, а потім 'як рвонула вперед, то 
аж будяки вздовж дороги злякано сахнулись врізнобіч.

А то ще пам’ятаю тебе у клоунському вбранні: твій біло-фіолетовий 
комбінезон із круглими блискучими ґудзиками, лілово-срібний ковпак 
прим’яв неслухняні кучері, густо-чорним нафарбовані вії та ще велика і 
теж густо-чорна сльоза, намальована на щоці. Ти від’їжджала на золотій 
колісниці — вгорі були веселі акробати, а ти їхала між спицями 
здоровенного колеса, швидко перебираючи руками й ногами та ранячи 
пальці об заіржавілі Гвинти. За колісницею біг маленький переляканий 
поні й не знав, чим тобі допомогти. А тої чорної сльози й не треба було 
тобі малювати, бо ти й так^ плакала, і прозорі сльози змивали чорну.

Бувало й так, що ти йшла від мене, ступаючи босими ногами по 
шовковій смарагдовій траві. Солоний середземноморський вітер розвівав 
твою туніку, відкриваючи довгі скульптурні ніжки. Але ти не соромилась 
такої твоєї аж прозорої, сліпучої голизни. Бо ти була ще надто юна і 
зовсім антична. Ти була первозданна. Ще хвилину тому я цілував твої 
високі тугі перса. Я перепалював поцілунками твої вуста. А зараз ти 
йшла горда й неприступна, і з кожним твоїм кроком дедалі слабшав 
вітер, і я бачив, як ти сповільнювала крок, і м’які бганки твоєї білої 
туніки робились мармурові.

Я впізнав у тобі Афродіту й тоді, коли ти їхала у старовинному 
темному екіпажі, який тихо погойдувався на ресорах, минаючи мою 
вузьку сільську вуличку. А таки ж нелегко було роздивитись Афродіту 
в тій молодій середньовічній жінці, затягнутій у важку пурпурову сукню 
з вишитими на ній золотистими трояндами!.. Де твої мармурові кучері, 
маленька богине, чиє чорне волосся тісно переплетене золотими джгутами? 
Але мене не обдуриш. Це правда, що личко зовсім інакше, — худесеньке,
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бліде й строге, а не таке рожеве, як у Афродіти. Але очі — ті ж самі. 
Очі, очі, очі — ті ж самі! Щойно в них стояв сон — це тихо спала, 
ще не пробуджена щоденним гамором і суєтою, занурена в себе, потонула 
в собі краса. Та досить було тобі від’їхати, як на останньому повороті 
дороги ти визирнула з екіпажу, — і очі раптом стали розгублені, а потім 
розпачливі, — губи стулені, рухи спокійні й виважені, а очі — божевільні. 
Це душа^ твоя зайнялась великим вогнем і запитала мене: ми ще 
зустрінемося з тобою?..

Щоразу ти від’їжджаєш інакша. А я залишаюся все той, як і був. 
Навіть не знаю, в якому я живу столітті, — наприкінці ХХ-го? В 
ХІІІ-му? У ХХІІІ-му? До Христової, може, ери? Щоразу ти від’їжджаєш 
по тій самій дорозі, але ти щоразу інша. А дорога та ж сама. І я той 
самий.

З моїх обіймів відходиш у ворожий світ. Мандрівниця. Дитя. Безумство. 
Коли ти поруч, коли я обіймаю твої голі плечі, коли цілую твої гарячі 
й несміливі вуста, що повільно розкриваються моїм, коли ти стаєш моєю 
і здається, що ні ріка води, ані ріка вогню не роз’єднає наші тіла, — 
тоді в тобі циркачка схожа на Афродіту, а дівчатко в джинсах — на 
середньовічну маркізу.

Але ось ти їдеш від мене.
Кінь сердито хилить голову, нетерпляче перебирає ногами. Немає часу. 

Пора!
Візник твого темного екіпажу неквапно повертає до мене суворе 

втомлене обличчя. Але ж обличчя там нема, — лиш спокійно обертається 
кришталевий глобус із похмурими рельєфами гір та наскрізь видними 
киплячими надрами вулканічної планети. Скажений вітер несе чорні 
смерчі піску, а з ними — і людей, і птахів, і звірів, і дерева, — 
несамовито крутить їх над гострими шпилями гірських кряжів, а далі з 
висоти жбурляє об стрімкі виступи скель над проваллями.

Потім візник одвертається й піднімає комір, бо починає накрапати 
дощ.

Пора їхати. Пора, пора їхати!..
А я повертаюсь до свого блакитного будиночку в гущавині нерозквітлого 

саду. На скляній веранді тихо побрязкують шибки. Вітер.
Усі кімнати — майже зовсім темні, лише в печі палає вогонь, і червоні 

його пасма то стеляться по підлозі, то обволікають стелю тривожними 
багряно-золотими полисками.

Повільно проходжу по всіх кімнатах. Ось тут ти розчісувала своє довге 
золоте волосся, — може, то не від вогню, а від нього лишився золотий 
полиск на стелі, — розчісувала своє золоте волосся перед дзеркалом — 
таким старим, що у тьмяному його просторі за твоєю юною розпатланою 
голівкою юрмились тисячі молодих і старих, веселих і сумних невидимих 
облич.

Ось тут ти ставила на стіл великі червоні яблука, — вони були ніби 
з нетутешнього саду, такі великі й червоні, з краплями нічної роси, 
зірвані вранці хтозна якого століття.

Тут опускала вуаль на своє бліде личко, — гаку ж саму темно-синю 
вуаль, як і твоя оксамитова амазонка. Але іноді здавалося, що то не 
вуаль, а туман, у глибині якого де-не-де поблискують зорі, а вся ти — 
мов далека галактика з таємничим жіночим обличчям і стрункою летючою 
постаттю амазонки.
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Тут плакала, і прозорі сльози змивали чорну, бо ти не знала, де 
кінчається клоунада і чим годують солом’яного поні.

Тут танцювала — крок уперед, крок назад, ледь нахилена вбік 
граціозна голівка, — тут танцювала менует, і вся була — мов пурпуровий 
промінь у золотому келиху літнього вечора.

А ось тут запалювала “Мальборо”, нервовим рухом відкидала з чола 
розкуйовджене волосся і дивилась на мене довгим, уважним поглядом.

І тоді я бачив, що очі твої — божевільні, а губи — стрілою Амура, 
як у всіх грецьких богинь.

Велика ніч наді мною. Довга дорога прощання. Колись ти нею не 
повернешся назад.

Дорожня гойдалка в саду.
Птахам нема тепер про що співати.
1 вже котре тисячоліття стоять розчинені ворота, але не дуже навіть 

і розсохлись, просто дедалі більше вгрузають у землю. А старий бузок 
цвіте біля них і ніколи не відцвітає. 1 турбуюсь я лише про те, що якщо 
ти повернешся назад, — через сто навіть років чи тисячу, — то можеш 
ненароком зачепитись темно-синьою своєю амазонкою або ж білою тунікою
об який-небудь іржавий гвіздок.

У печі палає вогонь, — я простягаю руки до вогню, але мені не 
боляче, бо цей вогонь горить і ніколи не згасне, та руки мої вже віками 
холодні.

І все навколо знає, що ти була тут ще хвилину тому, бо в кімнаті 
пахне парфумами, дощем, свіжозламаним бузком, а скрізь по кутках 
розкидані уламки метеорита. Казав же тобі: обережніше, коли літаєш по 
галактиці, інакше влетиш у моє вікно разом з якимсь небесним тілом. 
Байдуже, звичайно, але ж ти чуєш, який сильний вітер вривається тепер 
у розбиту шибку, і яка темна й невичерпна порожнеча вирує за стінами 
мого дому, такого раптом самотнього на цьому вічному перехресті простору 
й часу.

Все розумію. Все знаю. Одного тільки не можу збагнути, — минають 
тисячоліття, а я все питаю себе:

— Куди б і звідки, і коли б
не їхала навіки ти від мене, —

чому
на повороті вулички старої

в останню мить ти озираєшся на мене, 
і губи ще твої сміються,

а в очах
стоять великі

непролиті
сльози?!.

РОЗМОВА СТІН

Господи чому Ти нас покинув?
Мауріціо син хвдйди
Віддай життя заради Батьківщини
Всі президенти злочинці
Саддам Хусейн навіки з нами
С крІЗЬ РуДИЙ ДИЯВОЛ -М'ініг, і

Фашистське серце б’ється в такт історії
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Скрізь скрізь скрізь Рудий Диявол 
Етно трусни як слід сіцілійців 
Рим голова світу
Мауріціо я тебе люблю безконечно Мільва 
Рим гівно
А Кікка мала і кирпата
Солідарність із Німеччиною: палити турків і Гвалтувати їхніх баб
Рудий Диявол близько
Мільва я теж тебе люблю Міціо
Чорні й жовті лайно Сатаии
Європа загинула
Джіно ти мій
Жиди щоб вашого духу тут не було
Федеріка я тебе таки люблю до чортиків
Хай живе Ізраїль смерть Палестині
Кікка не задавайся
Еліо ненавиджу тебе люблю чекаю
Рудий Диявол прийде
Ні США ні СРСР а Європа націй
Хорватів та мусульман на м’ясо дорогу етнічно чистій Великій Сербії 
Кікка висунь носа
Бог прощас ми ні Бригади Папареллі
Гітлер моя любов
Летіція проститутка
Мао найбільший філософ людства
Патріція після такої ночі він три тижні не встане
Леліо педераст
Італія лайно
Кікка ти просто лялечка
Сільвіо клянусь Богом я люблю тебе навіки
Комуністична партія вистоїть
Рудий Диявол поруч
Комуністи ідіть у за дни цю
Кікка не слухай маму
Світ за Гітлера
Марко я хочу за тебе заміж
Ми за Сталіна
Рудий Диявол кругом
Міланці геть із Риму
Кікка ти чудо
Ми повісимо вас на ваших кишках
Прости мене що я тебе люблю прости мене що я дивлюсь на тебе 
Вимагаємо підвищення зарплати 
Кікка я тут
Сіцілійці Північ не для вас 
Кікка ти чудо з чудес 
Столиця не Рим а Мілан 
Луїза це було незабутньо 
Гідну відсіч расизму 
Джек ти гівнюк 
Чорні геть з Європи 
Вітторіо любить Альберто
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Комунізм у всьому світі 
І вас усіх туди само 
Кікка виходь 
Президента в тюрму 
Бог е
Джованні я тебе хочу 
Мафія в уряді 
Розарія любить Беппе 
Всі на вибори 
Уряд у мафії
Кікка я на тебе чекав три години
Беппе любить Луїзу
Радянський Союз фашистська держава
Дорога Анно полюби мене будь ласка Ніно
Рудий Диявол скрізь
Барбара ти назавжди моя
Облити бензином і спалити усіх іммігрантів
Джульетта давай дружити Мустафа
Терор Терор Терор
Кікка я склав тобі пісеньку
Наш президент убивця
Негри теж люди
Паоло шукає задницю
Безробітні голодують
Кікка ти прекрасна як Мерілін Монро
Уряд на гільйотину
Лаура, я тобі його всаджу по саме нікуди 
Кікка хочеш морозива?
Церква проти аборту
Кікка де ти взялась на мою голову?!
Зґвалтовані нами боснійськи баби народять сербів
Кікка у тебе ніжки як золото
Теорія Маркса правильна
Джіджі займемось любов’ю
Світова революція відбудеться
Держава всуціль корумпована
Кікка я хочу бути твоїм хлопцем
Свободу Європі од Штатів
Японія перемогла
Синдикати продали народ
Кікка я пропав
Перемога комунізму неминуча
Кікка я через тебе не сплю третю ніч
Парламент на смітник
Луїджі загинув за правду
Кікка я тебе ніколи не зраджу
Дівчата родити боляче
Рудий Диявол сміється
Джулія чао я закохався по вуха
Ми діти Ґарібальді
Кікка я без тебе вмираю
Всі на маніфестацію
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Кікка вибери мене
Негри начувайтесь
Ліллі ти моя еротична бомба
Марксизм переможе
Кікка ти дуже вредна
Світ у небезпеці
Серджо плюс Лінда дорівнює любов
Спасімо нашу Землю
Стефано я тебе люблю як безумна
Християни отямтесь почався Апокаліпсис
Кікка я тебе питаю востаннє ти вийдеш чи ні?
Рудий Диявол прийшов
Мануела ти моя вічна любов
Я заразив снідом шістьох баб здохнемо разом
Врятуймо Італію
Кікка ти ще пошкодуєш
Люди рятуймося
Фашизм повернеться
Кікка ти моє сонечко
Пролетарі всіх країн єднайтеся
Кікка я поїхав у Туреччину
Фашизм переможе
Кікка я без тебе як дурний
Комунізм світле майбутнє людства
Смерть поруч
Кікка якщо ти мене не полюбиш я спалю Рим
Завтра ми приїдемо на танках
Кікка Кікка Кікка
Історія продовжується
Кі-і-ікка-а-а!!!
Господи чому ж Ти нас покинув?!.
Прокляте століття
Кікка я тебе люблю маленька

ЗИМОВЕ ОЗЕРО

Давно, як давно не була вона вдома! Вдома, де чекав на неї чоловік, 
його мати, книжки, картини, квіти...

Вона була молода і завжди в дорозі: робота, справи, цейтнот. Залишала 
без жалю цей старовинний римський дім із важкими портьєрами кольору 
древнього бурштину, дерев’яним різьбленням дзеркальних рам та 
картинами епохи Ренесансу. І поверталася туди неохоче — вітри й літаки 
носили її душу на своїх крилах, а тут текла повільна ріка нерухомого 
часу, і довгошерстий аристократичний пес, поклавши голову на лапи, 
сумовито роздивлявся мудровані орнаменти горіхових карнизів.

З її приїздом оживало все. Молодшала мати, перенизуючи пальці 
потемнілими від часу, ще від її матері, коштовними перснями. Зранку 
бадьоро гула кавоварка, наповнюючи дім веселим свіжим ароматом. Одні 
квіти не встигали розцвісти, а вже їх витісняли інші, і єгипетські лотоси, 
поважно впливаючи в дім, здивовано оглядались на розпатлані польові 
ромашки. Був переможним погляд жінок на ренесансних портретах, і 
навіть одіж їхня не зблякла в кольорах, а ніби тільки вчора вишневими,
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блакитними, фіолетовими хвилями зісковзнула на оголені плечі із 
спритних рук усміхненого кравця. Високі свічки химерного плетива у 
срібних свічниках чекали Різдва, Великодня, родинних свят і просто 
затишних вечорів, коли очі, втомлені од світла урочистих кришталевих 
люстр, хочуть зустрітися з іншими очима в тихому сяєві свічок, що 
золотить важкі портьєри бурштинового кольору і робить прозорими руки, 
які зустрічаються між собою, мов легкі пелюстки летючого вогню.

Так, з її приїздом оживав і той дім, і навіть парк навпроти дому. 
Старий велетенський парк, володіння якогось забутого князя, від якого 
лишилось хіба тільки ім’я, та ще — пишна гробниця в затінку дерев, 
схожа на мовчазний ошатний будиночок з мансардою, куди люблять 
зазирати, витягнувши Граціозні шийки, сріблясті горлиці. А тепер той 
парк був володінням дітей, неміряним простором їхніх щоденних забав, 
де скриплять гойдалки, кружеляють розмальовані слони і коні каруселей, 
злітають між Дерев кольорові м’ячі, а разом з дітьми бавляться і дерев’яні 
гноми в капелюхах набакир, заблудившись у густому лісі шелесткої трави.

Не те, щоб він оживав, той парк, а просто жінка, і чоловік, і його 
мати час від часу визирали з вікна, щоб побачити, як спочивають від 
спеки мармурові дракони відреставрованих фонтанів, мирно підставивши 
погрозливі морди під прохолодні струмені води, або ж як хиляться од 
вітру, віщуючи грозу, темно-смарагдові пінії, перегукуючись формою своїх 
крон із далекими хмарами, що чимраз дужче купчаться в прозорій 
нерухомості лазурових небес. А десь там, у глибині зелених хащ, 
причаїлося озеро. Його ніколи й не було видно за тими хащами. Лише 
знати було, що там пливуть у човнах, цілуючись, закохані, похитується 
на воді розквітле зранку біле й жовте латаття, і великі лебеді, цілковито 
втративши гідність, сердито скубуть прудких бобрів, коли ті безцеремонно 
вихоплюють з-під неквапливих лебединих дзьобів шматочки хліба, що їх 
кидають з берега діти. Те озеро було, — і мов не було його, — 
зачаклований рай, невидимий крізь молоді крони старих дерев, маг
нетичний поклик свіжості серед розпеченого кам’яного міста, радісна 
таємниця зануреного в свою квітучість літа.

І справді все оживало з її приїздом. Не лише дім і все в тому домі, 
а й той парк, і те невидиме озеро в тому парку. Здригалася повільна 
ріка відсутнього часу, і починали котитися її хвилі пружними ну ртам и 
днів, годин, хвилин і секунд. Чоловік приміряв світлу краватку і 
заклопотано поглядав на годинник. Весело гула кавоварка. Мати вбирала 
персні...

Але цього разу її не було тут надто давно. Вже встигли проминути 
літо й осінь, і почалася зима. За цей час постаріло все. Постаріла мати, 
кутаючись у пухнасту сіру шаль. Зламався замок на старовинній шкатулі 
з перснями, так що годі було її й відчинити. Постарів син. Усе менше 
було справ, поїздок, планів. Та й світла краватка взимку не пасувала. 
Читав середньовічні фоліанти, пестячи пальцями золоте тиснення шкіряних 
палітурок. Постаріли картини й люди на картинах. Вже й погляд жінок 
на ренесансних портретах не був такий переможний, та й зблякли кольори 
їхньої одежі, — так, ніби дихнув на них зимовий туман, і незримі води 
часу розмили скульптурно мальовані капітелі римських колон. Постаріли 
срібні свічники, і від догорілих свічок лишилися каскади застиглих 
парафінових сліз. Постаріли навіть люстри, кидаючи непевні світлотіні 
по кімнатах, бо скаламутив пил мінливу гру колись блискучих кришта
левих водоспадів. Постарів пес, і тепер лежав нерухомо, сумно уткнувшися
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носом у затоптані візерунки пошарпаного персидського килима. Постаріли 
книжки і квіти. У далеких закутках дому залягли сутінки й забуття.

Дивна тиша оселилася в цьому домі. Зранку чаїлася в шелесті газет, 
який заповнював паузи між короткими фразами, якими обмінювались 
мати й син. А ввечері застигала небезпечним громаддям темряви, коли 
син і мати говорили одне одному “добраніч” і вимикали світло. Ця тиша, 
ця велика остання тиша розчиняла двері з однієї кімнати в іншу. Опускала 
важкі портьєри кольору древнього бурштину. Блукала пустельними 
вулицями безлюдних міст на ренесансних картинах. Перебирала коштовні 
родинні персні в назавжди зачиненій старовинній шкатулі. Шелестіла 
сторінками середньовічних фоліантів у шкіряних палітурках, де губилися 
дні й століття між напівстертих вишуканих ліній золотого тиснення. Цю 
тишу порушував тільки старий годинник з великим маятником, який час 
від часу глухо озивався з глибини безконечних напівтемних кімнат, — 
нечутний раніше, він ніби лише тепер прокинувся, щоб похмуро відбити 
повільні години і знову надовго замовкнути.

А в парку навпроти дому, де влітку вітер застрягав у зелених хащах, 
крізь оголені стовбури дерев відкрилась дорога до озера. Над озером стояв 
безмовний спокій. Сизі хмари пливли немов із потойбіччя. Ні голосу, ні 
звуку, ні луни. Хилилися дерева од нечутного вітру. І крізь голі їхні 
гілки світився свинцевий проблиск крижаної води.

ШНАПС ДЛЯ МАЕСТРО

Час від часу ми зустрічаємось на вулицях цього старою міста. Я — 
з дитям на руках, у постійному поспіху від’їздів та повернень, веселих 
і марудних клопотів щодення, то занурена у темну коловерть цейтноту, 
то невидюща блаженною сліпотою любові, коли ще мить тому я, 
напівпритомна від твоїх поцілунків, силкувалася згадати, який на цьому 
світі рік, і день, і година. Він, — не існуючи в часі, вічний денді, високий 
і худий, темно-зелений капелюх із жмутком сухих квітів, заткнутих за 
чорною шовковою стрічкою, сивуваті вуса з хвацьким австрійським 
вильотом, незмінна картата краватка або ж метелик у квадратики, 
горошок, смужку, — так, і не йде, а пропливає крізь безлику хвилю 
натовпу, крізь погляди здивовані, а то й осудливі, — чи не божевільний?
— у нечутному ритмі вальсу, так само зненацька виникаючи, як і 
щезаючи знов...

Учитель музики, старомодний маестро, ніде не тутешній у цьому 
столітті, а хіба що в минулому, з Угорщини до Австрії, може, десь 
випадково трапивши в Польщу чи в Україну, — навчити нотам 
неслухняних дітей, а що вони нічого не розуміють, то взагалі парам- 
пам-иам, — життя не більше, як вальс Штрауса, — але й не менше, 
як той-таки вальс, — і тому він живе отак, з одного століття в інше, 
а що важко перевалити за друге тисячоліття, то він зустрів оту молоду 
жінку з дитям голубооким на руках, — і сказав:

— Щаслива Ваша дитина, що житиме у двадцять першому столітті. 
Воно буде неодмінно краще від усіх попередніх. Це буде століття — мов 
одна з казок Віденського лісу мого друга Йога на Штрауса, — вітер над 
свіжоскошеною травою, відсвіти сонця на рожевих стовбурах дерев...

От і все, і нічого ж не відбулося. Сказав — і проминув, зазирнувши 
з уже далекого свого століття в іще далеке не своє, — маестро молодих 
і вже давно померлих музикантів, елегантна чапля з вічних боліт часу.
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А то ще іноді бачу його у вікні знайомої кав’ярні. Коли вже холодно. 
Коли вечоріє, і раптом сумно робиться ступати по ледь примороженій 
землі. Коли в листопадовому тумані кружляє і кружляє листя, заволікаючи 
золотою шурхітливою пеленою примарне світло ліхтарів.

Він увіходить, чемно скидаючи незмінного темно-зеленого капелюха з 
нев’янучими квітами. “Шнапс для маестро?” — так само чемно й незмінно 
запитує власник кав’ярні.

Він один за столиком. Разом зі своїм шнапсом. Непотрібна попільничка. 
Трохи попелу на дні. За вікном минають люди. Чужі. І ніхто з них так 
і не здогадується, що століття наступне може бути краще, а може бути 
й гірше від попередніх, але все ж таки життя — парам-пам-пам, — це 
також і просто вальс, життя не більше — парам-парам-парам-пам-пам,
— як вальс Штрауса, але ж воно таки й не менше, як вальс, як вальс, 
як вальс...

Якого ні з ким танцювати.
А одного дня я не побачила його за столиком кав’ярні. Не було його 

там.
І ніде більше не було.
Хіба помилився століттям. Не сподобалось, — повернувся назад.
А за шнапс розплатився вітер. Золотим шарудким листям по столу.

СУТІНКИ ТАОРМІНИ

Таорміно! Хто тебе вигадав, притулену так високо серед скель, 
загублену між старих грецьких сузір’їв, затоптану туристськими ордами 
золотисту сіцілійську мушлю, що вткнулась носом у вулканічні груди 
Етни, а сама пливе в позачассі, похитуючись у темно-синіх прибоях 
сутінків?

Люди винесли тебе на самісіньку вершину скелі, камінчик за 
камінчиком, дім за домом, покоління за поколінням. Вмурували свої 
будинки в камінь. Обламали собі руки, добираючись крізь камінь до води. 
Світиться до зірок грецький театр. Ночами іноді там рецитують 
кажани.

Ти, Таорміно, невимовно епічна. Ти просто неминуща if 
незнищима, як оте збіліле од часу каміння грецького театру. Навіть твої 
кажани, Таорміно, знають напам’ять Евріпіда. Із заплющеними очима 
цитують Софокла.

... А може, насправді не така ти вже й незнищима. Може, й 
ти, Таорміно, так само беззахисна й ламка, як оті твої скляні звірята й 
птиці, розкидані по чорному оксамиті у вітринах маленьких крамничок. 
Блакитний їжачок, від кого захищаєшся смішно настовбурченими скляними 
голками? Недовірливо гне прозору шию крихітний лебідь, пливучи своїм 
озером з чорного оксамиту. Малахітова ящірка, тікаючи, не залишить 
скляного хвоста...

І ми тут теж, Таорміно, ненадовго. Мандрівники, гості, 
блукальці. Прийшли поблукати між грецьких руїн та сузір’їв. Мама моя 
і я. Одна душа на двох. Ні, на трьох. Дитя моє в мені. Прийшли і 
підемо. Лишивши на згадку хіба прощальний погляд на оті руїни отого 
грецького театру, де місяць мовчки зазирає в очі невидимих глядачів.

Хтось
там грає на саксофоні. Камінь до каменю? Чи безробітний до руїн? Тиха 
музика, мов сестра-жалібниця, схилилась над пораненою душею...
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Яке все тепле, лагідне, живе! Навіть отой камінний коник. Пі, насправді 
він не коник, а дуже давній фонтан. Жебонить свіжа прохолодна вода. 
Про ідо замислився, конику? Дивиться на нас зосереджено і думає: це 
ж скільки мені, конику, років, і навіть століть, а вони завжди ще такі 
молоді, й отак щодня, впродовж стількох віків, схиляються до нього 
обличчя людей — напитися води, і такі ж вони різні, ті люди, а він, 
коник, усе той самий, і так само їх усіх любить, і так само дає їм 
води...

На самому березі Іонічного моря стоїть телескоп. У ньому можна 
побачити зблизька і грецькі сузір’я, і залите вогнями узбережжя. 
Мерехтять і переливаються в темряві мінливі вогні, от зараз вкину монетку 
на сто лір і побачу ближче церкви та людські оселі. А там за вікнами 
у тих оселях людські діти, і свята людські, і печалі людські. Зазираю в 
телескоп, а він ковтнув монетку, і все одно нічого не видно: ті ж самі 
вогні мерехтять і переливаються на дні глухої непроникної темряви, і 
тільки невидимі дзвони щось розповідають примруженим вогникам вечо
рових осель.

...Хто ти, що дивишся на мене з виноградної гущавини? Вже 
зійшов місяць, і в його магнетичному блідому світлі примарно поблискують 
сині виноградні Грона серед чорно-смарагдового лискучого листя. Виноград 
обплітає мур таємничого саду. Хто ж ти такий, що так пронизливо 
дивишся па мене, і від твого незнайомого кам’яного погляду холонуть 
плечі? Цей погляд зовсім поруч, і все ж долинає він здалеку, — мов 
інше якесь століття підняло кам’яні повіки й дивиться на нас тривожно 
й насторожено. Ступити крок, і ще один, з острахом розвести зелену 
гущавину... А там, між виноградних заростей, дві грецькі маски: одна 
маска плаче, друга — сміється...

Вже майже не видно в сутінках церковці, —- просто темрява 
намалювала її вигадливий бароковий силует. У глибині привітно блимають 
рожеві свічки, неквапливо й поважно хрестяться жінки, виходячи з церкви. 
Мовчки постояти на напівзруйнованих сходах церковці. Покласти букетик 
жовтих і фіолетових квітів біля мармурової Мадонни. Мати Божа, 
захистиш людських дітей?..

Вечір повільно проходить під химерними хитро
сплетіннями середньовічних арок, заливає бруківку різнокольоровим 
віддзеркаленням реклам. Чимраз більше веселих молодих голосів. Цим 
голосам тісно у вузеньких вуличках, вони розбрідаються по кварталах, 
розчиняють скляні розмальовані двері кав’ярень, перегукуються між собою, 
жартують, сміються. Таорміна їх любить, ті голоси! Скільки вже століть 
вона їх слухає, нові й щораз інакші, а й сьогодні любить їх, як і тисячу 
років тому. Це її діти, щаслива луна майбутнього в кам’яних надрах її 
шляхетної старої душі.

Гамірно в задимленому барі. Красиві темноокі 
дівчата палять вишукані довгі цигарки й вибирають морозиво — лимонне, 
полуничне, ананасове... Біля дверей бару — молоді стрункі хлопці. 
Погляди різкі, рухи впевнені, а м’язи відчуваються навіть під чорними 
шкіряними куртками. Стоїть прихилений до стіни бару червоний 
мотоцикл.

...І раптом щось трапилось. Раптом спіритуалістичний вечір 
розколовся й осипався у свідомості колючими, жалючими уламками. Душа
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не зойкнула. Душа заціпеніла. На мотоциклі стриміло дзеркальце. 
Обрамоване чорним. У формі свастики...

Ох, не оливу й не пінію морську 
видно в тому дзеркалі, коли такий мотоцикл не їде, а вже з ревом летить 
над гарячим асфальтом, люди на вузьких тротуарах притискаються до 
стін, а оглушений голуб ще довго сидить на бруківці й не виймає голови 
з-під крила! Не хмари й не собори пропливають у тому дзеркалі, і 
власник мотоцикла не зустрічається в ньому очима з коханою жінкою, 
яка їхатиме разом з ним, охопивши його руками.

На тій швидкості
відіб’ється в дзеркальній свастиці світ без обличчя, поруйнований, 
розбитий, розірваний, розтоптаний, розчавлений світ. Безформне місиво 
стертих кольорів і понівечених форм, спотворений контур сущого, наступ 
темряви, що клубочиться на горизонті, обламуючи прощальні промені 
багряного сонця.

Віддзеркалений у свастиці світ! Ох, там уже не буде 
нас!.. На цій швидкості й ми станемо лише розмитими тінями, що їх 
сухим жорстоким вітром жбурне на скривавлений тротуар. І ціле місто, 
і цілий світ, об’їжджений на цьому червоному мотоциклі із дзеркальною 
свастикою, обрамованою чорним, — не церкви й людські оселі, не дерева 
і не фонтани, а всього лише гора брухту й скляних уламків, залитих 
кривавим багряним світлом...

Мамо! Дитя моє! Люди! Ходімо звідси, поки 
власник ще не осідлав свого мотоцикла. Попрощаємось із крихітними 
скляними звірятками, що тихо сплять на чорному оксамиті. Прощай, 
блакитний їжачок! Прощай, малахітова ящірко! Прощай, прозорий лебедю, 
котрий пливе в нетривожному сні по чорному оксамитовому озеру!

Прощай,
стара церкво! Прощай, мармурова Мадонно, що тримає в руках мої жовті 
й фіолетові квіти!

Прощай, кам’яний конику! Спасибі тобі за воду.
Прощай,

Таорміно! Спасибі тобі за тебе!..
...Лише бездомна музика саксофона про

воджає нас. І дивляться нам услід дві грецькі маски: одна маска плаче, 
а друга — сміється.

... Ні, “плачуть обидві.

ХАЙ СНИТЬСЯ ВЧОРА...

Свято сільське називається саґра — слово шорстке і трохи пряне, 
пахне захмелілим людом і гіркуватим димом від кострищ, на яких 
смажать, от просто тут, на площі, сосиски, приправляючи їх пекельно 
переперченим соусом, а люди тим часом танцюють, чамріють, шаліють, 
об’їдаються малиновим та шоколадним морозивом, дозволяють дітям 
здирати з себе набридлі шапки, хоч надворі осінь, та, роззявивши роти, 
дивляться на останнього, може, у світі коваля, котрий — цюк-цюк по 
червоному розпеченому залізу, — от вам, будь ласка, штир із химерним 
завитком, а багато таких штирів, то й не знати, що виходить, — чи то 
ґраціозні дверцята для каміну, чи цвинтарна огорожа, а чи траурні 
меандри круг високого старого дзеркала, прихиленого до однієї з колон 
довжелезної середньовічної галереї; а все ж таки саґра — свято врочисте
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й значне, бо бувас саґра грибів і винограду, саґра вина і меду, саґра 
кавуна і саґра вишні, а ось тут, у цьому селі — саґра редьки, чому б 
і ні; цілий рік готуються до свята всім селом, а потім цілий день не 
роблять нічого, а тільки святкують; тут вам харчі за безцінь на площі 
та кольорові гумові кулі у формі зайців і драконів, слонів та риб, що 
літають над вашими головами; тут вам вихоплені з вогню смажені 
каштани, що обпікають руки, та біле ломбардське вино з холодних 
столітніх підвалів, якому двісті тридцять вісім років; а для діток 
найменших смішні талісманчики — макового кольору зайчики та лазурові 
ведмедики в колисочках, та ще меланхолійні золотисті левенятка з 
оранжевою квіткою в зубах; а жінкам — запахущий крем із диких 
цілющих трав, аби личка їхні відразу помолодшали на п’ять і десять 
років, а в разі потреби й на п’ятдесят, щоб могли ті жінки, нарешті, 
милуватися собою у високому старому дзеркалі, чорно обрамованому 
кованим залізом; а ось вам і сім пар танцюючих, веселі обвітрені лиця,
— ну, Боже ж мій, які там балерини, як селянки, що з роду в рід, 
століттями не можуть змити землю з рук, та й кавалери їхні вже трохи 
підтоптані, — а що ж, як молоді не вміють, то старі, хочеш-не хочеш, 
мусять танцювати кадриль, і джиґу, і тарантеллу, — на жінках строгі 
білі сорочки з крохмальними комірчиками, чорні киптарики з такими 
темними, що ледве мріють, квітами, вишитими старими нитками, старими 
голками, старими руками, а зате спідниці — рожеві, пурпурові, зелені, 
як весняна трава, і похмурий нічний фіолет, і жовті, що відливають 
золотим, та такі червоні, що аж очі болять на них дивитись; а чоловіки
— у чорному лискучому атласі, та всі як один — з червоними бантами 
на грудях, — а десь віддалік — духовий оркестр підлітків — кудлаті й 
ретельно причесані хлопчаки в синіх костюмчиках, — грає пісню бітлсіп 
“Учора”, — “учора, учора, — хтось із натовпу їм підспівує, — здавалось, 
не було моїх нещасть, а сьогодні всі вони повернулись; я вірю у вчора, 
мені сниться вчора”; надсадно дме в трубу дванадцятилітній хлопчак — 
“мені сниться вчора”; пісня бітлсів то даленіє, то знову перекриває 
оглушливим гуркотом ударних інструментів напівстертий магнітофонний 
запис, який то хрипить, то обривається, а все ж грає, а старі селяни 
під ту свою музику танцюють джиґу, кадриль і тарантеллу, як батьки 
їхні і як діди; порепані спрацьовані руки чоловіків гречно лягають на 
обважнілі талії жінок, ведуть до танцю дружин та коханок; і жінки 
ґраціозним жестом подають свої загрубілі руки чоловікам, по-дівочи 
схиляючи голову із сивіючим волоссям їм на плече; і зливаються руки 
й тіла, переможні усмішки й лукаві погляди у рвучких ритмах одвіку 
молодих танців; і втомлені ноги легко злітають над мощеною віків сім -вісім 
тому площею, а навколо стоять люди, скандують у захваті під збожеволілу 
музику, і я серед них стою, і на руках моїх дитя, якому ледь сповнився 
рік, яке теж плеще в долоньки і випручується з моїх рук, рвучися до 
танцюючих, а вони танцюють тарантеллу, кольоровим віялом злітаючи 
над площею, і кличуть моє дитя до себе; віддалік надсаджуються хлопчаки, 
граючи пісню про вчора, а ти стоїш за мною, поклавши руки мені на 
плечі й захищаючи мене з нашим дитям від розгуляного натовпу; повільно 
б’ють дзвони, — годинник на ратуші незворушно відлічує одну годину, 
другу, третю... п’ять... сім... .— я обертаюся, щоб відповісти усмішкою па 
твою усмішку, площа тоне в оглушливому реві юрми, дитя моє аплодує 
тарантеллі, вириваючися з рук...

.../ раптом усе западає в тишу. Одна
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година, дві, три, п’ять і сім іншого дня. А може, інш ого століття. 
Немов чума бубонна — або чума радіації — пройшла цим селом і цим 
світом. Чи, може, просто минув час. Немає ще — чи вже немає — 
маленького оркестрика в європейській провінції, де хлопчаки в синіх 
костюмчиках дмуть у труби й гатять у литаври, граючи пісню про 
те, як їм снилося вчора. Пустельна площа, де ніхто не танцює ні 
джиґи, ні кадрилі, ні тарантелли. Лиш е вітер. Лиш е вітер, і віт ер , і 
вітер, який жене по землі осіннє листя, а по небу хмари...

... Нікого
немає. Ні тих, хто смажив каштани. Ні тих, хто продавав гумових 
риб, слонів, зайців та драконів. Ніхто не танцює. Ніхто не аплодує 
танцюючим. І  нас немає серед них. Ти не кладеш мені руки на плечі, 
захищаючи мене з  нашим дитям від натиску розбурханої юрми. Немає 
ні т воїх рук, ні т воєї усмішки. І  на моїх руках не аплодує дитя, рвучися 
у натовп танцюючих...

... Лише на напівтемній площі у високому 
старому дзеркалі, обрамованому похмурим хитросплетінням траурних 
меандрів, спинилась постать жінки. Це, може, si? Чи моя мати? Чи 
моя дочка?..

Може, наша душа, що нас пам’ят ає малими.
Може, чийсь

спогад про нас?..
... А може, подих Апокаліпсису, який чомусь і хт озна  

звідки заніс наші тіні у це провінційне містечко на краю Європи, де 
колись було свят о редьки, якої вже теж немає на світі, а лишилося 
від т ого свят а тільки високе старе дзеркало, жалобно обрамоване 
чорними залізними меандрами, що викував їх на осінній площі останній 
на світі коваль, і зал ізо  було таке червоне й гаряче, а повітря — дедалі 
прозоріш е й холодніше...

...“Вчора, вчора, — грають хлопчаки, — я був 
щасливий. Мені сниться вчора...” Хай нам усім присниться вчора. Джиґа, 
кадриль, тарантелла... Дитя наше плеще в долоньки і рветься у мене з 
Р У К .

РІКА

Я озирнуся з берега Ріки, якої вже немає.
Богові сумно за лелеками, як тобі за моєю душею.
Кінчалося тисячоліття, а ти мені сказав: я люблю тебе.
Ці ріки не знають, що їх немає. Бо вони пам’ятають нашу любов. 

Дніпро і Тібр. Дунай і річка По. Найменша річечка, що вже запала в 
землю, і найбільша на світі ріка, що й досі зносить найміцніші дамби. 
А може, ріки нашої любові — Тігр і Євфрат. Чи Дніпро, коли він звався 
Борисфеном. Або, може, Лета.

Я тебе люблю. Я озираюся на тебе з берега Ріки, якої вже немає.
Мости, мости, мости над Летою всесвітньої печалі.
У нас немає дому на Землі.
Та доки ти мене цілуєш над старими берегами наших рік, доки ти 

ведеш мене за руку повислими над прірвою, мостами, — ні Дніпро, ні 
Тібр не стануть Летою.

Ми з тобою ніде не зустрілись.
Ми з тобою ніколи не розлучались.
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МІСТ ЛАНЦЮГІВ

Сліпучий рух залізних арок — це міст злітає над рікою. Злітає над 
рікою і летить, віддзеркалюючись ламким срібним ритмом у повільному 
плині задуманої ріки.

Ти міцно тримаєш мене за плечі, а якби не тримав, я теж би злетіла 
в повітря, засліплена цим ритмом і легка, мов перші акорди майбутньої 
музики.

Ми йдемо, а міст і далі злітає над рікою. Бо зв’язує два береги, що 
ніколи не зіллються в один, бо стугонять і перетікають крізь нього з 
одного краю міста в інший пульсуючі прибої людей, і здригаються залізні 
нерви моста від струму їхніх радостей і печалей. Перезираються між 
собою камінні леви, вже котре століття проводжаючи тих людей 
здивованими очима, і глибоко зітхає могутня втомлена вода.

Свобода! Раптом, нестримна, безумна, бездумна, безмежна свобода! 
Летючий міст над древньою рікою. Сонце, що змішало кольори і звуки, 
цілунки, шепоти, кроки, обійми. Спалені непритомною ніжністю вуста. 
Білий вітрильник, що вітер його одриває від причалу. Ти, що міцно 
тримаєш мене за плечі, але все одно — варто тобі повернути до мене 
голову, а мені — побачити твою усмішку, — як усе злітає в повітря. І 
ми з тобою обнявшись, теж злітаємо над землею, розчиняючись у вихорі 
печалі, музики і світла...

Свобода! Свобода миттєва, свобода непоправна, свобода вічна!
А міст називається — Міст Ланцюгів.
Яке страшне слово — навіки!
Благословенне слово — навіки...

КАМІННІ СОЛДАТИ

Скелі. Скелі, скелі, скелі. Громаддя чорних брил між бездонними 
проваллями. Покручена вузька стежка зміїться між одним проваллям й 
іншим. Кінця дорозі немає, і неба наді мною немає, лише свинцева стеля 
затисла скроні гір, і мені здається, що ці скелі живі, і тоді, може, це я 
нежива серед цих скель, які здригаються, ворушаться, горбляться, 
випростуються і, стогнучи, падають у безодню.

Нечутно розколюються скелі. І серед цих розколин ходять мовчазні 
генерали. У них немає облич. У них є лише квадратні щелепи. У них 
є тільки важкі кошлаті руки, які великими молотами відколюють камінь 
за каменем, брилу за брилою, скелю за скелею, гору за горою...

І камінь з профілем юного солдата нечутно падає в безодню.
їх  безліч, тих солдатів. Вони не встигають навіть ожити. Лиш здивовано 

кліпнуть втомлені повіки — і зразу доросла тінь скорботи стирає ще 
дитячий овал лиця, а худенькі юні плечі вже скуті кам’яною шинеллю. 
Він, може, й повернув би до мене голову — спитати, що ж це сталось, 
чи немає на цс ради, — але мертвіє його обличчя, і він без стогону 
падає в безодню. А мовчазний генерал, ворухнувши щелепою, витирає 
піт і береться до іншого каменю, поки гори розколюються від 
мільйоногорлого кам’яного зойку.

— Ні-і-і!!! — кричу я. — Пустіть їх! Вони ще ж зовсім діти! Не 
вби-и-ива-а-айте цих діте-е-ей!

А що — мій голос? Бездомне відлуння відчаю серед каміння.
Генерали не повертають голови. Відколюють брилу за брилою, і юні
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кам’яні солдати з неживими обличчями нечутно падають у безодню. 
Хлопчики, що, не спізнавши життя, стали пам’ятниками.

— Вби-и-ивці-і-і! — кричу я.
Мене не чують генерали. Мільйоногорлий кам’яний зойк дужчий від 

мого голосу.
Ридання стрясає мене.
І раптом — звідки, Господи, звідки? — крізь цей кам’яний обвал 

відчаю і смерті я чую, я ще чую — здалеку, з безвісті, — твій голос:
— Любове моя, перед нами ще ціле життя! У нас буде син. Ти ж 

так хотіла сина! У нас буде з тобою дитя і щастя, якого ще не було на 
світі!..

Але один з генералів показує на мене пальцем, і кам’яніють на вітрі 
його слова:

— Вбити! Нам не потрібні свідки!
Щойно відколотий камінь здригається — і не камінна маска обертається 

до мене, а ясне й розпачливе хлоп’яче лице.
Скинулись його руки — і опали, закуті р кам’яну шинель. Скинулись 

мої руки — і застигла в них кров від глухого звуку падіння і від 
мільйоногорлого кам’яного зойку.

Згорбились живі гори в передчутті удару.
Дедалі квадратніші щелепи в генералів.
І дедалі пронизливіший кам’яний той зойк, який розколює наді мною 

небо, який розколює піді мною землю. Який розколює в мені душу.
Хлопчику, який хотів мене захистити! Хлопчику, якого я не врятувала! 

Хло-о-опчи-и-ику-у-у!..

ТЕЧІЯ

... і я дивилась на ріку в ту хвилину. Вітер нуртував течію, і спливало 
за водою все. Клапті Газет з повідомленням про чергову війну, викинуті 
сухі квіти з весілля чи похорону, погризена лялька, порожній гаманець. 
Видимий бруд і нечутний сміх, прощальний помах руки, поцілунок на 
льоту в проломі розчинених дверей, коричневий шнурок від давно 
зношених черевиків, тричі писаний і знову розірваний лист, квиток до 
театру на двох, змите водою фото, незіграна або забута музика, вмільйонне 
повторена роль...

Вітер куйовдив волосся, зривав з пліч легенький плащик. Одна ще 
мить, — і мене би теж знесло течією в ту безвість.

Спливало за водою місто. Щезало. Тануло. Зникало. Спливало за 
водою життя. Спливав за водою час.

... я дивилась на ріку.

... а ти дивився на мене. І полюбив мене в ту хвилину.
Отак спинилась та страшна ріка.

ВІТЕР З ПАННОНІЇ

Моя любове, казка зветься Паннонія, але в цьому слові так багато 
часу і так багато смутку, що крізь нього, мов крізь приморожене листя, 
не можна розрізнити риси вершників у степу і знайти мене серед високих 
притуманених дзеркал, де я заблудилась, шукаючи серед них виходу до 
тебе. Ти чекаєш мене по той бік дзеркал, та я не знаю, чи знайду серед 
них дорогу, бо за моєю спиною мчаться іллірійські вершники, і дзеркала
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розступаються у степ. Але я розповім тобі казку, що зветься Паннонія, 
бо тоді, коли нас водив степами туман, крізь сиві його пасма мені 
ввижалось твоє незворушне строге лице, мовби висічене у крижаній скелі 
в ті далекі часи, коли душа моя була ще молодою і чула іржання 
іллірійських коней у степу.

Віддих осені притуманив високі дзеркала 
нічного аеропорту, де вже тисячоліття невтихомирений вітер жбурляє 
наші постаті назустріч одна одній, але кристалічною тишею застигає за 
нашими плечима Північ, і наші тіні одбігаюгь од нас у глибині дзеркал, 
де даленіє здорожений вершник на стрімкому пружному коні, а поруч 
летючий кінь, то здіймаючись у повітря над болотами, то зникаючи у 
високій крижаній траві, несе на своєму вигнутому крупі невидиму людям 
і птицям, а видиму лиш Богові жінку.

Фіолетова Північ випала криста
лом холоду, згорнувшися на моїй шиї крижаним дотиком аметисту. Я не 
знаю, що такс зустріч, — це, може, коли амальгама стає туманом, і 
перекошуються високі дзеркала нічного аеропорту, в яких я шукаю тебе, 
від нечутного звуку кінських копит і стогону розворушеної землі, котра 
ще не оплакала одних, а вже пора оплакувати інших. Ти десь тут, ти 
зовсім поруч, але вітер з Паннопії обпікає холодом моє чоло, а той 
несамовитий вершник, гаснучи в темніючій глибині дзеркал, на льоту 
обнімає за плечі кохану жінку, а за мить стає лише пасмом туману, 
лише хистким відблиском місячного сяйва на засніженому безмірі степу.

Моя
любове, я розповім тобі казку, що зветься Паннонія, через тс що в цьому 
слові застигли навіки терпкі аромати древніх трав, укритих інеєм від 
першого подиху зими і прим’ятих копитами молодих коней, що несуть 
своїх вершників у степ, а дзеркала здригаються від нечутною стогону 
землі і від теплого дотику моїх рук, що ось уже кілька століть всліпу 
перебирають дзеркальні площини, шукаючи серед них виходу до тебе. А 
тим часом загадкові племена кочують зі Сходу Європи на Захід, і коні 
їхні витоптують терпкі цілющі трави, які я збирала, чекаючи тебе. І 
отак століття осінній вітер проносить повз мене могутні хвилі тих племен, 
але один був серед них, хто підняв на мене холодні очі, і спалахнула 
моя душа, і досі пломеніє ламким контуром пожежі у високих дзеркалах 
нічного аеропорту, за якими ^и чекаєш мене.

А вітер з Паннонії знову 
жбурляє мене з аметистового піднебесся у крижаний туман цілющих трав, 
і, вдихаючи їх, я знаю, що таке зустріч, бо ти, що зараз чекаєш на 
мене по той бік високих дзеркал, давно колись, тисячоліття тому, пізнав 
мене у тих обледенілих травах, і спитав у Бога, чи я тобі суджена, і 
глухим фіолетовим вогнем зайнявся споночілий горизонт. І якщо я й не 
розповім, чому казка зветься Паннонія, то лише тому, що тут має бути 
таємниця, — моя в тобі, а твоя — в мені. Ця таємниця потоне в 
сріблястій безвісті дзеркал, де сплітаються наші пальці і зливаються наші 
вуста. Бо таємниця — душа істини, дзеркальна глибина багатоликого і 
невловимого смислу.

І не треба слів, і не треба сліз, бо немає на світі 
прощання, а є лише вічний рух, і вічні хвилі крижаної трави, — наче 
вічні могутні хвилі кочівних племен. 1 старі імена стають молодими, і 
древні профілі обертаються до нас і стають коханими обличчями, бо 
пізнання світу — це осягнення його безсмертя і печалі.
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А загадкові
племена знову і знову рушають зі Сходу Європи на Захід, і коні їхні 
витоптують степ. Але я збирала цілющі трави по слідах побоїщ і втеч, 
ранячи руки об уламки римських чаш.,та іллірійських шоломів, бо знала, 
що тебе зустріну. Це мені сказав Бог, і відтоді я чекала тебе, не надто 
й сумуючи над проминанням століть: знала, що прийдеш. Вітер з Паннонії 
розвіває гриви молодим коням, і пахне моє волося — віки як русяве — 
гіркими цілющими травами, і я всліпу вибрідаю з крижаних пасем 
посіяних Богом трав, і в ту хвилину, як ти нарешті обнімаєш мене, 
зойкають і розчахуються дзеркала, і мчаться над нами, довкруг нас і 
крізь нас іллірійські вершники у степу, і перекочуються могутні хвилі 
племен із Сходу Європи на Захід, а за вершниками кочують осінні 
тумани, і все, що почалось на світі, ніколи й ніде не кінчається, бо й 
цілий світ — це тільки дорога, це вічна дорога, твоя до мене і моя до 
тебе, і холодить мою шию крижаний дотик аметисту, — мов відблиск 
фіолетового вогню, яким зайнявся Божий горизонт.

СКРИПАЛЬ

— Рип-рип, — ліниво підігрує віолончеліст.
А скрипалі розбрелися по площі. Добре їм — скрипку в руки — і 

грай де хочеш. А віолончель важка — грай там, де поставив. Оно ті зі 
своїми скрипками так межи людей і ходять, і грають то веселої, то 
сумної. А ти їм услід тільки “рип-рип” на своїй віолончелі... А люди 
йдуть і розмовляють, і шепочуться, і сміються, і цілуються, і всім до 
мене байдуже, і всі однакові, і вчора, і сьогодні, і завтра, — так думали 
віолончеліст і його важка стара віолончель.

ї мені було шкода його, як дивився сумним знудженим поглядом на 
людей. У ту мить я чула всі думки навколо, до мене долітали непромовлені 
слова, і раптовим шквалом болю чи тихим припливом світла в мені 
зринала чужа пам’ять, бо я сиділа на кам’яному парапеті обабіч церкви 
і, поклавши голову тобі на плече, дивилась на вечорову площу, де блукали 
люди, відпочиваючи від спеки й суєти, а між ними розбрелися скрипалі, 
і в темно-лазуровому небі тануло шовкове відлуння площі, зіткане з 
музики, сміху, шепотів, зітхань, втаємничених розмов, веселого дитячого 
щебету та м’яких і лагідних жіночих голосів... Темніло і глибшало небо, 
рожево загоралися ліхтарі, і музика повільно розчинялась у шовкових і 
свіжих хвилях спокою.

І раптом цей шовковий спокій пронизала золота ламана блискавка. 
Фосфоресцентним дрожем пройнята площа розкололась на колючі уламки. 
Це скрипаль зупинився перед нами — і гострий лікоть його, мов чорний 
птах, різко заломився над золотисто-бурштиновим контуром скрипки.

— Плачеш? — запитала скрипка.
А я ж ніби й не плакала. Я просто не знала, плакати мені чи 

усміхатися. Не знала, чи більше горя в мені, чи радості, бо ти був поруч, 
і тебе можна було обняти, заховавши обличчя в тебе на грудях, але над 
нами світилися великі серпневі зорі, і не одна вже з них згоріла мільйони 
й мільйони літ тому.

— Але ж ти плачеш! — сказала скрипка.
Скрипаль був смаглявий і чорний. Схилився над своєю скрипкою, 

припав до неї щокою, а сам дивився на мене запаленим смоляним
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поглядом, і смуток у тому погляді був розвіяний далеко десь, серед снігів, 
пронизливими гірськими вітрами.

Ти поруч, і досить підняти руку, щоб доторкнутися до твого плеча. 
Досить підвести на тебе очі, щоби втонути у сірій круговерті твого 
погляду. Але колись по цій бруківці їздили екіпажі. Цокіт кінських підків 
відлунював між арками похмурих кам’яниць під череп’яними дахами. А 
з екіпажів виходили красиві жінки, накинувши на плечі хутряні шубки 
чи обмахуючись віялами, знемігши од спеки. І їм подавали руку гарні 
чоловіки, гречно схиляючи перед ними голови. Але від тих красивих 
жінок не лишилося нічого, не лишилося навіть портретів чи фото. А був 
же так само м’який і лагідний їхній сміх, і темно-лазуровим — вечірнє 
небо...

— І чого ж ти так плачеш? — каже скрипка, і скрипаль зазирає мені 
в очі своїм запаленим смоляним поглядом. Худі його пальці на мить 
одривають смичок од струн, а коли знову до них торкаються, я зовсім 
не плачу, тільки сльози затоплюють мою пам’ять.

— А хіба ж тобі не весело? — золотим зиґзаґом вигинається голос 
скрипки. — Я ще раз заплачу, — каже вона, — і ще раз засміюсь, — 
і ти під цей мій розпачливий нічний чардаш злетиш у небо, мов різдвяний 
янгол, розкриваючи молоді крила назустріч порожнечі, яка поглине тебе 
в своїй незмірній чорно-срібній глибині. І не залишиться в тобі нічого
— тільки смуток, розвіяний гірським холодним вітром між мовчазних 
засніжених шпилів...

Я знаю, що ти поруч, і що зараз я можу тебе обняти, і ти мене 
міцно пригорнеш до себе таким лагідним і владним рухом, що я відчую 
себе в безпеці од цілого світу. Але вже тисячу літ, як по цій нерівній 
бруківці вечірньої площі повільною ходою йде щойно коронований король, 
і така важка його золота корона, і так багато коштовних каменів грають 
у ній зеленим, голубим і фіолетовим сяйвом, і така блискуча й пишна 
його королівська одіж, а за ним так багато люду і слуг, і підданців, і 
князів, і ворогів, і васалів, і радників, і змовників, і селян, й іноземних 
послів, і мінливий горностай теплою хвилею спадає по плечах, а поруч 
мовчить срібно-золота королева, яка не хоче зустрічатися з ним очима, 
а десь глибоко в королівських покоях чекає на нього загадкова жінка з 
довгим попелястим волоссям, і він сьогодні ввечері не буде грати в шахи 
зі своїм радником, а піде до неї, і тільки мармурові німфи в тих глухих 
покоях почують її щасливий стогін за синім оксамитовим пологом, — але 
зімкнулися хвилі розворушеної війнами і пожежами землі над тими 
підданцями, і ворогами, і слугами, і васалами, і змовниками, і селянами, 
і князями, і радниками, і послами, і королевою, і королем, і над його 
коханою, і над його народом, і над не його народами, — лише важка 
золота корона тьмяно поблискує у прохолодній темряві зачиненого музею.

— А отже, не плач, — каже скрипка. — Пощо плакати, як ти любиш 
того, хто з тобою поруч? Люби його, люби його, люби! — і хай твоєї 
радості на мить, але ж така велика ця радість, що ти не можеш виповісти 
її словами, тільки я тобі твою душу проплачу своїм голосом...

А в церкві поруч полум’я 'свічок переливається тихою музикою голосів, 
що говорять з Богом. Стара гака церква, дощ розмив над порталом 
фрески. І вносить і виносить звідти людську хвилю. Без імені, без пам’яті, 
без часу. Без вороття. Скількох у цій церкві одспівали? Скількох зв’язали 
Божим шлюбом? І охрестили. 1 одспівали знову. І знову, знову, знову 
охрестили...



— Ох, ні, не плач, не плач, не плач! — каже скрипка. — Ти чуєш 
цей гірський вітер? Він розвіє твою печаль серед цих гір. А твоя печаль 
така велика, бо ти любиш того, хто з тобою поруч. Але тобі так мало 
років, а гірському вітрові стільки тих літ, та вже й тисячоліть, що він 
і сам не пам’ятає, скільки. Бо він пам’ятає тільки сніги та гори. Гори 
та сніги, де впала Божа тінь, невидима за срібною пеленою. Вдивися в 
цю свободу. Вслухайся в оцю вічність. І тільки згадай колись оцей мій 
голос, що злітає зі старих струн над дерев’яним деком, і плаче тобі про 
тебе, що ви ж так любите одне одного, що ви щасливі кожній миті бути 
разом, але гори старіші од вас, і сніг, який іде сьогодні, а завтра розтане,
— він вічний, той Божий сніг...

Ні, я не плачу. Просто мене сльозами зносить із цієї Землі, мов 
пухнасту гілочку молодої смереки ревучим гірським потоком...

Скрипаль аж згорбився над скрипкою, зіщулились його плечі від 
оглушливого шуму цього потоку, і на різке смагляве обличчя лягла тінь 
від його смоляного погляду, де клубочилась хмара грозового смутку.

— Не плач, — каже скрипка. — Не плач, не плач, не плач! Там 
тільки вічність. Вічність і свобода...

Ти раптом повертаєшся до мене, підводиш моє лице і дивишся на 
мене світлим мовчазним поглядом, уважно, лагідно і трохи сумно. Не 
кажучи ні слова, витираєш мені сльози. Усміхаєшся. Цілуєш легко у 
чоло і тулиш мене до себе. А я хапаюся за твою руку, я шукаю в тобі 
захисту, але...

...пальці скрипаля на мить піднімають смичок — і знову 
торкаються струн, і знову білим полум’ям зайнялася душа, і чим вище 
злітає гірський вітер, тим крижаніший він стає, бо над нами — великі 
серпневі зорі в розігрітому за день повітрі, але там, угорі, — лише холод. 
Там, угорі, лише холод, вічність і свобода...

— Не грай! — плачу я.
— Не плач! — плаче скрипка...

ВУЛИЦЯ ГАЗОВИХ ЛІХТАРІВ

Скажи мені, де вона. Ти ж обіцяв мені її показати. Останню в Європі 
вулицю, де звечора старий- Ліхтарник, чарапкаючись по хисткій драбині, 
запалює газові ліхтарі, а вранці так само їх гасить. Останню в Європі 
вулицю, останню на світі вулицю, останню у всесвіті Вулицю Газових 
Ліхтарів.

Ми блукаємо з тобою один вечір і другий у цьому чужому загадковому 
місті, шукаючи Вулицю Газових Ліхтарів. Забрідаємо під арки притихлих 
будинків, де в центрі двору на маленькій клумбі пурпурові троянди 
обнялися з білими, повільно минаємо вікна, за якими тонкі жіночі пальці 
задумливо і сумно грають на фортеп’яно Брамса, піднімаємося крутими 
кам’яними сходами, які ведуть нас до ще крутіших, озираємось на химерні 
пивнички та бари, де в напівтемних підвалах з високими склепіннями 
ошатні старі та абияк одягнені молоді п’ють прозоре іскристе вино, 
перечікуємо грозу під крислатим платаном, тулячись одне до одного, мов 
гнані негодою птахи, не можемо вибрести з довгих сутінкових алей, що 
ніде не кінчаються, закинувши голови, роздивляємось незворушну кам’яну 
музику барокових палаців та мовби рухомі скляні площини модерних 
будівель, мчимося на таксі сліпучими дугами мостів, і, втомлені, сидимо
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на лаві, обнявшись, і питаємо один в одного: де ж Вулиця Газових 
Ліхтарів?!.

... Та вулиця, де вечорами приходить старий Ліхтарник з драбиною 
під пахвою, ставить драбину до стовпа, забирається на неї й торкає 
руками ліхтар. І досить тому ліхтареві блимнути своїм золотистим оком, 
як сутінкова доти вулиця навіть восени стає теплою і затишною. 
Заспокійливо шелестять дерева, що здавалися до того нерухомими 
аплікаціями на синьому картоні небес, оживають притишені доти кольори 
і звуки, стають привітнішими голоси людей, — а за одним ліхтарем 
спалахують інші, й ось уже вся вулиця поринає в золотисто-рожеву 
співучу хвилю лагідного вечора.

... І що нам з тобою до того, що нічне місто догорає у фосфоресцентній 
пожежі реклам, що мчиться автострадами, засліплюючи нас, гримучий 
змій автомобілів, що натужно гуде під землею метро, задихаючись у 
зашморгу своїх переплутаних ліній, а в темному небі змовницьки 
переморгуються літаки, переконуючи один одного, що не везуть з собою 
ніяких бомб?.. Що нам з тобою до цього гамірного гуркотливого міста? 
Головне, що в ньому десь є маленька тиха Вулиця Газових Ліхтарів. А 
на тій вулиці живе Ліхтарник, що розганяє сутінки одним своїм дотиком 
до такого ж старого, як він сам, ліхтаря.

Ми шукаємо ту вулицю, яка була до всіх Жовтневих і не Жовтневих 
революцій, до світових і несвітових воєн, до пре- та постіндустріального 
суспільства в Парижі й Кракові, Києві й Амстердамі, Будапешті, Мілані, 
Відні та Лондоні. Була. А тепер може, немає. Ми шукаємо останню в 
Європі вулицю, останню на світі вулицю, останню у всесвіті Вулицю 
Газових Ліхтарів...

... Господи, навіщо ж було її шукати? Вона є. Ось тут за поворотом. 
Через три квартали. Якщо цього хочеш ти. І якщо цього хочу я.

Називається інакше? Немає там газових ліхтарів? Дурниці.
Обніми мене. Серед здивованого люду. Серед очманілого міста. Серед 

зачумленого світу.
Обніми мене.
Сутінковий бульвар повільно загорається золотисто-рожевим світлом. 

Натомолений Ліхтарник тягне за собою розхитану драбину. Впізнавши 
нас, гречно привітався, ледь піднявши свого потертого капелюха.

ДЕ НАШ ЯНГОЛ?!

Де наш глиняний Янгол у пофарбованій білим чепурній настовбурченій 
сукенці? Де паш ліплений старим майстром усміхнений Янгол-охоронець 
із дитячим личком та крихітними аквамариновими крильцями? Де наш 
смішний іграшковий Янгол, яким можна калатати, мов дзвіночком, 
звеселяючи нас, і дім, і кожну річ у ньому?...

Десь, може, він заблудився на столі між кинутих там упереміж книг, 
цигарок, прикрас і тролейбусних квитків. Чи відлітає в небесну безвість, 
повільно зникаючи в сутінковій глибині того дзеркала, яке відбивало наші 
обличчя, коли я на мить зазирала в нього, а ти стояв за мною і мовчки 
дивився на мене, і я мінилася в лиці, а твої руки лягали мені на плечі...

Я не знаю, куди подівся наш Янгол. Сидить, може, крильця 
аквамаринові склав і сумує, сховавшись серед прозорих геометричних 
фігур скляної люстри, або у кроні дерева навпроти нашого дому, чи між 
каміння чужої планети.
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Ти брав його до рук, нашого глиняного Янгола, і дзвенів ним по 
всьому дому, шукаючи мене.

Це означало: кава на столі.
Або: давай щось з’їмо, я голодний.
Або: ходімо гуляти, вже нема дощу.
Або: я опустив завіси на вікнах від сонця.
І: ми нікуди з тобою не підемо.
І: ми будемо любитися до вечора!
І: йди до мене! Більше не можу чекати тебе!..
Але завжди це означало:
— Де ти е? Я за тобою скучив!
Дзвіночок дзвенів три з половиною свої веселі ноти, і навколо починали 

усміхатися речі.
Це Янгол скликав нас двох один до одного.
Снідати. Сміятися. Блукати містом. Любитися. Читати книжку.
Глиняний Янгол, теплий від твоєї руки! Ти кликав мене, і я йшла 

до тебе з іншої кімнати, провалюючись серед хмар. Йшла, розчісуючи 
щойно помите волосся, в якому золотим гребенем застрягали промені 
сонця. Йшла, клацаючи вимикачами й гасячи кругом світло, бо над нами 
танула стеля і загоралися великі зорі. Миготливі зорі здивовано кліпали 
срібними повіками, а незмигні дивилися на нашу любов важким золотим 
поглядом.

Я приносила тобі сік з винограду чи біле вино з крижинкою і думала, 
дивлячись на тебе, що ми з тобою ніколи не умремо.

Я стелила нам ліжко, думаючи, що незмірний у Бога всесвіт, а все 
одно у цій кімнаті розминаються хмари.

Я дивилась на рух чорних стрілок годинника по білому сліпому 
циферблату, думаючи, що в Бога немає дня і ночі, а є тільки час, і він 
належить нам, бо ми щасливі.

Глиняний Янгол сидів на столі серед розкиданих книг, цигарок, 
прикрас, тролейбусних квитків і задоволено дивився на мене, на
струнчивши пружні крильця. Ще неохололий від дотику твоєї руки, він 
чув, як пульсувало тепло в його глиняному тілі, й знав, що продзвенів 
достатньо весело й переконливо, бо я прийшла, і немає більш на світі 
світу, а є ми з тобою, злиті в єдиному подиху, в єдиному поцілунку, в 
єдиній душі...

Одного разу ти продзвенів мені нашим Янголом з вулиці, від’їжджаючи 
з дому надовго, — продзвенів заспокійливо і голосно на весь тихий двір,
— і хоч мене розколював льодохід болю, — я, тамуючи сльози, тобі 
усміхнулась.

А потім ти продзвенів тим Янголом, повернувшись і входячи в дім, 
немов з пожежі світу в спасенну ріку любові. Сумно, врочисто й прощально 
били по світу чорні дзвони жалоби. А наш Янгол дзвенів наївно, 
безцеремонно, переконливо й весело.

1 оті три з половиною високі ноти нашого глиняного Янгола голосніші 
мені від гуркоту автострад і децибелів політичних промов, реву винищу
вачів і монотонного гулу ротаційних машин, від підземних вибухів ракет 
і всесвітнього шарудіння брехливої та правдивої преси. Вони голосніші 
мені, ті три з половиною веселі ноти нашого глиняного Янгола, від краху 
всіх систем, режимів та імперій.

Я хочу сказати: падайте, кабінети міністрів! Банкрутуйте, політики! 
Руйнуйтеся, системи! Валіться, уряди! Розсипайтесь, партії!
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А мені вас не чутно!
Та якщо за тисячі кілометрів чоловік, якого я люблю, повільно підніме 

глиняного Янгола і продзвенить ним у повітрі, — я почую цей звук крізь 
усі зачинені вікна, крізь кам’яне громаддя світу й залізний скрегіт 
тюремних брам.

І піду до нього. Дорогами. Пустелями. Крізь кордони. Серед хмар.
Ми будемо живі з тобою, доки не розіб’ється наш глиняний Янгол. А 

як же ж він розіб’ється, як він сьогодні глиняний, а завтра сидить на 
хмарі, сушить аквамаринові крила на сонці, бо потрапив у дощ, коли з 
Землі повертався додому, і легкими пальчиками розгладжує свою білу 
сукенку?..

Спокійний, бо знає, що я йду до тебе.
Казав Нострадамус: буде війна. Всіх з усіма. Остання. Остаточна.
Якщо так станеться, то я запитаю єдине: де наш Янгол?!
Бо якщо в нього, глиняного, навіть і вцілила чиясь континентальна 

ракета, то зараз він летить серед хмар, показуючи нам дорогу один до 
одного.

«ой чий то кінь стоїть?..»
Співає мені той голос.
“Ой чий то кінь стоїть, що срібна гривонька?..”
Л я ж  не знаю, чий. Далекий ще той берег, де він стоїть. А я підійду 

до того коня. Погладити срібну гриву.
Молодесенький коник, то й грива срібна. Хто ж його вершник? Не 

видно здалеку.
А той голос мене кличе. А той голос мені співає, срібною ниткою 

плачу малюючи контур далекого коника:
“Кохання, кохання з вечора до рання...”
Це він, може, про нашу любов співає, той голос? Це він співає, як 

ми любилися з тобою, і життя наше було вічним і вільним, як Божий 
подих над молодою Землею...

Все ближче підходжу до того коня. Плаче голос:
“Ой чий то кінь стоїть, що сива гривонька?..”
А я ж, Господи, не знаю, чий. Я ж думала, що він молодий, той 

коник... Мені ж він увижався срібною тінню на далекому березі. Я ж 
чула, як весняний вітер дзвенів його срібною гривою. Я ж не знала, 
Боже, що той кінь старий, і осінній вітер розметав його сиву гриву по 
горизонту...

А голос, що мені співає, срібною нотою відчаю злітає в небо і осипається 
на мене скляними уламками сліз:

“Кохання, кохання з вечора до рання...”
Чий же, Господи, то кінь стоїть? Хто ж його вершник, Боже?..
Нехай мені той голос не співає більше свою пісню!
Я знаю, що то не захід сонця. Я знаю, що то остання пожежа.
Обвуглений берег осувається в мертву ріку. Грозові хмари застрягли 

у гриві коня. Попіл світу літає над світом.
А голос той ридає. Ридає той голос:
“... Ой чий то кінь стоїть, що біла гривонька?..”
Ой... чий... то кінь... стоїть... що біла... грива?..
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ЖІНКА ОСІННЯ

... і ти обнімаєш коханого чоловіка на порозі дому з якого він їде 
надовго і він не може зняти рук з твоїх плечей а ти не можеш відірвати 
своїх губ від його і вдихаєш рідний його запах змішаний з гіркувато-со- 
лодким димом щойно випаленої люльки і здається що відірвешся від його 
губ і злетить у повітря будинок і ти не знайдеш себе серед уламків 
каменю і скла і шматків жерсті а тим часом садівник ретельно поливає 
осінні квіти і лагідно побрязкують чашки бо сусіди готують каву і це 
ще зовсім ранок але вже майже осінь і твій коханий чоловік дедалі 
міцніше стискає твої плечі і все глибший плач стрясає твоє єство ще 
гаряче пам’яттю передосінньої ночі де неодшумілим потоком пристрасті 
струмує твоя кров і такий у тобі незглибимий відчай і такий на світі 
непорушний спокій і садівник поливає квіти і тихо побрязкують чашки 
у сусідів і десь сміється дитина і десь шелестить трава а ти стоїш на 
порозі дому наче на краю прірви і дивишся вслід коханому твоєму 
чоловікові а садівник так само поливає квіти але ані він ані його квіти 
ані цілий світ не знають як плачеш ти за коханим твоїм чоловіком бо 
садівник думає про квіти а квіти думають що молоді а вони вже насправді 
осінні й ніхто на світі не знає що є на світі навіть не ти а лише твій 
плач за коханим твоїм чоловіком а літо повільно переливається в осінь 
як переливається в плач твоя душа і шовк стає оксамитом як юність 
загорається жагою й одіж твоя із золотистої раптом стає тихим спалахом 
вохри а потім медвяним сном бурштину але у темні пасмуги коричневого 
вплітається зелена нить і вся ти мов далекий відсвіт осінніх вогнищ 
запалених Богом у старому лісі і поволі гамується твій плач і в кімнату 
огорнуту гіркувато-солодким ароматом тютюнового диму влітає осіннє 
листя і спершу їх кілька тих сухих золотистих листочків шурхотить на 
столі а потім дедалі більше їх вітер жене по підлозі й одіж твоя з 
бурштинової стає повільно багряно-золотою і западає в глухий сутінок 
смарагду і ти й сама не знаєш чому перестала плакати а чуєш лише як 
сліпий вогонь неодшумілої пристрасті золотими гілками перенизує твою 
кров що гарячими злагіднілими хвилями розкочує в тобі пам’ять 
передосінньої ночі з коханим твоїм чоловіком і ти вся стаєш мов золоте 
дерево і палючий вогонь перебирає твоє волосся а сухе листя летить у 
вікно і твій коханий чоловік усміхається тобі з дороги і ти йому крізь 
сльози усміхаєшся теж і_ золотисто-бурштинова твоя одіж горить на 
осінньому вітрі і ти любиш цього чоловіка і цей чоловік любить тебе і 
сьогодні він їде надовго а завтра повернеться знов і стіни твоєї кімнати 
стають прозорі і летить повз тебе і крізь тебе осіннє листя бо ти жінка 
кохана і тому ти вся мов осінь бо ти жінка люблена тим кого любиш 
сама і золотий у тобі вогонь знає кінець життя і його початок і ти 
піднімаєш обидві руки щоб востаннє попрощатись із коханим твоїм 
чоловіком але застигають твої руки на осінньому вітрі не рухом прощання 
а рухом благословіння...

ОДНЕ ЛИШЕ ЛІТО...

... і ти народиш мені дитя... і потім одної ночі... я зацілую тебе всю... 
я почну тебе цілувати від очей і від губ... я цілуватиму твої плечі і 
груди,,, повні молока для нашої дитини... я розведу твої зміцнілі стегна... 
і увійду у тебе весь... як у море... по чресла мої... по саму душу... я
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розімкну тебе всю... я розкрию твою розпечену плоть... і досягну тебе... 
в глибинах твого збуруненого єства... і торкну в тобі скелю... об яку 
розбиваються вічні хвилі... й розкотиться твій щасливий і розпачливий 
зойк серед каміння... і я поцілунком затулю твій рот... щоб луна твого 
зойку... не розбудила наше дитя... і такою буде одна ніч... і багато ночей... 
і такими будуть безліч ночей і років... а потім за вікнами буде йти сніг... 
і я піду прогулятися містом... запаливши свою звичну люльку... і 
думатиму... цій жінці я подарував літо... одне лише літо... я встиг 
подарувати цій жінці... а чому літо... бо любов це літо... і ціле життя... 
це одне лише літо... і літа пролітають... мов літо одне... підняв Бог 
повіки... і стало усе*зеленим... і опустив повіки... а вони крижані

ОЧІ БОЖОЇ МАТЕРІ

“Ой на річці, на Йордані...” Така вода прозора й крижана, аж руки 
терпнуть. Спливають чисті ризи по воді. Мов душа людська за часом, 

там Пречиста ... ризи прала...”
Застигла на камені. Може, втомилась. Може, руки змерзли. Бо зима 

надворі. А Божий Син — такий маленький! Коли то ще Його охрестять 
у тому Йордані!.. А тут на світі скрізь така пустеля! І лиш по той бік, 
за Йорданом, — Земля Обітована. Лише по той бік... Такий малесенький 
Син! Сміється до Віфлеємської зорі, сміється до теплих ягняток, що 
туляться до Його ясел. Ще тридцять три роки — як тридцять три віки...

Підняла на мене чорні очі, — а в них не відбилося світло. Дивилася 
на мене і мовчала. Збігала вода, звиваючись круг каменя, і з тихим 
жебонінням зносила ризи вниз за течією.

... Мати Божа! Який став чистий світ під Твоїми руками! Промине 
час, і в ньому все промине, крім часу. Колись висохне і ця ріка, зміліє, 
скорчиться зміїним болотом серед пісків. Але поки що руки Твої, 
стискаючи дитячу одежу, мерзнуть у крижаній воді.

Тільки й сказала мені, — губи від холоду білі:
— Згадай Мене, як носитимеш дитя під серцем... Згадай Мене!..
Пливуть білі ризи по чистій холодній воді.
... Ще тридцять три роки — як тридцять три віки...

КООРДИНАТИ БОЛЮ

Корабель пливе крізь ніч.
Чорна Ріка злилася з чорним небом.
На кораблі сміялись. На кораблі співали й танцювали. Згасали й знову 

загоралися вогні. Розходились і сходилися люди. Шампанське стріляло в 
місяць. У дзеркальному барі сахалися одна від одної танцюючі тіні, у 
напівтемних дзеркалах розбивалась на вуха, носи й щелепи людська 
сп’яніла маячня. Ріка не любила цей корабель і повільно хилила його у 
свою чорну безвість.

А я стояла на палубі, й вітер зносив мене у зсудомлений вир чорноти.
Душа моя одвернулась од сміху. Душа моя одвернулась од слів.
Тому що Бог не сміється і не говорить.
Старезна моя Ріка, Ти була колись молодою.
Ти неображена була, і Ти напувала народ, що жив над Твоїми берегами. 

Цвіли над Тобою його діти. Спочивали чоловіки, цілуючи вогненнооких 
жінок.

43



А тепер Ти нежива і чорна.
Ріка забула, як називалась.
Ображені ріки не мають імен.
Колись вона, може, й звалась Дніпро. А зараз вона — лише чорна 

глибина потонулого болю, в якому розчинились небеса. І ані Божого 
місяця в небі, ані Божої зірки. Бо найгіркіша зірка впала у Твої води, 
і закипіли вони болем круг чужого веселого корабля.

Колись у Тобі пульсувало життя. А тепер Твій пульс затих. Ти — 
чорна вена мертвої землі, де пливуть радіоактивні водорості, дохла риба, 
поглинута ядучими нуртами отрут.

Ти — незмірний і незглибимий простір чорної пам’яті. Ти — 
безконечний простір болю, де вже немає ні землі, ні неба, а є лише 
великий чорний біль.

І так було на світі тихо й чорно, що я побачила, як Бог дивився 
мовчки на Ріку, й очі Його були кольору болю.

Колись водою цієї Ріки хрестили мій народ.
А зараз я підняла руку і перехрестила Ріку.
Перехрестила світ. Північ. Південь. Захід. Схід.
Знак хреста. Координати болю.

Київ — Рим — Кремона, 1990 — 1993
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Михайло ЛЯХОВИЧ

СКРИПКА НА МУРІ
* * *

могила отця василя стрільника 
що не знати звідки взявся  
і куди зник 
що файно співав 
і умів з  людьми
що боснійських українців поділив 
половину на православ’я обернув 
у чужій вірі легко жити 
але важко буде умирати 
р аз сказав 
і люди чули
могила отця василя стрільчика 
у пустій церкві 
на ній вінок штучних квітів 
пилом припадає

Боснія, J990

* * *
село камениця більше не існує 
а було село  
і була церква 
і був монастир 
і був хор
і була читальня просвіти 
село камениця більше не існує 
там де колись гуділо життя 
знову ліс рост е 
лиш цвинтар зарослий стоїть 
лиш погнилі хрести 
лиш хрести —

Вуковар, 1990

* * *
хлопці українські 
в чужих одностроях 
із усмішками 
з  надіями
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з  ілюзіями 
з  трагедіями 
хлопці українські 
з  папіросками в руках 
з  чужими ознаками 
зі своїми мріями 
за  чужими планами 
у свою  смерть 
в чужу землю  
пішли

Вуковар, 1990

* * *

на лішнянському* цвинтарі 
похилі хрести стоять 
дерев'яні зогнилі свідки 
минулих часів 
вже й імена з  них стерті 
під ними відпочивають 
втомлені русини 
від далекої мандрівки 
від корчування лісів 
від орання боснійської глини 
на лішнянському цвинтарі 
бур'ян виростає 
земля єси у землю пішов 
і ти нещасний галичанине 

Вуковар, J990

* * * 
марія валига живе 
у старенький хаті в лісі 
частина народної мудрости 
у лісі живе 
забута людьми 
частина народної пісенпости, 
у лісі живе _ 
забута дітьми 
краплина українського моря 
сама у лісі живе

Боснія, 1990

РОЗДУМИ НАД ПОЖОВКЛИМИ 
ФОТОГРАФІЯМИ

1.
євка данчукова з  дружками 
на весілля просить 
ой шумиш ліщинонька 
як с si розвивала

* Лішпя — укр аїнське село u центральній Поснії.
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ой плакала дівчинонька 
як ся віддавала 
співали
свка данчукова на весілля, кличе
на голові, вінок і стрічки
падають на плеча
просили вас тато і мама
і я вас прошу
прийдіть на весілля
говорила
і благословення просила 
хай її бог благословить

2 .
стоїть темний лю д  
перед церквою в літні, 
дерев’яною і чотиригранною  
що давно згоріла  _
стоять убогі, русини 
знімивши шапки 
стоять босі хлопчики 
і по-галіцейськн закручені жінки 
а над ними тризуб 
викарбуваний руками хлібороба 
дмитра морози

виготовлений мозолистими руками 
над головами темного люду 
висить

3.
фот ографія хати мого діда 
там моя мати виросла 
там спів лунав щ овечора 
сім голосів сім сестер 
співало вишивало рисувало 
сім сестер на сім сторін пішло 
а моя мати вродила мене 
і. ще дев'ятеро братів і сестер 
фот ографія хати мого діда 
маленькі вікна солом' я на стріха 
там діда фот ограф ії робив 
а камеру власними руками згот овив 

Вуковар, 1990

* Ц: +
скрипка с;вгена тимкова 
що народився в селі коропець 
без струн і смичка 
на мурі висить
на скількох лиш весіллях вона грала  
скільки коломийок польок вальсів
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жида мітли микити козачків 
вона вт яла 
висить 'на мурі 
порохом припала
скрипка покійного Євгена тимкова 
що вмер у боснійськім селі поточани

Боснія, 1990

'* * * 
на подвір'ї рупів 
я історію знайшов 
там стодола соломою вкрита 
там ґанок чудовий 
вирізьблений майстром іван/оком 
тисяча дев'ятисот дванадцятого року 
а в  хаті бамбетель і цвілюх 
і Шевченко на ясічку 
на подвір'ї рупів я історію знайшов 
і макітру і макогін 
і маслянку і ціп і коцюбу 
і терлицю і жорна 
на подвір’ї рупів 
я україну знайшов

Босніяу 1990
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Любомир БЕЛЕЙ

«ЧОРНОБИЛЬ» УКРАЇНЦІВ БОСНІЇ ТА ВУКОВАРУ

Трагедія хорватського міста Вуковар та війна в Боснії долучилися до 
трагічних сторінок української історії XX століття. На цих теренах упродовж 
минулих двох років було винищене українство, яке майже століття з ней
мовірними труднощами вкорінювалося серед боснійських лісів та славонських 
боліт. Українська діаспора в колишній Юґославії — мабуть, найбільш не
щаслива та найменш знана на Батьківщині. Здебільшого це нащадки вбогих 
галичан, яким не вистачило на “шіфкарту” до Америки. Відносна ма
лочисельність української громади, тяжкі природні умови, політична не
стабільність, що в часі II світової війни переросла в жорстоке кровопролиття 
між хорватськими усташами, сербськими четниками та партизанами-ко- 
мунісгами И. Тіто тощо, — ось далеко не всі причини, що зумовили невтішний 
стан українства на Балканах. Однак, попри тяжкі умови, наші земляки в Юго
славії спромоглися зорганізувати культурне життя. Будувалися українські 
церкви, організовувалось вивчення рідної мови й культури, налагоджувались 
теле- і радіопрограми українською мовою, видавались часописи, календарі. І все 
це загинуло впродовж двох років війни...

До числа невтомних сподвижників українства в колишній Юґославії на
лежить і Михайло Ляхович. Він народився 13 червня 1959 року в м. Сремська 
Митровиця. Навчався в Академії мистецтв у Новому Саді. Після ї ї  закінчення 
М. Ляхович працював викладачем мистецтва у рідному місті. 1987 року 
переїжджає до Вуковару, де приступає до роботи в Союзі русинів та українців 
Хорватії та редакції журналу “Нова думка”, бере активну участь у громадсько
му житті тамтешніх українців: організовує пленер русько-українських ху
дожників у рамках фестивалю “Петровський дзвін” та долучається до 
організації щорічних фестивалів “Червена ружа” (Русинський Керестур), пра
цює в українській редакції Загребського телебачення, керує ансамблем “Ко
ломийка” тощо. 1991 року в складі квартету “Калина” Михайло брав участь у 
Луцькому фестивалі “Берегиня”. Одразу після повернення з Луцька довелося 
покидати насиджену домівку у Вуковарі, щоб рятувати сім’ю... Зараз М. Ля
хович із дружиною та двома доньками — серед утікачів у Відні.

Поетичний дебют Михайла Ляховича — аж ніяк не вислід прагнення лаврів 
поета. Це радше форма, засіб реалізації переживань мислячого українця- 
патріота. В одному з листів до автора цих рядків Михайло признається: “Ці вірші
— роздуми-рефлексії. Вони, може, не задовольняють всіх вимог поетичного 
творення, але я себе не вважаю поетом. Одинока причина, через яку я посилаю 
ці вірші до Тебе, — їхня актуальність. Вони вже ніби віщують лихо, яке має 
прийти. Наша присутність у Боснії доведена до кінця. Церкву в місті Прнявор 
висаджено в повітря, всі товариства перестали діяти, радіопередачі теж. Бага
тьох хлопців змобілізовано в сербське військо, гинуть на фронтах. Страх, біда, 
розпач...”.
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Джеймс БРАСФІЛД

ОСТОРОНЬ БИТОГО ШЛЯХУ

Знизу, від насипу, що під іржавим
пішохідним мостом, долинає виття
псів приблудних — вгрузаю в жорству черевиками,
брязкіт ключів од авт а хорониться в нетрях одежі,
неждано важкої, — чую: здаля  —
гук і стугін армій минулого віку;
чи т о сірі, чи сині*, в яругах, на становищах, —
в’ються у тьмі язики таборових багать.
Спускаюся вдиі, до струмка, — ще з  милю, заки стемніє, 
мушу пройти — немов в однострої вояцькім.
Краплі-монети дощу обкидають мене і звільжену землю.
В голому вітті дерев загусає Mpsixa.
Ми спимо, підклавши під голову лікоть, і сказано 
“Хай мерці ховають мерців”. Бо досі занадт о 
з  ними панькались. Зрештою, сточений червами ґрунт 
скоро відновлює пружність. А що недоля 
нам наступає на п’яти, крутиться під ногами 
у передніх, то тільки жалобна сурма 
нам приносить розраду; а випари мокрих тіл — 
тепло на постоях. Коли дощить,
сніг розт ає у кожній заглибині сліду — кожній наскрізній
рані, розверзт ій в червоноглину. Перебрідаю струмок —
і бойовисько щ езає (як дим, досягнувши
певної висоти). Несподівано пізній вітер
звихрю є вверх цілий кущ опалого лист я;
воно сухо й шорстко шамшить, непобите морозом, —
навсупір сезону: кінцю листопада.

Переклала з англійської Оксана Забулско

* Кольори армій Пішючі й Півдня у Гром адянській війні (прим . пер.).
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Вікторія ЧАЛІКОВА

ЛІБЕРАЛИ, ЛІБЕРАЛЬНЕ, ЛІБЕРАЛІЗМ*

Поняття лібералізму стільки разів змінювало сноє значення відтоді, 
коли його вперше згадано1, що теоретично видасться позбавленим сенсу. 
Проте мова вперто зберігає слово та похідні від нього, не визнаючи 
синонімів. Політичні програми змінюються, й розчиняються в чомусь 
ширшому — типі мислення, способі повсякденної поведінки, соціально- 
психологічному складі. Багатозначність терміну “лібералізм” спонукає його 
описувачів творити субтерміни. Особливо інтенсивно цей процес перебігав 
у роки, що передували деідсологізації. Правий консерватор Майєр писав 
тоді про “лібералізм із малої літери — майже копсерЕШтизм” та 
“Лібералізм XX століття” t— “майже соціалізм” . Наприкінці 60-х років 
“Енциклопедія Американа” вказувала на існування “екуменічного’' та 
“сектантського” лібералізму. В 70-ті роки виник іермін “неолібералізм”, 
але історики заперечували проти нього, гюкликаючись па течію кінця 
XIX — початку XX ст. ст., що звалися так само. Врешті, лібералами 
звуть себе деякі нсоконссрватори та європейські соціал-демократи.

Три пов’язані й водночас самостійні предмети: ліберали, ліберальне (в 
політиці, культурі, соціальному житті) та ідеологія лібералізму 
нерівнозначні передусім за співвідношенням у них побутового й наукового 
значень. Найінтимпіше засвоїла буденна свідомість і розмовна мова 
поняття ліберал, що його глибоко обробили публіцистика та художня 
література. Сила таланту наших знаменитих сатириків негайно обертає 
нас на це слово до допотопного дивану, на якому недоладний і бридкий 
персонаж лежав і міркував на тему “Васісуалій Лоханкін та загибель 
лібералізму”. Та хоч який громіздкий той диван, він не затуляє від нас 
історичного екрану, що ним проходять великі й славетні тіні. Лібералами 
вважали себе великодушний доктор Гааз, славнозвісний Коні, великий 
Тургенев, благородний Корчак. Ці люди не винні в історичних гріхах 
лібералізму, і щоб зрозуміти їхню позицію, не треба попередньо 
з ’ясовувати особливості ідеології.

Як у відомому прикладі зі слоном, теоретично визначити ліберала 
неможливо, практично неможливо його не впізнати. Таємні служби 
розпізнають ліберальних інтелектуалів без усякого дескриптивного аналізу; 
цс викликає •> в пам’яті слова К. Маркса: “Ортодоксальний католик 
ставиться до ортодоксального протестанта більш вороже, ніж до атеїста,

* Цю статтю  написано як передмову до рефератинпого збірника “С оц иально-ф ило
соф ские аспекты  сопрсмсішого либерализм а" (М оскиа, 1986). J Іередрукопусмо :ii 
скороченнями.
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так само як легітиміст ставиться до ліберала більш вороже, ніж до 
комуніста... Король пруський, як політик, мас в галузі політики свою 
безпосередню протилежність в лібералізмі. Пролетаріат, як протилежність, 
так само мало існує для короля, як король — для пролетаріату”3.

Наукове обгрунтування ліберальности як “особистісного синдрому” 
означив у своїх працях 3. Фройд і розвинули його учні М. Горкгаймер, 
Т. Адорно, Е. Фром, К. Ґорец. Та психоаналітичний ліберал — не стільки 
соціальний, скільки психофізіологічний тип, особистість із сильним 
еротичним потенціалом, що реалізується в малечому віці через нормальні 
форми задоволення сексуального почуття (оральна сексуальність) і досягає 
опісля максимально можливої гармонії між несвідомими й соціальними 
шарами психіки завдяки сублімації, тобто переведенню сексуальної енергії 
у творчу. Уявлення про ліберальну особистість як задоволену й тому 
неагресивну, що відчуває свою цінність і відтак цінність іншого життя, 
засвоїли психологи та філософи (“Ерос належить демократії” , — писали 
дослідники “Авторитарної особистости”4) , але на більшість істориків воно 
не справило жодного враження5. Якщо психологи вважали вади лібералів 
зворотним боком чеснот (усвідомлення справжности іншої людини, її прав 
і свобод призводить до всепрощенства, обмежує волю, розхитує віру, 
схиляє до поступливости, надделікатности — до славетної “лібералі,мої 
м’якотілости”), то історики пов’язують сумніви й вагання лібералів із 
незадоволеною жагою самореалізації, з кривдою, хворобливим его
центризмом.

Інший предмет — ліберальні реформи, інститути, партії, держави. 
Структура цього предмета зорганізована довкола політичного поняття і 
пов’язаних із ним правових та економічних норм. Прикладаючи їх до 
різних часів і країн, дослідники намагаються оцінити силу ліберального 
потенціалу у світі, у своїй чи чужій країні, виміряти його глибину і 
визначити долю. Ідеальний зміст цього політичного поняття досить 
визначений. Воно означає спосіб управління суспільством і принципи 
соціальних відносин, що визнають політичні й економічні права індивіда: 
право шукати роботу та залишати її; купувати й продавати товари 
(включно з працею); заробляти та витрачати гроші; вибирати собі уряди 
й міняти їх; організуватися в усілякі асоціації, зокрема в політичні партії; 
висловлювати усно й письмово свої думки, смаки й почуття, — але все 
це в межах чинних законів, трактованих як узагальнення природних 
потреб нормальних цивілізованих людей. Отож політичний лібералізм має 
щонайменше дві світоглядні передумови: уявлення про первинність і 
природність індивідуальних потреб і поняття норми.

Один із перших ідеологів економічного та політичного лібералізму Адам 
Сміт виводив за межі норми дітей і дикунів, уважаючи, що ліберальну 
соціальну систему й метод до них застосувати не можна. Означення 
ліберального соціального ладу як “нормального” два століття живило 
оптимізм політичних філософів, реформаторів, юристів. Цей оптимізм 
невіддільний від європоцентриського світогляду й од розуміння 
універсального історичного процесу як вестернізації. “Енциклопедія 
Британіка” наголошує, що лібералізм — “західне за своїм походженням 
світобачення”. Проте “ліберальний” метод у політиці й управлінні проник 
і до неєвропейських країн — Японії, Ізраїлю, Туреччини, Греції та деяких 
латиноамериканських. Він опанував і демократично-соціалістичні рухи 
Англії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Австрії, всіх скандинавських
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країн, а також “державу добробуту” США. Водночас він просотав 
консерватизм (ліберальний торизм, ліберальний республіканізм) та 
міжнародний комуністичний рух (ліберальний комунізм)6. На цьому 
оптимістичному тлі читача не повинні дивувати тризни по ліберальній 
політиці, що супроводжують ліберальні спрямування в політиці й культурі 
від їхнього зародження й до сьогодні. Ось свіжа публікація в американ
ському популярному політико-філософському журналі: ’’Сьогодні в США 
немає ні ліберальної партії, ні людей, що серйозно вважали б себе за 
лібералів. Лібералізм панував у нашій країні довго: від 1936 по 1980 рік. 
Його хвиля винесла на гору Джиммі Картора. Та, врешті, з американців 
досить. Доба самопожертв і душевних катувань через свою належність до 
білих, до чоловіків чи до заможних скінчилася”7.

Доба кінчається не вперше. Та сама стаття цитує автора, що пересуває 
смерть лібералізму на початок століття, отож виходить, ніби від 1936 до 
1980 року при владі перебувала мертва ідеологія. “Довоєнний лібералізм, 
що ґрунтувався на ... вільній торгівлі, більшості в парламенті та ілюзії 
поступу, ніколи не верне: його вбито чи він укоротив собі віку в 1914 
році, і слава Богу”8.

Політичний лібералізм таки справді “неодноразово закінчується” — 
вій змінюється. Лібералізм XIX ст. з осторогою ставився до держави. Нині 
він, навпаки, покладає надії на “державу загального добробуту”. Два 
століття підгрунтям ліберальної течії в культурі було переконання, що 
звільнення особи здійснюється в боротьбі із зовнішніми перешкодами: 
релігійними, націоналістичними чи ще якимись забобонами. Тепер 
ліберали схильні повірити, що головна перешкода до звільнення — в 
самій людині, в бездонній і спустошливій силі її егоїзму, і готові визнати, 
що якісь зовнішні сили (ритуали, стереотипи, навіть забобони) можуть 
допомогти людині позбутися внутрішнього рабства. Відповідно до цих 
зрушень у свідомості змінювалися й культурні інститути.

Досліджуючи сучасний політичний лібералізм, ми від самого початку 
мусили відмовитися від описування його як конґломерату національних 
партій. Такого лібералізму в сучасному світі немає. Партій, що звуть 
себе ліберальними, доволі багато, та лише в Канаді вона відповідає своїй 
назві; в Японії, Австралії та Італії це праві чи вкрай праві партії. В 
Англії лібералізм витіснено лейборизмом. США зосталися одинокою 
країною, де лібералізм зберіг свої позиції і щодо правих, і щодо лівих 
демократичних та соціалістичних рухів і в якій він утримує силу і вплив 
головно в рамках демократичної партії.

Звісно, “правизна”, а поготів консерватизм — також елементи 
ліберального мислення та поведінки, проте історично й психологічно вони 
вторинні. Властиву ліберальній свідомості схильність до компромісу з 
установленим, традиційним не слід перебільшувати аж настільки, щоб 
лібералізм видавався поверховою фрондою. Протестантська, протестова 
природа його автентична й непереборна. Ліберал не революціонер, нині 
він свідомий противник революції. Та він пов’язаний із нею генетично. 
“Священна історія” лібералізму — Французька революція, Громадянська 
війна в Америці, національно-демократичні рухи в Європі. Його заповіти
— Декларація незалежиости та Декларація прав людини й громадянина. 
“Дух законів” Монтеск’є — його ортодоксія, а “Суспільний договір” Руссо
— офіційна єресь. Протистояння з абсолютною владою — єдине, що в 
історії об’єднувало політичну філософію лібералізму з економічним
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лібералізмом буржуазії та гуртувало в умовах зазіхання з боку тирана. 
К. Маркс цю ситуацію розглядає на найгостріших історичних сюжетах 
його століття. Зазначаючи, що теоретично “французький кодекс Наполеона 
бере свій початок не від ветхого завіту, а від ідей Вольтера, Руссо, 
Кондорсе, Мірабо, Монтеск’е і від французької революції”9, Маркс 
наголошував, що на практиці Наполеон не лише “деспотично придушував” 
ліберальну думку, але й “не щадив так само його (буржуазного 
суспільства. — В. Ч.) найістотніших матеріальних інтересів, торгівлі і 
промисловості, як тільки вони стикалися з його, Наполеона, політичними 
інтересами”10.

Суперечності між ліберальними верствами панівних класів і самодер
жавно-бюрократичним правлінням В. І. Ленін уважив поважним чинником 
розвитку революційної ситуації в Росії. Доречно згадати тут ленінську 
характеристику двох методів буржуазної політики. “...Буржуазія в усіх 
країнах неминуче виробляє дві системи управління, два методи боротьби 
за свої інтереси і відстоювання свого панування, причому ці два методи 
то заміняють один одного, то переплітаються вкупі в різних сполученнях. 
Це, по-перше, метод насильства, метод відмови від усяких поступок 
робітничому рухові, метод підтримки всіх старих і віджилих установ, 
метод непримиренного заперечення реформ... Другий метод — метод 
“лібералізму”, кроків у бік розвитку політичних прав, у бік реформ, 
поступок і т. д. Буржуазія переходить від одного методу до другого не 
із злісного розрахунку окремих осіб і не випадково, а в силу корінної 
суперечливості її власного становища”11.

Показова й система термінологічних посилань в енциклопедичних 
статтях про лібералізм. Ось характерна: “Див. також: свобода; рівність; 
демократія; індивідуалізм; природні права; громадянські свободи; 
радикалізм, раціоналізм, прогрес, Французька революція; партії політичні; 
laissez faire; економіка — розділ “класична школа”; вільна торгівля 
(traide), консерватизм, а також у ’’Передмові" розділи: “Піднесення 
лібералізму” та “Революції”12. “В крайньому своєму вияві, — пише автор 
цитованої статті, авторитетний дослідник лібералізму, — лібералізм 
зробився б радикалізмом, та він ніколи не доходить краю, втримуючи 
рівновагу за допомогою інтуїції, історичної наступности й ступеневости”13.

Так само відмовилися ми від однозначно національних характеристик 
радикальних і консервативних тенденцій у лібералізмі. Певна річ, 
англійський лібералізм ХУІП ст. був консервативнішим за французький, 
проте в XIX ст. французькі ліберали орієнтувалися на британську модель, 
а англійський лібералізм під впливом європейського “радикалізувався до 
лейборизму”.

Практично розмита до нашого століття відмінність між англійським і 
французьким лібералізмом зберігає своє теоретичне й методологічне 
значення в існуванні двох інтерпретацій історії лібералізму. Згідно з 
першою, він розвивався з радикально-раціоналістичного духу Французької 
революції, згідно з другою — з традиціоналізму й легалізму англосак
сонських “тихих революцій”. Відповідно “первісно ліберальна держава” 
США має дві версії виникнення: із “французьких гасел” і з прагнення 
захистити англійську традицію від узурпації англійською короною. На 
захист другої версії західні історики звичайно вказують на спільні етнічні 
корені Англії та США, схожу географічну ізоляцію та подібні способи 
децентралізації й самоуправління; на захист першої — на офіційну
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американську доктрину pi в ности й на самий факт революції .та грома
дянської війни, а також на безсумнівно “французький дух” перших лідерів 
американської держави: Лафайєта, Джсферсона та Франкліна — посла 
передреволюційної Франції.

Із французькою ідеологією пов’язане й теоретичне самовизначення 
німецького лібералізму, та, як зазначають деякі дослідники, практично 
він більше пов’язаний із традицією самоуправління середньовічних 
німецьких міст і боротьбою за національну незалежність. Та сама мста
— боротьба проти чужоземного контролю — формувала італійський 
лібералізм, що водночас зазнав впливу католицьких лібералів, які 
прагнули створити “змодернізованс папство”.

Шукаючи коріння та перспектив своєї ідеології, її історики й публіцисти 
особливо пильно вдивляються в російський лібералізм — єдиний, що вже 
належить історії у найповнішому, достотному значенні цього слова. 
Збагнути сенс його краху, осягнути науку з нього видається їм справою 
першорядної важливости. “Фатальна слабкість”, що її приписують 
російському лібералові західні дослідники, — незрілість, напівдорослість, 
підлітковість свідомости, що завадила йому зрозуміти реальний перебіг 
подій, — збігається з критичною характеристикою американського 
ліберального інтелектуала в дослідженнях лібералізму як “особистішого 
синдрому”. Приміром, К. Л ат пише про американських лібералів 80-х 
років XIX ст.: “їм не треба було вчитися у Фройда: вони й так знали, 
що їх “пригнітили в дитинстві”. Вопи дивилися. на дорослих очима 
бунтівного підлітка, недарма класичний ліберал цього покоління писав 
про Твенового Гекльбері Фінна як про одкровення й автопортрет. Недарма 
їхнім ідеалом стали індіанці та інші примітиви”14.

То яка ж етична природа ліберальної реакції на світ? [До криється 
за цією жагою свободи й самостійиости — егоїзм чи вияв більш високого 
принципу? Ранні ідеологи лібералізму пе сушили мізки над корінням 
своїх позицій: їм важив результат, а результат підбадьорював: завдяки 
“невидимій руці” поступу самоінтерес обертався на загальне добро. 
Теперішні ліберали вже не можуть втішати себе невидимими силами; 
надто активні й страшні видимі. їхній етичний самоаналіз спирається на 
нещадніші методи історичного та психологічного дослідження: від висновків 
пізнього Фройда про репресивний характер усієї ліберальної цивілізації, 
від історичного сценарію М. Вебера, що виводить сучасний легальпо-пра- 
вовий лад із глибоко ірраціонального джерела — до гордині давніх 
юдейських пророків, що не змирилися з традиційно-магічними відносинами 
зі світом, до релігійно-моністичного духу, що розвинувся з цієї гордині.

Те, що поняття “ліберал” властиве повсякденній мові, а визначення 
“ліберальний” — політичній, змушує припустити існування якогось 
гносеологічного джерела цих побутових і політичних оцінок. Це третій 
головний предмет — ідеологія лібералізму. Тут усі міркування можна 
звести передусім до двох початкових (не завжди сформульованих) 
переконань. Згідно з першим, у Новий час па Заході склався комплекс 
соціальних можливостей, що їх частина суспільства (середній клас) 
усвідомила як стимул до реалізації його економічних та політичних 
інтересів. Державу, що постала в боротьбі за ці інтереси, згодом стали 
називати ліберальною, так само її інститути, політику, ідеологію. Історія 
ніби “звільнила місце” для середнього класу, і на пам’ять про це він 
закодував свій спосіб життя символом свободи, як горці називають себе
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за місцевістю, що в ній живуть. Згідно з другим переконанням, люди з 
особливо чутливою до відчуття свободи психічною будовою, що керуються 
не матеріальними інтересами, а жагою самореалізації, критикуючи та 
проповідуючи, створили філософію й етику лібералізму, а потому й 
відповідні політичні та культурні інститути, економіку, спосіб життя, 
себто, продовжуючи наше порівняння, люди з “гірськими нахилами” 
насипали гори. В обох варіантах лібералізм накинула суспільству воля 
його частини — одного соціального класу чи верстви, чи касти. Це 
уявлення однаковою мірою характерне і для критиків лібералізму, і для 
самих лібералів.

Лібералізм коректніше описувати історично, ніж логічно. М. Фріден 
формулює цей принцип так: “Будь-яка спроба апріорного перелічування 
ліберальних поглядів надає рухливому, мінливому явищу неправдивого 
порядку й точности... Лібералізм містить не набір ідей, а мінливі 
результати взаємодії мислителя та його ідеї, а також різних мислителів 
один з одним і їх усіх із несталим науковим і духовним контекстом часу, 
з напрямками, що їх приймає філософія, релігія, природознавство, з 
інтелектуальними модами. Лібералізм, як і кожна інша ідеологія, присто
сував свої принципи до моральних та наукових істин свого часу”15.

Цей історичний принцип дослідження ідеології виступає як допоміжний 
щодо загальної методологічної настанови на визнання єдиного джерела 
всіх подій, явищ, доль і духовних структур, які визначають себе чи їх 
визначають як ліберальні. Термін “лібералізм”, що відбиває цс уявлення
— категорія соціології знання й означає тс саме, що інші категорії такого 
самого рівня та масштабу: “глибинну ментальну настанову, з якої 
розвиваються спершу аналіз, а потому синтез інтелектуальних, моральних, 
релігійних, соціальних, економічних, політичних уявлень”16. Згідно з 
уявленням соціології знання про різні рівні ідеологічної активности, між 
загальною політичною теорією, зорієнтованою на дію, та самою дією 
лежить середній рівень ідеологічної діяльности — формування конкретних 
політичних та економічних реформ. Ліберальна реформа — посередник 
між філософією та конкретною політикою. Специфіка лібералізму в 
розвинутості й розмаїтті саме цього середнього шару активности. Річ ще 
й у тім, що філософський рівень ідеологічної активности найменш 
доступний немарксистській соціальній думці, вона його слабкіше дослідила. 
Тому зупинимося на загальному сенсі виокремлення лібералізму як 
самостійного світогляду.

* * *
Беручи за основу визначення латинський корінь слова, лібералізм часто 

визначають як “ідеологію свободи”. Проте за такого підходу лібералізм, 
якщо замислитися, неможливо відрізнити від будь-якої іншої ідеології, що 
склалася в юдео-греко-християнській традиції з її головною вартістю 
свободи.

Лібералізм історично позначений не “духом свободи”, але уявленням 
про її умови. На відміну від консерватизму лібералізм не пов’язує свободу 
людини з її найвищим позалюдським джерелом і не узгоджує її межі з 
місцем людини в наперед установленій ієрархії. На відміну від соціалізму 
він не обумовлює її можливість соціальною роллю людини — матеріальною 
чи духовною належністю до соціального класу, що історично призначений 
завоювати й утвердити справжню свободу.
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Головне в лібералізмі — його онтологія: уявлення про самодостатність 
особи, про притаманність їй свободи. Ба більше, свобода в лібералізмі 
безумовна: вона не шлях до щастя чи досконалосте, а вартість сама по 
собі. Людина — одинока істота у Всесвіті, здатна усвідомити свою свободу, 
відтак лише вона може її виміряти й оцінити. Таку ідеалізацію 
особистісного первня К. Маркс пов’язував із процесом олюднення 
соціальної дійсности, паралельним процесові розлюднення, об’єктивації 
природи. “Майже одночасно з великим відкриттям Коперніка — відкриття 
істинної сонячної системи — був відкритий також і закон тяжіння держав: 
центр ваги держави був знайдений у ній самій... уже Макіавеллі, 
Кампанелла, а згодом Гоббс, Спіноза, Гуго Гроцій, аж до Руссо, Фіхта, 
Гегеля, стали розглядати державу людськими очима і виводити її природні 
закони з розуму і досвіду, а не з теології”17.

У Марксовій тезі про паралельність розвитку системи Коперніка, що 
об’єктивізує природу, і вчень Відродження та Просвітництва, що 
суб’єктивізують соціум, відзначено особливість ліберального світогляду, 
яку часто випускають західні дослідники, зосереджені на суб’єктивізмі, 
індивідуалістичності ліберального світогляду.

Всі класичні ліберальні доктрини: політекономія Сміта, закон заробітної 
плати Рікардо, всі концепції економістів Віденської школи наголошують, 
що об’єктивна дія економічних, статистичних, демографічних законів не 
допускає втручання людини. Такий самий характер мають узагальнення 
модерністського лібералізму: психічні закономірності Фройда, культурно- 
історичні процеси Вебера та структурно-функціональні типи соціальної дії 
Парсонса. І якщо слушно, що лібералізм століттями поборював усіляку 
“органіку”, котра претендувала на роль неуникної долі: церкву, монархію, 
меркантилістську державу, настільки ж слушно, що він поборював 
анархічні, волюнтаристські імпульси до втручання в природні закони. 
Лібералізм підтримував революцію на початкових стадіях буржуазного 
суспільства, коли вона видавалася йому неуникним законом розвитку 
цього суспільства, супроти сваволі держави, і підтримує тепер “природну” 
“державу загального добробуту” супроти анархічного великого бізнесу й 
організованого класового протесту. За доби Монтеск’є вільне думания 
видавалося лібералові головним способом долучитися до природного 
перебігу подій, нинішньому лібералові Б. Кріку таким способом видається 
політика, позаяк у масовому технологічному суспільстві об’єктивно діють 
політичні закономірності.

Сам свій імпульс до свободи ліберали вважали і вважають “органічним”,
природним, об’єктивним — “законом природи й природного Бога”, як
писав Джеферсон у “Декларації незалежности”. Лібералізм XVIII ст., —
пише М. Лернер в “Енциклопедії Британіка”, — “був залюблспий у
природу в усьому: в релігії, в законі, в політиці, в інтер’єрі та в малярстві...
Тогочасні інтелектуали вважали, що, полишені своїй природі, вони будуть
кращими, й це збігалося з бажанням середнього класу, аби його залишили

18його природі — вільному ринкові” . Та, як уже зазначено, природа 
виявилася різною. Те, що тепер нам видається єдиним, від самих початків 
існувало в різних вимірах. Ідеологи революційної буржуазії від початку 
були її дисидентами й опортуністами. Конфлікт лібералізму буржуазного 
й лібералізму інтелектуального набув нині такої гостроти, що книжки й 
статті про лібералізм часто-густо виявляються книжками про інтелектуалів.

У термінах Ясперса можна говорити про дві онтологічно різні історії:
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хронологічну історію держави середнього класу й “осьову історію”
інтелектуального лібералізму. Тільки в першої є реальна хронологія: дати
ухвалення й скасування законів, тарифів, податків. У другій із цього
погляду нічого не відбувається — нічого, крім діалогу з вічними
проблемами. Тому нині ліберальні інтелектуали далеко гірше розуміють
своїх сучасників, аніж Арістотеля, що його вони так часто цитують. Потяг
освіченого класу до духовної самореалізації збігся на одній із фаз його
“осьового часу” з потягом хронологічно нового класу до життєвої
самореалізації. Та це був ілюзорний і тому фатальний збіг. Духовна
свобода вимагала чогось несумісного з принципом laissez faire. Уже в
80-ті роки минулого століття цей принцип визнавала тільки маленька
група послідовників Спенсера “Ліга на захист власности й свободи”.
Ліберал Дж. Робертсон називав цей принцип “способом не лікувати
хвороби”, а його колега Елліс “правом умираючого вмирати, а страждальця
— страждати”19. Проте, коли доходило до практики, ліберали
усвідомлювали необхідність освятити її класичним заповітом. Тому вони
підтримували проваджувану Чемберленом муніципалізацію газу, води,
трамваїв, музеїв, бібліотек і читалень, котра йшла під гаслом laissez faire
і водночас оцінювалася в інтелектуальних гуртках Англії як “поєднання

20двох великих ідей століття: індивідуалізму й соціалізму” .
Безсумнівно, було би помилкою, слушно пише П. Стірнз, змішувати

соціальний, політичний, культурний лібералізм із принципом laissez faire
як ліберальною економікою. Здійснювали цей принцип не ліберали, а

21консерватори . Змішування, на думку автора, стається з трьох причин:
1. змішування теорії з практикою;
2. підміна лібералізму англійським лібералізмом;
3. ототожнення лібералізму з середнім класом.
Дуже рідко, твердить Стірнз, політичні прихильники лібералізму 

нападали на втручання держави в економіку; навпаки, американські 
ліберали вимагали від уряду допомогти розбудові нової індустрії. Євро
пейські ліберали завжди дивилися на уряд як на природних союзників у 
боротьбі за модернізацію та гуманізацію праці.

* * *
Поставивши себе в Центр соціального всесвіту, інтелектуальний 

лібералізм не міг не відчути деяку онтологічну непевність. Сумнів у собі 
та схильність до компромісу з іншими світоглядними системами стали 
неминучими супутниками “теології особистости”. Джерелом кризового 
світосприймання в лібералізмі завжди було саме те найголовніше, перед 
чим він схилявся, — незалежний індивід.

“Диктатор може зробити людей схожими одне на одного, проте не 
може перетворити їх на одну людину... вони завжди поодинці народжу
ватимуться й поодинці вмиратимуть... Пам’ять про народження й 
очікування смерти завжди з людиною, саме вони відокремлюють її від 
інших і роблять спроможною спілкуватися з іншими людьми”22, — цитує 
англійський ліберал поета XIX ст. Проте поетичні роздуми приводили й 
до протилежного висновку: “Всяка смерть — це й моя смерть, бо я частка 
людства... людина думає, що вона сама по собі, та тлін її змішається з

23тліном інших і розсіється по світу єдиним порохом” . Ці рядки, написані 
на початку XVII ст., були поетичним протестом проти піднесення 
індивідуалізму, протестом поета Джона Донна проти його сучасника
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Френсіса Бекона, і ці настрої лібералізм так само засвоїв, як і поезію 
гордої самотности.

Сама невизначеність терміну лібералізм пов’язана з двозначністю 
поняття індивідуалізм. Його стосували й стосують до двох зовсім різних 
речей: 1) до розвитку й самовияву особистости-індивідуальности назустріч 
іншій особистости, 2) до соціоекономічної доктрини самостійности індивіда 
в атомістичному соціумі. Мілль і Гумбольт мали на думці перше, Бентам
— друге. Ліберали 80-х років XIX ст. відчували тріумф бентанізму як 
викривлення своєї ідеї: “В індивідуалізмі ми загубили свою 
індивідуальність”, — писав ліберальний економіст Дайєр24. Свій напрямок 
ліберальні інтелектуали 80-х років розуміли не як рух від індивідуалізму 
до колективізму, а як поновлення істинної індивідуальности в органічній 
теорії суспільства. їхній теоретик Гобгауз писав: “У послідовній теорії 
свободи індивідуалізм не можна інтерпретувати як право на власність” 5.

Символіка свободи та рівности, якою просякнутий лібералізм, заходить 
у конфлікт із духовними реаліями, які зосталися за межами, що їх ті 
символи окреслили. Неонародницька західна критика закидає політичній 
науці, що вона розшифрувала символ свободи тільки як систему 
індивідуальних прав, як вияв лише свободи полі. Демос, із погляду цієї 
критики, був ближчий до істиниого лона свободи — роду. Правові й 
політичні концепції лібералізму тут подано гак, ніби вони скеровані 
винятково до зовнішньої свободи й тому упереджено раціоналізують усе, 
що перебуває поза індивідом.

Антиномії “особа — демос” у політичній практиці відповідає антиномія 
“свобода — рівність” в етиці. “Рівність і свобода”, — пише сучасний 
ліберал, — компліментарні й антиномічні. Компліментарні, бо без рівности 
шансів свобода перетворюється на привілей, антиномічні, бо рівність 
призводить до централізації та загрожує свободі асоціацій” .

Силкування примирити рівність і свободу відобразилися в низці 
застережень, уточнень, додатків до понять свобода та рівність, властивих 
ліберальній мові: “політичні чи формальні свободи”, “свобода від...”, 
“відносна свобода”; “рівність шансів”, “майже рівність”. У лібералізмі 
визначилися дві етичні течії від двох різних джерел: від Дж. Ст. Мілля 
та І. Канта. У центрі обох —• принципи справедливости, справедливих 
прав людини й свободи реалізувати цей принцип і ці права. Але для 
Мілля справедливість і свобода цінні остільки, оскільки сприяють добро
бутові й навіть щастю людини. Кант звільняє принципи справедливости 
й свободи від емпіричного контролю. Для особи реальне тільки її вроджене 
поняття справедливости, цінна сама здатність до свободи. Її моральне 
почуття не залежить від ситуації і не потребує ні обґрунтування, ні 
винагороди. Між особою та її ситуацією немає онтологічно значущого 
зв’язку. Кант не вважав особу вільною від впливів соціальних цілей, 
культурних вартостей чи психофізіологічних потреб, проте гадав, що її 
природу не можна звести до науки з досвіду. Це лише фраґменти буття, 
зазначає Кант, але самопізнання спрямовано на щось цільне, що об’єднує 
та коригує доївід. Цей внутрішній апріорний суб’єкт і є носієм волі до 
свободи й почуття справедливости. Кант філософськи обґрунтував етику 
“нсутилітарного лібералізму” — стику гіервинности права, а не блага, 
особи, а чо її цілей.

За два минулих століття на Заході Кантову етику задушила етика 
утилітарна. Практичну реалізацію прав і свобод людини в конституціях,
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інститутах, організаціях, процедурах здійснювали, зважаючи не на 
“внутрішню людину” та її апріорні моральні почуття, а на емпіричну 
ефективність із погляду утилітарних потреб суспільства, за критерій якого 
правила виборча більшість. Ліберальні політики, наражаючись при цьому 
на громадське невдоволення, на постійну критику несправедливости 
встановленого ладу, вважали це наслідком недостатньої організованости 
системи реалізації утилітарних принципів.

Але всі ці роки в ліберальній свідомости накопичувався, зрів етичний 
протест. Його силу засвідчує науково-публіцистичний бум, що знявся 
довкола виданої 1973 року книжки американського професора Дж. Ровлса 
“Теорія справедливости”. Пафос шукань Дж. Ровлса, пише його колега 
М. Сандел, зродився з його прагнення повернутися до сутности Кантової 
етики, але при цьому “замінити туманну німецьку метафізику доморослою 
метафізикою, конгеніальною англо-американській вдачі, метафізикою 
Юмового штибу”27.

Дж. Ровлс виходить із простої очевидности: маси людей у сучасному 
суспільстві потерпають від усвідомлення своєї нещасливости, скривдже- 
ности, і це страждання не зменшується зі зростанням об’єктивних 
показників національного добробуту, отож причини його в несправедливо
му розподілі благ, причому не лише матеріальних, але й духовних. 
Суспільство, не змінюючи усталених відносин власности й не збільшуючи 
масштабів і темпів виробництва, може знайти способи втішити не
щасливців, якщо визнає принцип, який Дж. Ровлсові видається етичною 
максимою, що не потребує доведення: справедливість має найбільшу 
цінність, і її нічим не заміниш. Засаднича теза Ровлсової книжки і є 
символ віри деонтологічного (тобто вільного від будь-яких гносеологічних 
обгрунтувань) лібералізму. “Справедливість — найперша чеснота 
соціальних інститутів, як істинність — систем мислення. Хоч би якою 
елегантною була економічна теорія, мусимо її відкинути, якщо вона хибна; 
так само мусять бути знищені або замінені найефективніші соціальні 
інститути, якщо вони несправедливі”28.

Поставши в руслі юдео-греко-християнської традиції, лібералізм авто
матично сприйняв властиву античній політичній культурі ідею народо
владдя. Проте вже ранні ідеологи лібералізму з тривогою відчували 
демократичні засади як чужорідне тіло. На початок XX ст. світоглядна 
протилежність лібералізму й демократизму була настільки очевидна, що 
навіть дуже побіжна стаття в російському словнику Брокґауза та Ефрона 
відзначає, що “поряд із консерватизмом у лібералізму з’явився новий 
супротивник — демократизм” і що протистояння полягає у “відступі від2Q
чистого я” . Відповідно Руссо потрактований у цій статті як “ворог 
лібералізму”, а поняття “античний лібералізм” (що дожило до наших 
днів) поставлене під сумнів. “Хоча в словах Гемена, Креонового сина (в 
“Антігоні” Софокла), подано цілу ліберальну теорію суспільного устрою.., 
давній політичний лібералізм зовсім не обстоював прав особи”3 .

А проте лібералізм історично виявився пов’язаний із демократизмом 
як зі своїм фатальним двійником-антиподом. Економічний лібералізм 
потребував політичної санкції суспільства, а суспільство, народжуване в 
муках Реформації, індустріалізації, революції, неминуче було масовим: 
воно не могло віднайти жодних способів політичної легалізації, крім 
виборчих, плебісцитних. Скептичний ліберал завжди сприймав демократію 
як неуникне зло, але менше порівняно з іншими. Людська невибагливість
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демосу здавалася йому менш небезпечною за містику вівтаря чи престолу. 
І мало хто прислухався до попередження Токвіля про непоєднуваність 
аристократичного принципу особи з демократичним принципом електорату.

Саме поняття “демократія” вкрай невизначене, його тлумачення в 
західній науці ще суперечливіше за тлумачення лібералізму. Токвіль 
уживав його як синонім рівности, Спенсер, навпаки, як характеристику 
суспільства вільного підприємництва з високим ступенем нерівности в 
статусах і доходах. У XVIII ст. демократію уявляли тільки як діяльність 
на малих територіях: “...великою країною, — писав, приміром, Д. Масен,
— не можна управляти демократично”31.

У повоєнний час переоцінка політичної філософії лібералізму вперше 
набула відверто антидемократичного характеру. Сформульовано засновки 
нової теорії демократії. Передусім вона не мусить дотримуватися принципів 
та ідеалів, а витікати зі спостережень над політичним процесом у 
демократичних країнах. Визнаючи безумовну цінність ідеї масових виборів 
і відповідальности обраних перед народом, теоретики нової демократії 
(Р. Дал, К. Фрідріх, Г. Морґентау, Дж. Сарторі) твердили, що ліберальні 
вартості важливіші за демократичні, і розробляли теоретичну стратегію 
контролю над “тиранією більшости”. Такі поняття, як “спільна воля”, 
“спільний інтерес”, а в сфері зовнішньої політики — “світова громадська 
думка”, — були оголошені “лексикою фантомів”. “Виборча більшість, — 
писав Дж. Сарторі, — це арифметичний дифузний витвір, що розсипається 
одразу по виборах”32. Замість ілюзорної “кількісної демократії” (одна 
людина — один голос) Р. Дал пропонував “сутнісну якісну демократію”, 
контрольовану “чинником інтенсивности” (один компетентний голос 
важить більше за два безвідповідальні). Критика мажоритарної (або 
популістської) демократії грунтувалася не лише на викривальних 
соціологічних дослідженнях електорату. Якби це було так, пише 
американський дослідник Фовлер, вона обмежилася б зазначенням 
фіктивности спільної волі. Але заходячи в цілковиту суперечність із цим 
зауваженням, ліберальні політологи нової хвилі писали про “тоталітаризм 
мас”, про небезпеку отієї “фіктивної” спільної волі. Формована в контексті 
трагічного спільного досвіду американська ліберальна політологія дійшла 
виразно недемократичної ідеї про необхідність відмежувати участь у 
виборах від участі в управлінні. Останнє має стати прерогативою 
політичної еліти, що здобула владу у вільній відкритій конкуренції. Теорія 
поліархії (термін Р. Дала) відкривала перед ліберальними інтелектуалами 
можливости кар’єри й обрання “свого” президента.

Для сучасного ліберала проблема ставлення до масової демократії стоїть 
дуже гостро. Формально окреме, але вельми істотне питання — ставлення 
до профспілок. Це предмет постійних суперечок лібералів із консервато
рами. Ліберали опинилися між двома своїми ж засадами. З одного боку, 
їхню “антитоталітарну ідеологію” живить страх перед намальованим 
власною уявою образом профспілок із “деспотизмом”, “нещадним ма
теріалізмом і невблаганною диктатурою більшости”, “хронічною ворожістю 
до інтелігентності й ліберальній гуманітарності”, “анонімністю, культом 
лідерів і корпоративною етикою”. З другого — гуманітарна традиція в 
умовах антипрофспілкової політики консервативних урядів автоматично 
штовхає їх до традиційної ролі “адвокатів усіх гнаних”. Обидві засади 
надихає гуманітарна культура. Її художні символи й заповіти, духовний 
авторитет її майстрів для ліберальної свідомости завжди були джерелом,
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либонь, важливішим за політичні програми, філософські доктрини й 
соціологічні дослідження. Новий бестселер талановитого й похмурого 
соціального фантаста Е. Берджеса попереджує лібералів, що в майбутній 
Глюкландії (Профспілчанії) — країні, де, топчучи гуманітарну культуру, 
порядкує синдикалістська мафія, на них очікують концтабори для 
інтелігенції.

Водночас улюбленець лівих інтелектуалів (утім, так само і правих)
Джордж Орвел заповів їм принцип “зваженої непослідовности” як одиноку
стратегію боротьби з жахом насування всесвітнього супертоталітаризму.
Цей принцип, що його сформулював Орвелів друг Р. Ріс, ліберальний
критик і публіцист, вимагає від ліберала: “По-перше, завжди знати, на
чиєму боці сила, по-друге, бути готовому завжди змінити бік, аби стати
поруч слабкого, як це завжди вчиняє сама Справедливість, вічна втікачка

33зі стану переможців” .

* * *
Лібералізм і консерватизм становлять дві найповажніші альтернативи 

науковому соціалізмові. Теоретично їх майже неможливо розрізнити. 
Говорити, як це часто роблять, про ліберала як про захисника нового, 
а про консерватора як про прихильника усталеного абсурдно нині, коли 
дехто з неоконсерваторів прямо закликає до знищення наявного ладу34, 
й так само абсурдно було два століття тому, коли де Местр закликав 
контрреволюцію.

Консерватори захищають не сьогоднішній і не абстрактно вчорашній 
день, а ті вартості, що склалися в середньовічних теократіях, хоча готові 
долучити до них деякі технічні досягнення масової цивілізації. Ліберали 
захищають не сьогоднішній день, а той образ суспільства, що виник у 
процесі боротьби й угоди між революцією та реставрацією в XVII —
XVIII століттях. Ані ліберали, ані консерватори не відкидають рево
люційних перетворень принципово, але ліберали вважають, що їхні 
революції вже сталися, тоді як консерватори ще очікують на них.

Історична природа цих ідеологій пояснює їхнє різне ставлення до 
історичного матеріалізму й наукового комунізму. Консерватори беззасте
режно відкидають марксизм уже через самий час його виникнення — 
“диявольську епоху”. Практично неприйнятний і для лібералів (харак
терно, що ренеґат марксизму — постать звична у неоконсервативних, а 
не в ліберальних колах), історично марксизм — невід’ємна складова 
їхнього Часу — часу емпіричної науки, ідеалістичної філософії, технічного 
поступу й пов’язаних із ним сподівань. Тільки історичні сюжети 
виявляють, яка тонка і при цьому неподоланна різниця між лібералізмом 
і консерватизмом.

Наведемо один сюжет із книжки американського історика К. Лаша 
“Американські ліберали і російська революція”. Перша світова війна, 
змусивши лібералів США та Європи зробити вибір між настановою на 
ненасильство й універсалізм і спонуками до агресивного патріотизму, 
розколола їх на антиімперіалістів і “лібералів війни”. Якоїсь миті виникає 
ілюзія злиття останніх із консерваторами. Волтер Ліпман, Лінколн 
Стефенс, Освалд Віланд та інші публіцисти кола “Нью ріпаблік” висувають 
парадоксальне гасло: “Війна без перемоги”, скоро замінене на менш 
заплутане, але більш демагогічне: “Війна заради демократії”. Ідеолог 
прагматичних лібералів Дж. Дьюї підтримує війну “як шлях до
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раціональнішого світу”. Проте війна неминуче означає прихід 
неоліберальних часів. Уряд закриває ліберальні газети, забороняє радикальні 
організації, переслідує пацифістів. Ліберали збентежені. Настає 1917 рік, 
за ним — розрив відносин в Антанті, воєнна інтервенція в Радянську 
Росію. “І тут стало ясно, як відрізняються ліберали від консерваторів. 
Вони бояться і більшовиків, і насильства над більшовиками, бояться 
Леніна, але й Теодора Рузвельта. Вони проти таємної війни, проти змов, 
проти здобичі переможцям.

Як діти революції, вони мають у неї вірити. Та найперші кроки 
революції ставлять їхню віру під сумнів. Цим сумнівом позначене все 
XX століття. Депресія й новий курс підкріпили уявлення про більшовицьку 
революцію як про своєрідний експеримент у соціальній справедливості, а 
піднесення нацизму й друга світова війна зробили американських лібералів 
вимушеними союзниками. Тільки з другої половини 40-х років ліберали 
зробили вибір: разом зі своїми урядами вони оголосили “холодну війну” 
СРСР і світовому комуністичному рухові. Але й це був не кінець. Попереду 
були ще розрядка, деідеологізація...”35.

Як відзначає інший історик ліберальних і радикальних течій М. Фріден, 
“на духовному рівні соціалізм так само кидає виклик лібералізмові, як 
і консерватизм на партійно-парламентарному рівні... складні стосунки 
любові-нснависті до соціалізму спонукували ліберальних мислителів пере
осмислювати свої проблеми”36.

Ці складні стосунки також добре видно в історичних сюжетах. 
Дослідження ліберальної публіцистики свідчить, що наприкінці минулого 
століття всіх, хто був заклопотаний соціальними проблемами, вважали 
соціалістами. Чемберлен називав соціалізмом “усяке добре законодавство 
на користь бідних”, а Дж. Робертсон твердив, що самий факт існування 
суспільства означає наявність “бодай трохи соціалізму”. “Вимовляючи 
слово “соціалізм”, — писав автор статті в ліберально-християнському
тижневику “Комонвелс”, — людина нічого не боронить, вона просто

Л „ 3 7  констатує факт
Для всієї передсоціологічної доби з її уявленням про нероздільність 

етики й політики така настанова була неминуча. Саме тоді постало 
популярне в ліволіберальних колах і в наші часи переконання, що існують 
два соціалізми: класовий і гуманітарний; що можна приймати етику 
соціалізму, не приймаючи його економіки. Воно відповідало рівневі 
виробленої на той час “наукової ліберальности”, згідно з якою сама 
суспільна тканина складається з переплетених ниток індивідуалізму й 
колективізму. Політичні ідеї, соціальна філософія, так само як і 
публіцистична та адміністративна діяльність “нових лібералів”, однодумців 
і послідовників англійських філософів та економістів Дж. Гобсона, 
Т. Гріна та Л. Гобгауза великою мірою поривали з класичним 
лібералізмом. Але в дослідницькій і особливо полемічній літературі цей 
розрив відбито дуже слабо. Під лібералізмом зазвичай розуміють 
класичний, унаслідок чого теперішній ідеології приписують принципи, що 
від них вона відмовилася сто років тому. Можливо, одна з причин цієї 
аберації — звичка мислити в термінах “великих людей”: новий лібералізм 
не висував таких постатей, як Д.-С. Мілль, але скорше групи теоретиків, 
школи, гуртки інтелектуалів, що колективно осмислюють нові проблеми 
суспільного життя й намагаються безпосередньо долучитися до їх 
розв’язання.
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На відміну від своїх попередників “нові ліберали” не утворювали 
сепаратистських та елітистських субкультур (хоч мали центри спілкування: 
Рейнбов-гурток, етичне товариство, Національний ліберальний клуб). Не 
були вони, як дехто з теперішніх лібералів і державними дорадниками. 
Інструментом їхнього впливу на суспільство була преса, на сторінках якої 
вони віднайшли спосіб поєднувати свою філософію зі злободенням. Клю
човими моментами цього способу стала засвоєна “новими лібералами” 
орієнтація переважно на емпіричні наукові досягнення в біології, соціології 
й антропології та спроба збудувати наукову етику “ширшу від позитивізму”
— без його атомістичного погляду на людину й суспільство, без його “свободи 
від вартостей”, без його ворожости до ідеалізму. “Наукову базу соціальних 
реформ, — писав Дж. Гобсон, — не можна збудувати суто індуктивним 
методом: ідея, що спонукає до її побудови, перебуває поза сфероюQO
емпіричного знання, вона лише осяває її як туманний ідеал” . Звідси 
визначення ліберальної соціології як спілки науки й мистецтва, в якій 
визначення кінцевої мети й загальна оцінка результатів реформ належить 
мистецтву з його уявою та інтуїцією. У комплексі нового лібералізму за 
“ідеальне” правила етика суспільства — громади зі специфічною “соціальною 
реальністю” — не сумою індивідуальних існувань — і зі специфічним 
соціальним благом — не бентамівською “кількістю щасливих”. Політична 
економія та етичний утилітаризм поєдналися в “новому лібералізмі” з 
євангелійним духом і філософським ідеалізмом. Це не могло не привести 
“нових лібералів” до відновлення Арістотелсвого уявлення про зв’язок етики 
й політики та про позитивні моральні функції держави. Нова настанова на 
політику й державу по сьогодні чималою мірою визначає ліберальну думку, 
вона ж стала головною мішенню для її критики.

В історії ідей “новий лібералізм” звичайно пов’язують із відродженням 
ідеалістичної (нсокантіанської) філософії, але також очевидно, що його 
безпосередніми філософськими джерелами були біологічні й узагалі ево
люціоністські теорії. У царині економіки визначальним для нового лібералізму 
був рух інтересу від виробництва до споживача і споживання. Мотто Рескіна: 
“Ніяких благ немає, а є життя”, — було цілковитою новиною для всіх 
“нових лібералів”. Уявлення про конкуренцію як про економічну аксіому 
й моральний принцип похитнулося. Зосереджені на виявленні соціальних 
виразок і хвороб, “нові ліберали” неминуче відмовлялися від ідей вільного 
саморегульованого ринку, що відповідає природним законам і встановлює 
соціальну справедливість. Ліберальна ідеологія, зазнавши наприкінці XIX ст. 
глибокої кризи, на початку XX ст. завдяки “новим лібералам” перетворилася 
на активний і впливовий суспільний рух.

Історики сперечаються про силу, що дала йому імпульс до відродження. 
Більшість указує на соціалістичний рух і лейбористську партію. Проте 
деякі автори, зокрема М. Фріден, уважають, що правильніше казати про 
зміцнення лейбористської позиції як про один із наслідків відродження 
лібералізму.

Лібералізм кінця століття був, можливо, останньою спробою раціонально 
пояснити світ.

* * *
Нам видається вдалим визначення, що його дав лібералам Р. Фовлер,

— “віруючі скептики”. Основний світоглядний засновок сучасного 
лібералізму —  по суті, символ віри —  віри в те, 1Ц0 всі істини відносні,
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вартості сумнівні, знання непевні. Фовлер показує, з якою пристрастю й 
нетерпимістю до думки опонента захищали ліберали свою віру. “Насправді,
— пише інший дослідник лібералізму, — лібералізм також месіанська 
ідеологія. Інакше цінність поступу втрачає сенс. Не можна одночасно 
вірити й у поступ, і у співіснування з назадництвом. Жити в світі, 
половиною якого володіють вороги, — це не для тих, хто вихований в 
оптимістичному світовідчутті Просвітництва” . Віра лібералів виявляє 
себе в тих сподіваннях, які вони пов’язують із процесом соціального 
пристосування. Сучасний “соціологічний лібералізм” протиставляє рево
люції адаптацію, як старий протиставляв реформу. Він побожно вірить у 
“профілактику злочинів спрямованою адаптацією”, що її пропагували ще 
Дьюї та Джеймс, у потребу вивчати людину й можливість контролю над 
нею.

Емпірична орієнтація лібералізму провокує його самоототожнитися з 
наукою як такою. Наприклад, у Бертрана Рассела: “Суть ліберального 
світогляду не в тому, які думки висловлено, а в тому, як їх висловлено: 
терпимо, відкрито до нової аргументації. Але саме цим відрізняється наука 
від теології. Науковий світогляд є інтелектуальний еквівалент того, що в 
практичній сфері зветься лібералізмом”40.

Те, що Рассел формулює з афористичною легкістю, було болісною 
дилемою не одного покоління лібералів. Для молодого Маннґайма 
концептуальне мислення і спосіб осмислення досвіду (“стиль”) зовсім не 
еквівалентні. Безпосередня ліберальна реакція на світ були для нього, як 
для його кумира, ідеолога праґматизму Дж. Дьюї, “анахроністична”, 
“донаукова”. Проте він дорожив нею, як доказом правдивости своїх 
соціальних інтересів. У середині 30-х років Маннґайм пише: “Є диспро
порція у розвиткові настанов і мислення: я вже розумію, що лібералізм 
застарів, але настанови мої ще на ліберальному рівні”41. Маннґаймів рух 
у координатах науки і діяльности є біографічним варіантом руху 
лібералізму за останні сто років. Першим практичним політичним 
світоглядом Маннґайма була угорська ліберально-реформістська традиція 
інтелектуальних гуртів, що ними керував Оскар Ясі. Саме на цю традицію 
він спирався в пошуках чіткого наукового обґрунтування ліберальних 
вартостей 1936 року. Він писав своєму вчителеві: “Я — ваш досмертний 
прихильник і учень, але між нами є одна істотна різниця. Ми обидва, 
як мені здається, ліберали за своїм корінням. Але ви хочете протистояти 
часові в гордій самотині, а я, як соціолог, хочу збагнути таємницю (хай 
диявольську) цих нових часів, бо бачу в цьому одинокий спосіб для нас 
бути будівничими соціальної структури, а не її матеріалом. Установлювати 
ліберальні вартості з допомогою техніки масового суспільства — завдання, 
можливо, парадоксальне, але я не бачу іншого шляху. Проте й шлях 
самотнього протистояння не чужий мені, і, може, з часом ми з вами 
об’єднаємося на цьому шляху”42.

Крізь такі інтелектуальні біографії еволюція лібералізму справді постає 
як історія пристосування стихійної ліберальної реакції на світ більшою 
мірою до еволюції теоретичного знання і розвитку емпіричних наук, аніж 
до мінливих політичних обставин, як рух в “осьовому часі”. Та це 
враження оманливе. Політичні події, а не наукові відкриття змусили 
Маннґайма шукати ширшої та дійовішої, менш раціональної за “науковий 
лібералізм” ідеології. Політичний лібералізм, пише Маннґайм наприкінці 
30-х років, створив поле для розвитку політичної науки, але в цьому
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процесі абстрактне мислення відокремилося від політичної практики. 
Радикальний теоретик, стаючи політиком, мимоволі обертається на 
консерватора, а потому в’язне в ліберальних покаяннях. Головне завдання 
свого життя Маннґайм формулює як “поєднання лібералізму й консер
ватизму”, а за інструмент обирає соціологію знання, вподібнюючи її 
значення для мислення значенню психоаналізу для емоцій. Замість 
потерпати від своєї непослідовности, пише Маннґайм, інтелектуалові 
належить усвідомити, що ідеологія рухається од відмінностей до концен
трації, до вільного “ринку ідеологій”, серед яких головні — лібералізм, 
консерватизм, соціалізм. Під контролем соціології знання інтелектуали 
можуть і мусять синтезувати наукові осердя цих ідеологій.

Двічі вигнанець, що пережив крах двох республік, із якими пов’язав 
свою долю вченого-політика (Угорської та Ваймарської), Маннііайм ніс у 
собі страх ліберального відчуження. У третій своїй батьківщині, в Англії, 
Маннґайм спробував здійснити свій ідеал синтезу лібералізму та консер
ватизму, поєднавши наукові й літературні еліти — науковців Лондонської 
школи економіки і релігійних мислителів, що згрупувалися довкола 
публіциста й місіонера Дж. Олдгсма та архієпископа Кентерберійського 
Вільяма Темпла. Цей Маннґаймів витвір — “Moot”43 (розпався невдовзі 
після його смерті) вдався до спроби створити щось на кшталт катехизму 
інтелектуалів “Summa нашого століття”, що мав би розчинити в собі всі 
“великі ідеології”. У Маннґаймовій творчості періоду “Moot” ми бачимо 
імпульс до подолання лібералізму: прагнення переконати сучасників (і 
себе передовсім), що контроль, порядок, дисципліна не дегуманізують 
життя, а роблять його природнішим і вільнішим. Маннґайм передчував 
ситуацію, що її Маркузе згодом назве “репресивною терпимістю”, але 
вважав її неминучою. “Соціальну машину заведено, зупинити її немає 
змоги. Якщо ми не переймемо управління нею, загинемо під її колесами... 
Ідеал, якого прагне сучасне суспільство, — це свідоме проектування тієї 
ситуації, яка в традиційному суспільстві виникала стихійно, внаслідок 
інтуїтивної згоди створити лад, що був би водночас і тоталітарним і 
демократичним”44.

Нове покоління ліберальних соціологів і політиків замолоду засвоїло 
головний підсумок міркувань Веберса і МаннгЬйма: ідеологія за своїм 
характером ближча до практичного соціального знання, ніж до наукової 
теорії. Воно радикально опирається академічному лібералізмові з його 
тенденцією долати “обивательський” рівень ідеології: її погляди 
стереотипи, емоції, її здоровий глузд. Успіхи академічної ліберальної 
філософії, прямо пише Т. Гоун, сприяли не зростанню, а падінню 
авторитету ліберальної політики. Ідеологія не повинна, не має права бути 
вищою за “погляди”. Намагаючись створити ідеальну модель ліберального 
політика, ці автори мимохіть виходять за межі онтології лібералізму, 
звертаючись до вічних, абсолютних, трансцендентних вартостей і 
відповідно до авторитетів історичних діячів скорше консервативного штибу 
(як-от Е. Берк). Відмовляючись від “героїчного песимізму”, від “негативної 
свободи”, від “святої недовіри” до політичних структур, вони вертаються 
до перейденого — до Локка, Мілля, навіть Бентама.

* * *

Західні історики лібералізму не вагаються, визначаючи ідеологію 
вчених, філософів, державних діячів. Автор статті в “Енциклопедія
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Британіка” записує до скарбниці ліберальної думки ВолЕ>тера, Локка, Ґете, 
Руссо, Юма, Канта, Дідро, Джсфсрсона, Адама Сміта, Віко, Кондорсе, 
Франкліна. Набагато складніше визначити ідеологію звичайних рядових 
людей. Теоретично їх іще якось вдається класифікувати, бодай за 
соціальними групами (вважають, що інтелігенція загалом ліберальніша за 
підприємців), але спроби емпірично розрізнити стають тим менш 
успішними, чим більше вдосконалюється техніка опитування. Ще ранні 
дослідження електорату (зокрема, знамените “Американський виборець”45) 
показали, що люди не ототожнюють своїх політичних уподобань з 
ідеологічними термінами “лібералізм/консерватизм”. У дальших 
дослідженнях застосовано всілякі методи з’ясування позиції: від прямого 
запитання про ідеологію до відповідей на зовсім нейтральні запитання, 
але наслідок був той самий. Нещодавно у “Щоквартальникові громадської 
думки” опубліковано аналіз результатів останніх виборів. Його висновки 
цікаві:

1. Виборці доволі легко оперують абстрактною термінологією, але 
зв’язку цього оперування з їхньою поведінкою-на виборах не зауважено.

2. Здатність міркувати про суспільне життя в термінах лібералізм/кон
серватизм корелює з освітою, статтю й расою, але на вибір кандидата 
ніяк не впливає.

3. Здатність відокремити консервативне рішення конкретної проблеми 
від ліберального також не впливає на вибір кандидата.

4. 80 % виборців голосують не за ідеологію, а за вирішення однієї 
чи кількох цікавих їм проблем.

“Ліберальна/консервативна ідеологія ніяк не пов’язана з голосуванням 
за кандидата, який відповідає політичним очікуванням виборців”46, — 
твердять автори статті. Поширення певности, що більшість людей 
нсліберальпі, чинить додатковий тиск на психологію тих, хто, подібно до 
Маннгайма, хотів би поєднати істину з успіхом і щастям.

Сповіді “колишнього ліберала”, “розчарованого ліберала” (захитаного, 
розкаяного тощо) стають жанром 80-х років. Англійська письменниця 
Айріс Мердок (автор 21 роману, кількох п’єс і трьох філософських 
досліджень): “Кожен має зробити все задля посилення духу свободи та 
індивідуальности. Але сучасні наукові теорії кажуть нам, що індивід — 
це фікція, продукт суспільного, культурного, лінгвістичного коду і т. ін. 
Лібералізм не сміє заперечувати науці. І тому я навернулася до релігійної 
ідеї істинного я, духу, вільного від зовнішніх впливів. Через це саме як 
прозаїк я повернулася від сучасного роману до класичного. У великих 
романах авторів хвилюють не тільки елементарні ілюзорні вартості. Тому 
великі романи долають властиву жанрові іронію”41.

Фредерік Буррус Скінер, визначний американський психолог- 
бігевіорист, автор філософських та утопійних романів: “Я не проти свободи. 
Я проти лібертарного неврозу, проти жаху прав. Я за те, що треба 
шанувати права майбутніх людей, треба задля них посунутися...” Далі 
Скінер із властивим йому полемічним темпераментом атакує свяіцений
принцип “laissez faire”. “Дайте нам спокій розмножуватися й споживати,

* 48отруювати землю та виробляти зброю, що може знищити життя” .
Політично ці люди ліберальні: Скінер усе життя голосував за 

демократів, Мердок — за ліберальних лейбористів. Вочевидь, їх слід би 
назвати “лібералами надії” на відміну від лібералів-песимістів. Класична 
політична економія навчила нас, що життя та свобода — це одне й тс
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саме, казала Мердок в іншому інтерв’ю, проте ми бачимо, що це не так. 
Скінер формулює різкіше: “По той бік свободи та гідности” — так зветься 
його книжка про щастя.

Відмінність “лібералів надії” від лібералів, що “безнадійно закохані в 
свободу”, прокоментуємо уривком із матеріалів анонімного опитування: 
“Я ліберал, тому що переконаний, що свобода — вартість сама по собі, 
незалежно від сподівань її зреалізувати. Я проти змішування метафізичних 
вартостей із духовними, релігійних із політичними. Я розумію, що добро 
й любов вищі від справедливости та рівности, але я не вірю, що державу 
можна будувати на добрі й любові, тому що їх повинен нести не закон, 
а жива людина. А людина може обернутися дияволом. І я розумію, що 
лібералізм не може бути ефективним у боротьбі за владу, тому що він 
не приймає умов політичного успіху — партійної дисципліни та віри в 
лідера”49.

З російської переклав Вадим Дивним

P. S. Певен, що читач оцінив глибину та проф есійність статті.  
Хоч н а п и сан а  близько десяти років тому, вона є чи не н а й кр а щ о ю  
п р а ц ею  на цю тему. Т ак  само як і більшість ін ш и х  робіт В ікто р і ї  
Чалікової.

Ця світла лю дина робила в 70 —  80-ті роки, здавалося, нем оож ливе .  
П р ац ю ю ч и  в М оскві, в Інституті н а уко в о ї інф орм ац ії  в галузі  
суспільних наук ( ІН ІО Н ) ,  вона як автор та р ед актор  виводила в світ  
чи не н а й кр а щ і публікації того часу.

П е р ш  за все мова йде про шість (!) випусків  "Социокультурные  
утопии  X X  века" (1981 —  1988 pp.) з текстам и  Й. Х ар м ан д а , Ч. Руні, 
Г. Гю нтера , Є. Замятіна , про переклад  та ком ентування к н и ж к и  
Орвела “1984", численні статті в з б ір н и ка х  ІН ІО Н у ,  Це за ним и ми 
чи не вп ер ш е могли скласти ад екв атне  (а не спотвЬрене викладом  
спеціал істів  із бурж уазно ї філософії чи соціології)  уявлення про
А. Тоффлера, Д .  Белла, Я. Щ еп анського , Д ж .  Ґріффіса...

Т а  не і^огло такого  бути в ті часи, с к а ж е  о б ізн а н и й  читач. Нав іть  
у М оскв і ,  якій дозволяли набагато  більше, н іж  Києву, Тбілісі чи 
Вільнюсу. Воно і так, і не так. Так, бо справді ці к н и ж к и  не виходили  
у п р е с ти ж н и х  видавництвах, не надходили у прод аж . Не так, бо 
вони все ж  таки  виходили, хоча \лг під грифом “Для служ еб ного  
пользования". К о ж н а  з них мала свій ном ер  і свого адресата: для  
члена Політбю ро X, для Акад ем іка  Y, для ідеолога Z. Але то була  
лиш е частина адресатів (навіть не знаю : чи читачів?). Ін ш и м и  
ад р есам и  були філософи та соціологи, історики  та майбутн і політики, 
просто люди, яким  випадала щаслива можливість  читати Орвела чи 
Вебера , М а н н га й м а  чи О ртеґа-і-Ґасета . Н а га д аю , це в ті часи, коли  
влада робила все, щоб від світу нас відрізала зал ізна  завіса.

К о ж н о го  мого приїзду до М оскви  я приходив до В іктор і ї  Чалікової  
та ї ї  колег. М и говорили про політичні події, про кн и ж к и , про надії.
А потім  я,ві,з із М оскви в Укр а їн у  стоси к н и ж о к ,  про які ми тоді і 
мріяти не могли. Вони ходили по руках, їх  зачитували до дірок. Ці 
к н и ж к и  в ідкривали нам ідеї та думки, без  яких  немож ливе було  
ад екв атн е  розум іння  часу. Користуючись вадами того обліку но м ер ни х  
к н и ж о к  і, звичайно , ризикую чи, Чалікова розповсю джувала  той  
своєрідний самвидав серед тих, кому він був справді потрібен.
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І ще одне. В ікторія  Чалікова була однією з тих небагатьох  у 
цьому світі людей, яким  більше за ін ш и х  (особисто!) боліли н е гар азд и  
X X  сторіччя —  ген о ц ид  вірменів, голокост євреїв, голодомор У кр а їн и  
та Росії, криваві злочини ім пер ії проти Праги, В ільнюса, Сумгаїта,  
Баку... Вона писала про це сильно та пронизливо, виходила на 
д е м о н стр ац ії ,  ризикую чи свободою, збирала п ідписи ін тел іґен ц ії  на 
захи ст  дисидентів , організовувала а к ц і ї  непокори .. .  Вона робила  
н абагато  більше, н іж  більшість ї ї  сучасників, —  мабуть тому, що 
ін а к ш е  ж и ти  не вміла.

То  в ко ж н і часи, на ко ж н ій  землі знаходяться такі люди, як 
Чалікова. С п р ав ж н я  радість —  спілкуватися з ним и та в міру сил 
д о п о м агати . А найбільш е вони допом агаю ть  нам —  навіть після своєї 
смерті.  Т ексти  В, Чал іко вої та її  колег з ІН ІО Н у  практи чн о  невідомі 
українсь ком у  читачеві. Н азву  лиш е невелику частину к н и ж о к ,  які вони  
видали:

"Критический анал и з  буржуазны х теорий м о д е р н и з а ц и и ”, 1985;
"О бр аз  человека X X  в ека”, 1988;
“Буржуазны е и реф ормистские теории  ф аш изма", 1973;
К. М а н н га й м , “Идеология и утопия", 1976;
"Работы М. Веб ера  по социологии и идеологии", 1985.
О дин із листів В ікто р і ї  Чалікової до мене, н а п и са н и й  після смерті

А. Д .  Сахарова, закінчувався словами: "Не м о ж у  сказати , як я плачу 
за А н д рієм  Д м и тр о ви чем . Без нього —  порожньо.. ."  Я п ереад ресую  
ці слова сам ій авторці —  вона померла невдовзі по тому. Але тексти  
автора —  то те ж  іпостась життя. М о ж е , так  і приходить безсмертя?

JI. Фін берг 

1993, Київ
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Мирослав ПОПОВИЧ, Антон ФІНЬКО

УКРАЇНСЬКІ ЛІБЕРАЛИ

Оскільки в ту пору А урел іано мав вельми ту м а н н е  
уявлення про консерваторів  та лібералів, тесть простим и  
словами виклав йому, в чому полягає р ізниця  м іж  цими  
партіями. Л іберали, говорив він, —  це масони, гидкі люди, 
вони стоять за те, щ об відправити с в я щ ен и к ів  на 
ш и б ен и ц ю , ввести цивільний ш лю б та розлучення, визнати  
рівність прав з а к о н н о н а р о д ж е н и х  та н е з а к о н н о н а р о д ж е н и х  
дітей, скинув ш и  за ко н н и й  уряд, роздробити  кр а їн у  —  
оголосити ї ї  ф едерацією . Н а  протилеж ність  їм ко н с ер в а 
тори —  це ті, хто о д ер ж ав  керм о влади б е зп о сер ед н ь о  
від самого  Господа Бога, хто ратує за ст ій кий  суспільний  
порядок і с ім ейну  мораль, з ах и щ а є  Х риста, основи влади  
і не хоче допустити, щоб кр а їна  була р о зш м ато в ан а .

Габріель Ґарсія Маркес. Сто років самотпости

Почати, справді, можна з масонів. Адже масоном був Котляревський, 
і взагалі вони звили гніздо в Полтаві у канцелярії малоросійського 
генерал-ґубсрнатора Миколи Григоровича Рєпніна-Волконського, що про
тегував і Котляревському, і Щспкіну, і Бантиш-Каменському, і, нарешті, 
Тарасові Шевченку. Між іншим, князі Волконські — потомки 
Чернігівських князів, Рюриковичі; князь Микола Григорович, що успад
кував ще й прізвище Рєпніних, був одружений з онукою гетьмана 
Розумовського, а сім’я Розумовських була масонською.

Втім, овіяні містико-романтичною таємницею масонські клуби все ж 
не дуже торкалися життя нащадків козацької старшини в дворянських 
гніздах у Хомутові, Обухівці, Кибинцях, Качанівці чи Седневі на початку 
дев’ятнадцятого сторіччя. Там читалося і переписувалося все найцікавіше, 
що з’являлося в літературному обігу в обох столицях. Знали там і “Історію 
Русів” гісевдо-Кониського, а Бантиш-Каменський опублікував конституцію 
Орлика. В Обухівці жило сімейство Капніста, який вийшов у відставку 
на знак протесту проти покріпачення імператрицею Катериною козацьких 
потомків, а в Кибинцях — загнаний у бездіяльність петербурзький лев 
Дмитро Прокопович Трощинський, наставник перших кроків ліберального 
імператора Олександра І, покровитель початківця Сперанського, жертва 
інтриг Аракчеева.

А якщо ще про масонів, то варто було б згадати київську ложу 
Об’єднаних слов’ян, до якої входили і польські, і російські офіцери, в 
тому числі нащадки гетьмана Апостола, Муравйови-Апостоли, з тих самих
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маєтків на Полтавщині. Варто згадати, бо саме тут закладалися основи 
тієї всеслов’янської ідеології, яка надихала Кирило-Мефодіївське братство.

І все ж то давня історія. Згадали ми про неї лише для того, щоб 
показати, які давні традиції має на Україні лібералізм та 
конституціоналізм. Але щоб вести про них розмову, не можна залишатися 
на рівні філософії дона Аполінара Москоте з роману Гарсія Маркеса, 
філософії, зрештою, не такої вже й далекої від уявлень деяких наших 
сучасників.

Що ж такс, власне, лібералізм, якщо це не прагнення відпровадити 
священиків на шибеницю і не визнання рівности законно та незаконно- 
народжених?

У побуті ми називаємо лібералом кожного, хто утримується від крайніх 
заходів, намагається мирно розв’язати конфлікти, взагалі м’який і, може, 
нерішучий. Таке функціональне визначення лібералізму на противагу 
радикалізмові справді можливе, і ми матимемо його на увазі. Є, однак, 
певна політична філософія лібералізму, яка має на Заході міцні традиції, 
і виходити все ж будемо з її настанов.

Загальновизнано, що основний принцип лібералізму — це здійснення 
свободи особистости. Людській особистості і її правам лібералізм віддає 
перевагу над усім іншим. Основна проблема, яка при цьому виникає, — 
як забезпечити свободу кожної особистости, якщо зіткнення двох свобод 
може призвести до насильства. У зв’язку з цим лібералізм, на відміну 
від анархізму, визнає надособистісний суспільний інститут, що Гарантує 
індивідуальні свободи, і, на відміну від авторитаризму в усіх його формах, 
зберігає при цьому індивідуалістичний характер, оскільки цінність 
соціальних інститутів та груп визначає через те, як вони захищають 
окрему людину. Цей принцип зафіксовано в статті 2 “Декларації прав 
людини і громадянина”, прийнятій Французькою революцією 1789 року: 
“Мста будь-якого політичного союзу — збереження природних і непо
рушних прав людини”.

Декларація прав людини і громадянина визначила громадянські та 
політичні права таким чином. Основні громадянські права, що є основою 
ліберального порядку, — цс (1) свобода, (2) власність, (3) безпека, 
(4) право на опір насильству. На визнанні цих прав побудовано 
громадський устрій, громадянське суспільство. Зокрема, з них випливає, 
що особистість не може перебувати в приватній правовій залежності від 
будь-якої особи чи організації. Далі, здійснення громадянських свобод 
озіїачає, що будь-якій особистій ініціативі держава дає ґарантію.

Політична свобода є право людини брати участь в управлінні держаною. 
У “Декларації прав людини і громадянина” вона визначається так: “Всі 
громадяни мають право особисто або через своїх представників брати 
участь у законодавчому процесі” (стаття 6). Політична свобода, таким 
чином, є не самоціль, а лише засіб забезпечення громадянської свободи, 
на якій і побудований громадянський устрій.

Красиво, чітко, прозоро писали юристи Великої Французької революції! 
Ніхто до сьогодні не перевершив цих вічних формулювань! Не хочеться 
вірити, що той самий Сен-Жюст, який шукав формулювання для 
Декларації прав, загубив на гільйотині сотні людських життів! Ледве 
народившися, суспільство громадянських і політичних свобод захлинулося 
власною кров’ю, і це стало пересторогою світові на довгі роки, ставлячи 
під сумнів усякі спроби модернізації і збуджуючи консервативний опір 
при кожному кроці в напрямку до реалізації ліберальних ідеалів.
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Враховуючи трагічний досвід, людство навчилося пов’язувати питаним 
“як” і питання “що”, засобй і мету. В часи глибоких соціально-політичних 
криз, у пору масового роздратування сама по собі радикальність поглядів 
і закликів видасться масам чеснотою. Згадаймо перші вільні вибори 
перебудови — як легко було завоювати настрій і симпатії мітиш'у яскравою 
радикальністю промов, і чим сміливіше, чим більше захоплювало дух, 
тим краще! Сьогодні ми з такою ж самою легкістю схильні засуджувати 
радикалізм, а даремно: радикальні засоби неприпустимі лише остільки, 
оскільки вони передбачають насильство щодо індивіда (точніше, неправові 
дії на придушення чи насильство) і за означенням спотворюють цілі, 
яким нібито служать.

З ліберального погляду, звичайно. Тому, що радикальні консерватори, 
як і радикальні ліві, відверто готові вдатися до будь-яких засобів, аби 
досягти своєї мети. А ліберали — ні. У цьому, власне, і полягає ота 
ліберальна “м’якість”.

Як відомо, проблему “мети і засобів” глибоко пережив і з колосальною 
силою виразив великий Достосвський. У “Братах Карамазових” розділ 
“Легенда про Великого Інквізитора” є чи не найкращим філософськи-тео- 
логічним коментарем до оповіді про спокушання Христа в Євангеліях від 
Матфея та від Луки. Може, отже, сказати, що ліберальний принцип 
політичної дії має євангельське, християнське походження. Зрештою, і 
принципи громадянської та політичної свободи були сформульовані давно, 
ще в античності, а про природні права людини Гроцій чи Ульніан писали 
не гірше, ніж багато сучасних юристів. Та, як і кожна вічна істина, 
уявлення про невідчужувані права особистости має свою історію, пов’язану 
зі змістом історії, в ході якої за і проти цих прав боролися люди.

Зауважимо при цьому, що ворог Великого Інквізитора Достосвський 
не втримався від партійної упереджености, помістивши в табір радикальних 
противників ліберального принципу заборони насильства як засобу Вер- 
ховенського-старшого з “Бісів”, у якому читач легко впізнавав лідера, 
російських ліберальних західників Ґрановського. Того Ґрановського, що 
говорив: “Ідеї не є індійські божества, яких возять в урочистих процесіях 
і які чавлять прихильників своїх, що марновірно кидаються під колісниці” 1. 
Слов’янофілів — духовних попередників “почвенника” Достоєвського — 
Грановський звинувачував якраз у тому, що вони ідеалізованій уявній 
“Русі” приносять у жертву справжню, реальну.

Кирило-мефодіївці і близькі до них українські діячі, такі, як, 
наприклад, ректор Київського університету Максимович, були ближчими 
до слов’янофілів, ніж до західників. Панславістський федералізм, 
романтична апеляція до національного духу, навіть месіанізм (правда, не 
великоруський, а український) споріднювали киян і москвичів, як і їхній 
інтерес до народної культури, звичаїв, історії. Але в статуті Кирило-Ме- 
фодіївського братства було чітко й недвозначно записано, що принцип 
“мета виправдовує засоби” воно вважає абсолютно неприйнятним. У цьому 
сенсі ніщо не відділяло українських політиків від ліберального західництва 
Ґрановського.

Принципи, звичайно, ще не визначають політичного й філософського 
змісту громадських течій. Характеризуючи український лібералізм, маємо 
порівнювати його не тільки з російським, але й з аналогічними течіями 
є в ро 11 е й с ь к ої думки.

Традиційно лібералізм — продукт англійської економічної та політичної 
історії. Проте європейські ліберали так само мало схожі на віґів, як
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консерватори — на торі. Англійський лібералізм сформувався в ситуації 
зовсім іншого ставлення до .державносте, ніж це властиво континентові. 
Гобса порівнювали з Макіявеллі, але визнання природної порочности 
державного Левіяфана в англійського мислителя — це аж ніяк не 
оспівування його сатанинської природи, а радше реалістичне примирення 
з неминучим злом. В Англії намагалися де тільки можна стримувати 
експансію держави, замінюючи державницький правовий підхід традицією. 
Сьогодні Великобританія, як ми знаємо, живе без конституції і 
залишається опорою лібералізму (по-своєму тут ліберальні і консерватори).

У континентальній Європі такий підхід був неможливий. Тут або існувала 
могутня традиційна державна бюрократія, як-от у Франції або Росії, або 
складалися нові держави, як, наприклад, Німеччина, де на адміністрацію 
покладалися великі надії. Зручнішим був французький варіант, що спирався 
на традиції Декларації прав і узгоджував принципи реалізму, раціоналізму 
та поступовства з історичною практикою. Найповніше ця ідеологія виражена 
в “першому позитивізмі”, в Конта. Але французька історична практика до 
кінця століття мало допомагала утвердженню цього принципу, оскільки 
періоди бюрократичних реставрацій та імперій переривалися короткими 
спалахами революцій із їхніми соціалістично-утопічними ілюзіями. Тому 
привабливішими виявлялися раціоналістечно-поступовські моделі з поправкою 
на антибюрократизм і антицентралізм, як, наприклад, у Прудона. Тим 
більше, що така антибюрократична федералістська система існувала в 
реальності — достатньо було перебратися через Альпи і опинитися де-небудь 
коло Женевського озера.

Ситуація різко змінилася після франко-пруської війни й утворення 
Німецької імперії. З одного боку, на зміну режимові Луї-Наполеона у 
Франції прийшов республіканський режим. З другого боку, енергійний 
розвиток Німеччини висуває нове тлумачення політичної філософії 
еволюціонізму. Досі вона була прерогативою англійських лібералів, що в 
особі Герберта Спенсера виправдовували жорстке ставлення суспільства 
до соціальних низів посиланням на невблаганні закони боротьби за 
існування. Німецькі університети стають центрами ідеології історизму в 
іншому розумінні: приймаючи факт історичної еволюції, економісти, 
правники, філософи, лінгвісти апелюють до певної понадособистісної сили, 
субстанції, духу, — звичайно, національного духу, що втілюється в 
державу. Романтична й ірраціоналістична за своєю природою, ця філософія 
гуманітаріїв спиралась на традиції Гердера й Гегеля, добре узгоджуючись 
із німецьким націоналізмом.

Марксизм, що став поступово офіційною ідеологією саме в німецькій 
соціал-демократії, по суті був близький до цієї еволюціоністської філософії 
за своїми настановами на надособистісну силу, що править історією. Не 
випадково окремі представники історичної школи сполучали визнання 
еволюції національного духу з повагою до марксизму: так, Вернер Зомбарт 
двадцять років пропагував марксизм, щоб потім віддати перевагу історичній 
школі, а 1934 року в книзі “Німецький соціалізм” проспівати гімн 
нацизмові.

В одному історична школа разом із марксизмом добилися успіху: вони 
надовго змусили замовкнути прихильників “природного права”, на основі 
якого писалися всі ліберальні документи.

Німецька “історична школа” не була духовною опорою консерватизму: 
її діячі брали участь у модернізації країни, в ідеології модернізаторські 
плани обґрунтовувались якраз необхідністю державного- втручання в
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природний процес національної еволюції. “Культурна держава” якраз і 
мала бути тим союзом з імператором, який виразить національний дух.

Пізніше формується й альтернативна ідеологія, яку можна піднести до 
ліберальної. У руслі исокантіанства відроджується ідея апріорних нор
мативних принципів добра, що стає основою як для перших спроб побудови 
(теоретичної поки що) раннього варіанту “соціалізму з людським 
обличчям” (ревізіонізм Бернштейна, потім — “стичний соціалізм” Каут- 
ського), так і для класично-ліберальних напрямків. І те, й інше мало 
вплив, як побачимо, на долю українського лібералізму.

Але час, нарешті, поглянути на схід Європи, на долю трьох імперій, 
з якою була пов’язана й доля України.

Першою почала розпадатися імперія Осмаиів. Потім настала пора 
імперії Габсбурґів; можна сказати, що сьогоднішня югославська трагедія 
закінчує останні акти розпаду обох імперій. Розпад Російської імперії 
відбувається у нас на очах.

Імперія Габсбурґів була таким же самим анахронізмом, як і османський 
султанат: обидві колосальні споруди збереглися від того часу, коли 
ісламська держава вела джихад проти невірних, хвиля якого розбилася 
об католицьку імперію на південному сході Європи. Це відбувалося ще 
у XVII столітті, але аж до 1806 року австрійський імператор уважався 
главою Священної Римської імперії. Ставши Австрійською імперією, 
держава Габсбурґів утратила свою ідеологічну леґітимність і могла 
спиратися лише на династичну спадкоємність. А перехід до дуалістичної 
австро-угорської системи відразу створив розбалансоване утворення: авст- 
ро-німці — мадяри, а “молодший брат” — усі інші, передусім слов’яни 
і серед них — передусім чехи, бо в більшості “інших” (яких було трохи 
більше як половина населення імперії) промислово й культурно розвинені 
чеські землі відігравали вирішальну роль. А коли в імперії почалися 
вибори до райхсрату, німці зразу відчули, що вони є по суті національною 
меншиною. Усілякі хитрощі давали їм можливість попервах якось зберігати 
більшість у місцевих органах і верховенство цісаря над усіма структурами 
влади, але вже в 1870-ті роки приреченість німецької правлячої меншини 
породжує все те, що озвалося пізніше фашизмом (не забудьмо, що Гітлер 
був австрійцем).

Але при цьому нахабний німецький націоналізм ніколи не цанував в 
австро-німецьких колах — може, тому, що без маневрування й угод 
правити розбалансованою імперією було неможливо. 1 австрійський 
лібералізм мав своє власне й дуже виразне обличчя. Саме в Австрії стає 
потужною та впливовою течією суб’єктивістська філософія Ернста Маха, 
хоча основи її заклав англійський філософ Берклі; саме в Австрії стає 
впливовою течія в економічній науці, пов’язана з іменами Менґера, його 
учнів фон Візера і Бем-Баверка, економістів наступного покоління — фон 
Мізеса і фон Гаєка. Книжка Гаєка (вона вийшла недавно в російському 
перекладі) є, можна сказати, маніфестом сучасного економічного 
лібералізму. А обґрунтована ними маржіналістська теорія “граничної 
корисности” народилася в Англії (СтенлІ Джевонс) і мусила б бути 
прийнятною для англійського лібералізму.

Османська імперія стала Туреччиною через століття після) того, як 
Священна Римська Імперія стала Австрією. Після революції 1909 року 
молодотурки, яких морально підтримували європейські ліберали, що 
сподівалися на кінець султанського деспотизму, проголосили еру мо
дернізації і почали з національного самовизначення. На той час імперія
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вже втратила Балкани, крім землі бідя протик, і з християнського 
населення, якщо не рахувати невеликих арабських анклавів, у ній 
залишились вірмени. Ми знаємо, як було розв’язано вірменську проблему. 
А до революції султанат не знав поділу на нації, принаймні офіційно: 
піддані ділилися на правовірних та інших, що жили в режимі “райя” — 
спочатку щось на зразок культурно-національної та політичної автономії, 
потім — апартгейду.

А що ж Росія? А Росія довго залишалася “третім Римом”, і все. І ще 
Сергій Булгаков пояснював: “Коли впала Візантія, православному її 
імператорові вже готове було замісництво в особі російського царя, який 
коронувався візантійською короною і якого розглядали як прямого 
продовжувача єдиного православного царя”2. Після ліквідації патріархату 
церква підпорядковувалася державі як міністерство чи й департамент, і 
навіть за формою держава не виглядала теократичною, як султанат 
Османів. Але не була вона й імперією панівної нації, як Австрія або — 
після молодотурків — Туреччина. Лише з Катерини починається ера 
барабанного російського патріотизму, який у миколаївські часи знаходить 
оформлення в девізі “самодержавство, православ’я, народність”, та й то 
на передньому плані лишилося самодержавство.

Прийнявши російський національний образ, імперія Романових 
залишила внутрішній поділ підданих на релігійній основі, як і Османська 
імперія. Цс було і глибоким архаїзмом, і водночас російською 
націоналістичною політикою.

Самодержавство не легітимізувалось ані “народністю” — національною 
ідеєю, як у Німеччині, ані релігією, як у Туреччині до революції 
молодотурків; воно саме було основою легітимности всіх інститутів, проте, 
“православ’я” збігалося з російськістю, і православний мордвин вважався 
таким же обрусілим, як православний німець, єврей чи українець.

Вразливим місцем Австрійської імперії була Угорщина — “молодший 
брат”, сепаратизм якого штовхав до сепаратизму всі інші нації. Але як 
по-справжньому, то все залежало від Чехії, найрозвинутішої і 
найцивілізованішої нації імперії. Прийнявши австрослов’янську концепцію, 
імперія могла вижити. Цьому чинила опір Угорщина; коли цього перестала 
прагнути Чехія, імперія була приречена.

Найвразливішим місцем Туреччини була Вірменія. Якби з цим великим 
християнським масивом влада змогла знайти консенсус, з арабами можна 
було б домовитися. Винищення вірменів не розв’язало проблему, а поклало 
край надіям на погодження.

Найвразливішим місцем Росії була Україна. Про неї взагалі намагалися 
не згадувати. Але віссю імперії був саме союз з Україною. Коли Україна 
покинула Союз, він був приречений.

Чи можна говорити про союз? Мудра Катерина прагнула знайти опору 
самодержавству саме в цьому.

Ми знаємо лише те, що Катерина розгромила Запорізьку Січ, 
покріпачила до решти Україну, після приєднання Правобережжя кріпаків 
польських поміщиків перетворила на справжніх рабів за московським 
зразком. Все цсглушно. Але слушно і те, що саме з Катерини починається 
російський лібералізм.

Історично лібералізм був наслідком компромісу між монархією та 
аристократією. Катерина теж іде на такий компроміс. Природні права 
людини, проголошені в її часи Французькою революцією, невіддільними 
для кожного, вона дає лише верхній соціальній верстві — дворянству.
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Водночас вона розв’язує застаріле козацьке питання й надає старшині 
дворянські права. За це новоспечені дворяни, поспіхом змінивши свити 
на камзоли, мали платити відмовою від національної самосвідомости.

Коли галицьке українство ближче зійшлося зі своїми зарубіжними 
братами й почало спільні політичні виступи, воно ніяк не могло усвідомити 
різниці в становищі українців в Австрії та в Росії. Галицьке українство 
жило громадою, яку об’єднували греко-католицька релігія та спільна біда, 
нерівність із поляками не юридична, а фактична. Наддніпрянське ж 
українство не було “інородцями” юридично і не мало гірших, аніж росіяни, 
умов фактично. Російські селяни були ще більш безправні та забиті, ніж 
українські, російські дворяни мали ті ж права, що й українські. З однією 
поправкою: українець, що оголошував себе українцем, а не росіянином, 
ставав таким же неблагонадійним, як сектант або ліберал- 
копституціоналіст.

Чи був то національний гніт? Так. Але зовсім інший, ніж у Туреччині 
або в Австро-Угорщині.

Аналогія звучатиме, мабуть, дуже ризиковано, але все ж можна навести 
приклад Індостанського півострова. Абсолютно розпорошені етнічним 
походженням, відстанями, натуральним господарством, розкидані по всьому 
субконтиненту поселення віками поєднувало одне: кастовий устрій. 
Брахман знаходив брахмана, кшатрій — кшатрія, і так далі по всьому 
індійському світові. Лише місцями племенна примітивна єдність виявлялася 
міцнішою, та на півночі іслам спромігся накласти на розмаїття зв’язків 
і протистоянь свою сильну руку. До чогось подібного прагнула Російська 
імперія, залучаючи до своєї соціальної верхівки — вчорашніх царських 
холопів — потомків і українських полковників, і черкеських узденів, і 
казахських ханів, перетворюючи на рабів дітей вільних землеробів і 
прикриваючи синонімом “русский — православный” панування російського 
націоналізму.

Лібералізація суспільного життя в Російській імперії негайно викликала 
зливу наслідків, що загрожували її розвалом і змушували не тільки 
бюрократію, але й ліберальну громадськість робити кроки назад.

Спалах революцій “весни народів”, придушення їх за активною участю 
Росії, потужна консервативна реакція на всьому континенті, антиросійські 
політичні інтриги на противагу зростанню її ролі, війна з Туреччиною, 
ганебна поразка, що в ній втрата Севастополя була такою ж неславою, 
як через півстоліття втрата Порт-Артура — все це призводить до ери 
реформ 60-х років. Не тільки відновлення атмосфери “весни народів”, а 
й характерний для російської імперської задухи вибух екзальтації, 
очікувань мало не чуда і другого пришестя від прозаїчних і не дуже 
послідовних реформ — все цс спричинялося до істеричних форм реакції 
суспільства на реальні проблеми.

Таким неадекватним відображенням реальности — сьогодні, мабуть, у 
цьому важко сумніватися, — була низка радикальних терористичних 
організацій, що почали виникати того самого року, якого розпочалися 
ліберальні реформи Олександра II. Черговий замах на царя закінчився 
успіхом чого самого дня, коли Олександр підписав документ, що відкривав 
дорогу до конституційного режиму — і єдиною політичною вимогою, яку 
з підпілля висунули вбивці, була вимога конституції!

Таким же неадекватним відображенням реальности було й польське 
повстання 1863 року, яке надовго загальмувало лібералізацію Російської 
імперії. Для України воно мало особливе значення. З одного боку, урядові
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кола найбільше боялися об’єднання українського “сепаратизму” з 
польським визвольним рухом. Кампанію проти українського руху розгор
нули “Московские ведомости” Каткова, все західництво і весь лібералізм 
якого одразу випарувалися, коли замаячіла польсько-українська загроза 
“єдиній і неділимій”. На жаль, не тільки неперебірливий Катков, а й 
щирі та віддані ліберальним ідеям діячі, яких цар негайно розігнав після 
закінчення роботи над проектом селянської реформи, дружно кинулися 
допомагати урядові, щойно почалося польське повстання. Знаменитий 
Валуєвський циркуляр з’явився як безпосередній наслідок катковського 
розуміння українофільства як “польської інтриґи”, що його цар і урядові 
кола сприйняли за чисту монету.

Після смерти Миколи І поступово почалося послаблення для колишніх 
кирило-мефодіївців: знято поліційний нагляд і дозволено працювати в 
університетах Костомарову та Кулішеві, в Петербурзі з’явилася “Основа”, 
випустили Шевченка і навіть дозволили йому з ’їздити на Україну. Почався 
рух культурно-просвітницьких українських ’’Громад", серед учасників яких 
точилися й розмови про українську незалежність. Між студентами 
Київського університету, одягненими в польські конфедератки, і тими, 
хто носив смушкові шапки, виникали пристрасні суперечки. Лідери 
польського руху ніяк не могли відмовитися від “прав” Польщі на 
Правоборежну Україну, та й узагалі польсько-українське протистояння 
мало виразний “пансько-хлопський” характер. Тож не дивно, що польське 
повстання та його поразка послабили український національний рух. 
Частина українофілів зловтішно сприйняла поразку поляків, а то й 
повністю перейшла на бік самодержавства (Юзефович). Частина втратила 
інтерес до національних справ, ставши перед безглуздою дилемою: “ми 
чи поляки?”. Володимир Короленко, що в час повстання був іще 
хлопчиком, саме під його впливом зробив свій вибір: мати його була 
полькою, батько — українцем козацькоїх) роду, він коливався між 
українськими захопленнями, які навіював учитель, і польським 
патріотизмом маминих родичів, поки не став на ґрунт абстрактного 
гуманізму поза національними орієнтаціями. Такою була позиція багатьох 
молодих людей України, на ній стояли й ті, хто обрав дорогу в 
народницький соціалізм і тероризм.

Хоч після 1863 року, а надто після Валуєвського циркуляру, “Громади” 
зазнавали переслідувань і не були вже такими гучними, рух не припинявся 
й набував усе нових форм. “Але найважливішим елементом громадського 
життя дедалі більше ставав земський рух, у якому сполучалися реальна 
суспільно-корисна робота та творення форм громадянського суспільства, 
що є справжньою базою демократизму.

Земський рух зазвичай розглядали як щось окреме, а то й протилежне 
українському національному рухові. Лише деякі автори, як-от Д. Доро
шенко та О. Моргун3, показували зв’язок земського руху з українськими 
національними справами.

Як свідчив князь Мещерський, прийнятий 1864 року закон про земства 
міністр внутрішніх справ Валуєв задумував як засіб зайняти уми 
господарськими турботами і “відволікти від політичних мріянь у загальній, 
так би мовити, сфері”4. Але вже тоді, передбачаючи можливість залучення 
представників земських з’їздів до законодавчої роботи, Валуєв ішов далі, 
ніж пізніші ліберальні реформатори. Боротьба між земствами, які дедалі 
активніше й успішніше намагались об’єднатися у всеросійську організацію 
і взяти участь в обговоренні законодавчих справ, та царським урядом,
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який прагнув якнайдужче обмежити коло занять земців, а то й 
зліквідувати цей інститут зовсім, становила вісь легального громадського 
життя протягом півстоліття, аж до того часу, коли Микола II змушений 
був дати Росії “майже конституцію”.

Земства створювались як органи місцевого самоврядування, але вони 
не мали адміністративних функцій: їхні рішення мали “тиснути” на 
адміністрацію. Вибори до земств проходили фактично за становим 
принципом. Точніше, з трьох груп (селяни, інші сільські жителі, жителі 
міст) завдяки майновому цензу друга група виявлялась фактично 
поміщиками, третя — купцями та підприємцями.

На Україні земства були створені тільки на Лівобережжі, оскільки 
уряд боявся, що польський елемент посилиться і поведе за собою 
український та білоруський.

Щодо співвідношення між соціальними групами в земствах, то воно 
регулювалося єдиним принципом: жоден стан не міг мати більш як 
половину виборних членів земства — гласних. Створення земств одразу 
протиставило бюрократії (першому елементові) так званий “другий 
елемент” — гласних земств, людей зазвичай безкорисливо відданих справі, 
матеріально заможних і тому незалежних. Вони становили невеликий 
відсоток російського дворянства та буржуазії; лише після того, як 
наблизилася революція й занепокоєні поміщики кинулися до активної 
роботи в земствах, щоб усунути від влади та впливу лібералів-ідеалістів, 
земства помітно поправішали.

Від самого початку земського руху українські земства показали себе 
політично найактивнішими. Харківське земство, яке очолював професор- 
хімік Юрій (Єгор) Гордієнко, зорганізувало 1878 року святкування ювілею 
Г. Квітки-Основ’яненка і провело нараду, що стала початком політичної 
організації земців. Саме Харківське земство 1878 року першим звернулося 
до царя з проханням дати народові те, що він дав Болгарії — конституцію. 
Після вбивства Олександра II знову тут, у Харкові, зібралася нарада 
діячів земств, яка обговорювала питання тактики в новій обстановці (тоді 
не зразу стало ясно, що новий цар різко візьме вправо й рішуче піде 
шляхом контрреформ). 1882 року в Києві зібралася спільна нарада земців, 
“українофілів” — громадівців та соціалістів, що обговорювала питання 
боротьби з терором.

Особливо лівим було Чернігівське земство, яке очолював спочатку 
поміщик і лікар Іван Ілліч Петрункевич. Водночас Чернігівське земство 
було найбільш виразно українофільським. Назвемо кілька імен 
чернігівських земських діячів: О. Русов, О. Ліндфорс, І. Шраг, А.Свєчин, 
граф Г. Милорадович, М. Василенко, О. Лазаревський. Між іншим, голова 
губернської земської управи Ф. Уманець зібрав у земстві М. Вороного,
В. Самійленка, М. Чернявського, Б. Грінченка, М. Коцюбинського. 
Діяльність Петрункевича була настільки радикальною, що йому заборонено 
проживання спочатку на Україні, а потім в обох столицях. Його тверський 
маєток Машук стає надовго центром ліберального політичного життя. 
Петрункевич і його молодший друг Володимир Вернадський входили до 
того кола інтелігентів і політиків, які зорганізували спочатку Союз 
“Освобождение”, а потім конституційно-демократичну партію.

В Полтавському земстві працювали Ф. Лизогуб, філософ В. Лесевич, 
що відкрив у селі Денисівці першу українську школу, М. Стороженко,
В. Науменко, В. Леонтович, Б. Мартос, Туган-Барановський. Мало в нас 
знають про Федора Андрійовича Лизогуба, голову губернської земської
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управи, за Скоропадського — прем’єр-міністра України. “Седнівські” 
Лизогуби — далекі родичі Гоголя, культурне й порядне сімейство. Батько 
Ф. А. Лизогуба був близький до Шевченка, старшого брата повішено в 
Одесі за участь у народовольській терористичній організації.

Якщо говорити про лібералізм як оформлене громадсько-політичне 
явище в Україні (довгий час лише лівобережній та південній), то його 
представляли саме земства, точніше їхні виборні члени — гласні, “другий 
елемент”. Службовці земств — учителі, лікарі, статистики, бухгалтери 
тощо — становили “третій елемент”, більш прихильний до радикальних 
і соціалістичних течій.

Яка була політична ідеологія цього ліберального руху? Вже сам перелік 
імен таких різнорідних і самобутніх людей дозволяє думати, що са
мосвідомість цієї течії була досить строкатою. Зрештою, була фігура, що 
мала найбільший авторитет серед різних Кіл як в опозиційній Росії та 
Україні, так і в еміграції: Драгоманов.

Між іншим, саме з доносу на Драгоманова почалася справа, яка 
закінчилася другим царським розпорядженням, що остаточно “закривало” 
українську мову — Емським указом 1876 року. Щісля цього Драгоманов 
емігрував із дорученням керівництва “Громади” — зорганізувати за 
кордоном українське видання. Скоро в Женеві, де фактично зібралася 
вся російська політеміі‘рація, він став центром не тільки українських, а 
й російських кіл різного політичного напрямку. “Колокол” виходив десять 
років і припинив видання 1867 р., Герцен, владика дум опозиційної Росії, 
помер у Парижі в січні 1870 p.; після його смерти діти передали архів 
Герцена Драгоманову. У доповідній записці російського Міністерства 
внутрішніх справ Драгоманова схарактеризовано як “українофіла, 
поміркованого революціонера,, людину не лише широкого розуму та 
освічену але й цілком цивілізовану й до тонкости совісливу”5. Цю фразу 
цитує видатний представник ліберальної бюрократії імперії граф
С. Ю. Вітте, що, *за висловом Леніна, “списував у Драгоманова” свої 
реформістські ідеї.

До десятої роковини смерти Драгоманова, 1905 p., тодішній лідер 
російських лібералів П. Б. Струве пише статтю про Драгоманова, де дає 
йому найвищі оцінки, і разом з об’єднанням “Українці-демократи” бере 
участь у підготовці двотомника політичних творів видатного українського 
політика і мислителя. 1906 року в Києві в російському перекладі вийшла 
книжка Макса Вебера про історію визвольного руху в Росії, де Драгоманову 
присвячено чимало теплих слів. Зокрема, Вебер відзначає, що Драгоманов 
“намагався примирити єдність усеросійської культури з ідеалом са- 
мостійности культур окремих народностей, побудованих на демократичній 
базі”6. 1908 р. вийшов перший том запланованого чотиритомника 
політичних творів Драгоманова. У передмові Богдан Кистяківський харак
теризував Драгоманова як наступника й послідовника Герцена. По
лемізуючи з ним, Михайло Павлик писав, іцо Драгоманов — наступник 
не Герцена, а Кирило-Мефодіївського братства, що він не противник 
“сепаратизму”, а юдин із провісників незалежности України. У свою чергу 
Іван Франко вважав невірним пов’язування Драгоманова з соціалізмом; 
на його думку, Драгоманов ні практично, ні теоретично соціалістичними 
реформами не займався7.

Кожен із них по-своєму правий.
Коли в Києві на Поштовій площі, у церкві Різдва поставили труну з 

тілом Шевченка, що його везли для поховання у Канів, студент
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Драгоманов зайшов до церкви, і колеґа, побачивши його там, крикнув: 
“'Ги чого сюди зайшов? Тут тобі не місце!”8. За міською брамою 
Драгоманов на імпровізованому помості виголосив сильну політичну 
промову пам’яті поета, та й розголос навколо неї не примирив його з 
“українофілами”, для яких гурток Драгоманова залишався “космо
політами”. Обидві групи студентів робили одну справу — вчителювали 
в недільних школах, “космополіти” на Подолі, “українофіли” в “Новом 
строении” (нині район вулиць Саксаганського та Жилянської). І ті, й ті 
викладали почасти українською, почасти — оскільки книжок українських 
не було — російською. Суперечки точилися навколо того, чи потрібна 
взагалі “вища” культура, сформульована російською мовою, чи досить 
того, що “треба народові”. Якось так склалося, що після 1863 року саме 
драгоманівський гурток став центром “українофільства”. Саме тому, що 
тут не обмежувалися дискусіями на тему, чи здатна Україна мати власну 
науку і культуру, а вміли оту науку й культуру робити реально.

Коли створена царем спеціальна комісія за участю всіх “силових”, 
як тепер кажуть, міністрів розбирала справу Драгоманова, то найнебез- 
гіечнішим уважалося не те, що він боровся за українські початкові школи, 
а те, що в Південно-Західному відділенні Російського географічного 
товариства, створеному 1872 р. за активною участю Драгоманова, 
розвивалася серйозна й авторитетна наука. Тим же самим Емським указом 
відділення було зліквідоване.

Чий послідовник Драгоманов? Як учений-фольклорист, як український 
патріот, він безумовно продовжує традицію Костомарова й Шевченка. Та 
прийшов він до “Громади” через загальнодемократичні ідеї, Герцена читав 
у гімназії як одкровення, і, мабуть, наступником його став закономірно.

І річ не тільки в ідейних джерелах. Драгоманов був переконаний, що 
український національно-визвольний рух мас шанси остільки, оскільки 
він буде пов’язаний із загальнодемократичним рухом Російської імперії. 
Лише повалення самодержавства через створення федерації може відкрити 
дорогу українському самоуправлінню. Наївно звучать сьогодні критичні 
зауваження на адресу Драгоманова, що він не зрозумів потреби політичної 
незалежности для України. Про тс, що Україна має такі ж права на 
незалежність, як і Польща, писав навіть Герцен, і коли це “відкриття” 
приписують Миколі Міхновському чи Дмитру Донцову, то це просто 
невігластво. Як говорив і Драгоманов, річ у тому, чи є реальні політичні 
сили, що зможуть привести Україну до самостійносте а отже, якою ціною 
буде куплена боротьба і до яких наслідків вона приведе, — як бажаних, 
так і небажаних.

Драгоманов завджи підкреслював, що він не просто ліберал чи соціаліст, 
а український діяч. Але з його поглядів не випливало, що український 
діяч має діяти 'Иьки на Україні, писати тільки українською мовою; якщо 
на користь уі’п; інській національній справі йде всяка боротьба проти 
самодержавства, то участь у земському та ліберальному русі скрізь буде 
на користь Україні.

Що ж до соціалізму... Драгоманов завжди підкреслював свою належність 
до соціалістичного руху. Не до його державної, диктаторської 
різновидности, не до марксистського варіанту, не до нейтралістського 
народницько-великодержавного напряму, що потім дав більшовицьких 
наступників. До соціал-федералізму, ближчого до Прудона, ніж до Маркса. 
Але й тут треба сказати, що Франко мав рацію: як для соціаліста XIX 
століття Драгоманов щось мало цікавиться проектами соціалістичного
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влаштування суспільства. Соціалізм Драгоманова більше схожий на 
загальногуманістичні переконання в тому, що слабкого треба захищати, 
а господарство колись у майбутньому слід вести колективно. Що ж до 
реальної соціалістичної політики, то Драгоманова турбувало інше: 
можливість утрати впливу української національної партії в містах. 
Драгоманов здавав собі справу зі слабкости української урбаністичної 
культури і єдину можливість втримати позиції у схильному до русифікації 
місті вбачав у створенні сильного профспілкового руху та пов’язаної з 
ним соціал-демократії.

Можемо констатувати обставину, яка пройшла повз увагу дослідників: 
з України йде великий імпульс загальноросійського лібералізму. Україна 
дає й найавторитетнішого лідера ліберальної еміграції після Герцена.

Не менш показові й ідеологічні зрушення.
У згаданій брошурі Макс Вебер підкреслює, що ідеологія Драгоманова 

базувалася на принципі “природних прав”. Саме по собі це дивно. У 
XIX столітті, столітті еволюціонізму й торжества ідеї суспільної природи 
людини, “природні права” здавались анахронізмом. Тим більший вплив 
німецька “історична школа” справляла на молоді політично нації Європи. 
Український рух теж починався з “народного руху” та історичної місії 
України. І, мабуть, ніхто краще за Драгоманова не знав, що таке історична 
самосвідомість українського народу, — це ж він разом з Антоновичем 
штудіював народний історичний фольклор, безпосередньо продовжуючи 
справу Костомарова. Але вихідною працею була докторська дисертація, в 
якій досі вбачають чисто історичну розвідку. Тоді як Таціт і Римська 
імперія для автора — лише емпіричний матеріал для аналізу природи 
історичного прогресу, фактаж, що підтвердив тезу про розширення прав 
людини як суть ПОСТУПУ люлгтн.'і1

Датою народженим и Росії юридичної школи “природного права” 
вважають 1893 рік, коли професор Київського університету Петражицький 
опублікував у Києві монографію на цю тему. Відзначимо ще одну 
обставину. Свого часу багато розмов велося навколо статті Льва Толстого 
“Не можу мовчати!”, де великий письменник виступив проти смертної 
кари. Але стаття Толстого була лише відгуком на книжку професора 
Київського університету Олександра Федоровича Кистяківського! Питання 
про припустимість смертної кари для юриста, між іншим, — це не 
утилітарне питання про доцільність, а велика проблема права на життя!

Говорячи про політичну філософію лібералізму, пов’язану з тим чи 
іншим розумінням невідчужуваности природних прав людини, можемо 
виділити в українському ліберальному русі три видозміни чи відтінки.

Перший можна назвати класичним європейським лібералізмом 
англійського типу, а яскравим представником його — Максима 
Максимовича Ковалевського. Щоправда, Ковалевського ніколи не вважали 
українським соціологом, навіть Драгоманов пише про нього як про 
російського вченого, українця родом. Справді, він працював у Москві, 
Петербурзі (де й помер за рік до революції). У 1901 — 1905 р. р. 
очолював усеросійську ліберальну еміґрацію, працюючи в Парижі, а 
взагалі цей життєрадісний бонвіван знав усіх і все, довго був у всіх 
європейській столицях,, листувався з найвидатнішими особистостями інте
лектуальної Європи. Однак треба підкреслити, що,емігрувавши до Парижа, 
Ковалевський створив там Російську вищу школу суспільних наук, до 
програми якої входив і курс історії України, читати який Ковалевський 
запросив Михайла Грушевського. Пізніше Ковалевський разом із Гру-
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шевським і Туган-Барановським видав книгу “Украинский народ в его 
прошлом и настоящем”. Але і не в сталому інтересі Ковалевського до 
українських справ полягає його зв’язок з українською традицією.

Суть у тому, що Ковалевський (на відміну від таких тогочасних 
теоретиків, як Дюркгайм, Єллінек, Віндсльбанд, Маркс та багато інших) 
не визнає наявности в соціальному житті якихось понадособистісних сил, 
якоїсь суспільної сутности людини — класової національної чи іншої; 
єдина реальність, із якою має справу соціологія — це індивід із його 
пристрастями, бідами, прагненнями та страхами. Тут можна заперечити, 
що таким чином зникає будь-яка об’єктивна соціальна сила в історії, 
перетворюються на чисту абстракцію суспільство, нація і таке інше, 
еволюція стає грою випадків. Відповідаючи на такі звинувачення, 
англійські ліберали говорили, що слід сподіватися на “руку провидіння”, 
а конкретно в економічній теорії такою рукою була вартість товару в 
тлумаченні “трудової теорії”: кристалізована в товарі праця немовби 
надавала ваги соціальним процесам і тримала все в рівновазі. З 80-х 
років не було потреби й у цій концепції — її замінила суб’єктивістська, 
але цілком коректна імовірнісна теорія -австрійських лібералів- 
маржіналістів.

Так от, ця, можна сказати, номіналістична концепція соціальних 
процесів мала власне українське коріння в тому ж таки Харківському 
університеті, що його закінчував Ковалевський. Маємо на увазі 
лінгвістичну школу Олександра Потебні, школу Дмитра Овсянико- 
Куликівського, між іншим, замолоду — учасника громадівського руху. А 
видатного послідовника австрійський маржіналізм знайшов в особі Михайла 
Туган-Барановського, останньою посадою в житті якого була посада 
міністра фінансів уряду України (помер Туган-Барановський 1919 р. десь 
під Одесою). Отже, класичний, “номіналістичний” лібералізм має власне 
українські витоки.

До другого різновиду чи напряму можна віднести ліберальних ук
раїнських лідерів, що залишилися прихильниками ідеї спільної російсько- 
української державности, визнаючи наявність певних понадособистісних 
сил і сутностей, в тому числі національно українських. Можна у зв’язку 
з цим назвати імена таких організаторів ліберального руху в Росії, як 
Петрункевич та Вернадський. Процитуємо великий уривок із листа 
Петрункевича до Вернадського від 14 — 17 липня 1917 року: “На Україні 
моя батьківщина, там проминула майже половина мого життя, [... J з Україною 
я пов’язаний не тільки холодними ідеями права та державної єдности 
Росії, ajfc й почуттями, що вкорінені в крові, в спогадах і враженнях 
природи, в звуках народної мови, у всьому, що накладає непозбутню 
печать на людину і позначає її національне походження. Але всі ці місцеві 
впливи не затуляють у мені всієї батьківщини, і єдність Росії для мене 
не тільки державна ідея або співжиття двох національностей, а живе й 
неподільне ціле, що має своє дивовижно художнє й безперечне 
відображення в таких обдарованих людях, як Гоголь і Короленко, у яких 
українське й російське, як окреме і загальне, відобразилося з надзвичайною 
ясністю. Спробуйте виділити в них українське від російського: не вийде 
ні того, ні іншого, живе буде перетворене на мертве”9.

Можна як завгодно оцінювати цю позицію, — не можна закривати 
очі на те, що вона була, що велика частина української інтелігенції 
думала саме''так. , -мшші ю -noun

■ У Вернадського, здається, більше розуміння ролі національного руху.
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Ще 1 травня 1893 року він записує в щоденнику: “Увечері Петрункевич
— розмова про Герцена, Толстого, національності, християнство. І Іван 
Ілліч проти національних рухів. А по-моєму — це логічний висновок 
демократії. Взагалі, з ідеї демократії можна багато вивести”10. До кола 
найближчих друзів Петрункевича та Вернадського належали такі ліві 
ліберальні діячі, як князь Шаховськой (онук декабриста), Родічев, 
Новгородцев, Туган-Барановський; можливо, виділяти обох із цього руху 
й не дуже переконливо, але можна принаймні сказати, що філософська 
основа світогляду Вернадського своєрідна і цілісна, вона не схожа на 
типові чи нетипові позитивістські конструкції лібералів.

Що ж до згадуваного тут Володимира Галактіоновича Короленка, 
троюрідного брата Вернадського й дуже близьку до нього за поглядами 
людину, то його можна було б зарахувати десь до цієї течії, якби не 
його народницьке й, отже, соціалістичне минуле. Вернадський і його 
оточення взагалі були противниками соціалізму: “Мені здається, — пише 
Вернадський у щоденнику 17 серпня 1917 p., — що дуже багато з 
найближчих соціалістичних реформ проводится логічно і правильно 
демократичними радикальними партіями, але відмінність їх від соціалізму 
в тому, що вони виходять із визнання значення особистости, недоторка- 
ности свободи. А соціалізм заснований завжди на підпорядкуванні особи 
добробутові (економічному) більшості”11. Вернадський, таким чином, 
допускав рух до соціалізму, але не руками соціалістичних партій. Не 
такий далекий від цього й Короленко, що в розпалі громадянської війни 
мав мужність писати комуністові Луначарському: “Я думаю, що не всякі 
засоби можуть справді обертатися на благо народу, і для мене безсумнівно, 
що адміністративні розстріли, введені в систему, розстріли, що тривають 
уже другий рік, не належать до їх числа... Рух до соціалізму повинен 
спиратися на кращі сторони людської природи, маючи на увазі мужність 
у прямій боротьбі і людяність навіть щодо противників”12.

Чи назвемо ми такий лібералізм абстрактним, чи космополітичним 
гуманізмом — байдуже, він мав місце в нас на Україні і лишив свій 
слід в історії.

І, нарешті, третій різновид українського лібералізму, що уявляється 
найцікавішим сьогодні з багатьох причин. Хоча б тому, що не вивчений 
у його національних і міжнародних пов’язаннях.

Щоправда, у зв’язку з ним можна назвати лише одне ім’я: Богдан 
Кистяківський. Політична діяльність його не вивела видатного мислителя 
на чоло якогось значного політичного руху. Спочатку він виїхав у 
Галичину до Франка вчитися й займатися політикою, але був заарешто
ваний і висланий з імперії, після чого ніколи більш не перетинав її 
кордонів. Довго жив у Німеччині, був пов’язаний із діячами “Освобож
дения”, але не підтримував ідеї створення ліберальної партії — боявся, що 
її нелегальний статус одразу зробить її радикальною силою, а це сприятиме 
радикалізації політичного клімату взагалі. “Не бажаю, — писав він Струве,
— сприяти заміні самовладдя Романова “Божою милістю” самовладдям 
Леніна в ім’я самодержавного народу”13. Це писалося 1903 року!

В організації “С̂ оюза Освобождения” Б. Кистяківський, однак, участь 
узяв. Та вже від 1904 року стосунки Кистяківського особисто зі Струве, 
та в цілому з російським лібералізмом почийають псуватися. Відзначивши 
відступ лібералів кадетського кола від федеративістських принципів і 
навіть ідеї земського самоуправління, Кистяківський захищає позиції в 
українському питанні, несумісні з політикою російських лібералів. Розрив
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зі Струве стає повним і остаточним після 1912 року, коли той перейшов 
на виразно “єдинонеділимську” позицію. Проте Кистяківський узяв участь 
у знаменитому збірнику “Вехи”, тоді як усі інші українці-ліберали — 
Петрункевич, Ковалевський, Овсянико-Куликівський, Туган-Барановський
— засудили його. Правда, під основного напрямку збірника Кистяківський 
відмежувався; на відміну від ірраціоналістичного фундаменталізму Бер
дяева та Булгакова, вій захищав ідеї “наукового ідеалізму” й критикував 
не революційну інтелігенцію взагалі, а російську традицію ігнорування 
правових основ суспільства. Так чи інакше, в політичному житті 
Кистяківський участі не бере аж до літа 1917 року, коли він разом із 
Науменком намагається створити Українську федеративно-демократичну 
партію й об’єднати навколо неї українських лібералів-громадівців.

У період Гетьманщини поступово ключовою фіґурою уряду Скоропад
ською стає брат Богдана Кистяківського, Ігор. Що ж до Б. О., то він 
політично уряд гетьмана не підтримує, долучившись лише до роботи щодо 
організації Академії наук та Київського університету. Потім разом із 
Вернадським їде на переговори про долю Академії до Денікіна. Грома
дянська війна заносить його на Кубань, де він і номер 1920 р. у віці 52 
літ. Його син Георгій опинився в еміграції в США, став видатним 
американським хіміком і одним із батьків атомної бомби.

Богдан Кистяківський листувався з Драгомановим — колегою його 
батька; його він вважав своїм учителем. Але покоління Кистяківського 
вже виховувалося в іншім інтелектуальнім середовищі. Драгоманов 
належав, як він сам писав, до “англо-французької школи”, тобто до 
класичної ліберальної традиції в економічній теорії та французького 
раціоналізму. Богдан Кистяківський формувався в Німеччині, але не в 
тому колі, яке було таке неприйнятне для слов’янських діячів. Після 
навчання у неокантіанця Віндельбанда Кистяківський довгий час належав 
до Гейдельберзького гуртка, куди входили Віндельбанд, браги Макс і 
Альфред Вебери, Ґеорґ Сллінек, Роберт Міхельс, Гуго Мюнстерберґ, 
Вернер Зомбарт (тоді ще адепт Маркса), молодий Георг Лукач. Особливо 
тісні стосунки були у нього з Максом Вебером, який добре знав про 
українські справи. Вебер узагалі був однією з найяскравіших особистостей 
першої чверти століття; період його близькости з Кистяківським випадає 
на найбільший розквіт його творчих сил після важкої депресії. Та й весь 
Гейдельберзький гурток відзначався лібералізмом, спрямованістю проти 
“історичної школи”, раціоналізмом. Не чужий соціалістичним симпатіям, 
гурток орієнтувався на ідею громадянського суспільства (на раціонально 
зорганізоване “суспільство”, а не на ірраціональну “спільноту”). Позиції 
Вебера й Кистяківського в питаннях філософії науки — окрема тема, їхні 
традиції забуто, імена не згадані й годі, коли через сімдесят років ідеї 
відкрито заново.

Одну обставину, однак, не можна не відзначити. Річ у тому, що інколи 
позитивістську позицію Драгоманова трактують як старомодну філософію
XIX століття, до якої вперше свіжий струмінь внесла суб’єктивістська 
філософія Донцова. Для Драгоманова, згідно з цим поглядом, не існує 
цінпости, а є лише позитивний опис реальности: натомість у наш час 
фактор суб’єктивносги і в науці, і в моралі неминучий.

Тут просто ігноруються факти історії європейської думки. По-перше, 
як уже говорилося, український лібералізм навіть у позитивістському його 
вигляді, як-от у Драгоманова, тяжіє до “природних прав” і, отже, до 
загальнолюдських цінностей. По-друге, — і цс найістотніше, — поняття
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вартости та норми входять у нову європейську філософію завдяки 
неокантіанцям, у Гейдельберзькому гуртку вони стають засобом подолати 
ірраціоналістичні тенденції “історичної школи”. Струве, який приймав 
побудови неокантіанців, пише з цього приводу: “Вказівкою на фундамен
тальне значення цієї побудови Лотце для нормативної теорії пізнання я 
зобов’язаний Б. О. Кистяківському, який сам у своїх творах є майстерним 
захисником цього погляду”14. Отже, не Донцов, а Кистяківський вводить 
в українську та російську філософську думку ідею суб’єктивности саме в 
дусі двадцятого століття, — тоді як у чисто суб’єктивістському, волюн
таристичному трактуванні вона побутувала у народників, а Донцов 
повертається до ірраціонального тлумачення, наявного уже в “історичній 
школі” й справді анахронічного для XX століття.

Як бачимо, українські ліберали були особливо обережні в питаннях 
відношення української та російської культур. Острах культурного 
здичавіння внаслідок розриву зв’язків із російською культурою, що стала 
навіть посередником між українською та західною культурами, приводило 
частину лібералів до ідей “спільної державницької традиції”, що ми бачили 
на прикладі Петрункевича. Тому, мабуть, чи не найцікавіше буде навести 
кілька висловів Кистяківського саме на цю тему.

Кистяківський усвідомлював себе послідовником Драгоманова і писав 
про його позицію: “До нього можна застосовувати слова, сказані ним в 
одній із його статей з приводу Гоголя: “В часи Гоголя, — каже він, — 
ще можна було написати ’’Вечори на хуторі", “Тараса Бульбу” не 
по-малоросійському, а тепер не можна”. Точнісінько так у часи Гоголя... 
ще можна було влаштувати таємні політичні товариства на півдні Росії 
навіть у демократично-федералістському напрямку, як союз 
“Об’єднаних слов’ян”, не маючи жодних українських симпатій і не 
почуваючи жодної солідарности з українським народом. Але вже в 40-і 
роки, в епоху Кирило-Мефодіївського Братства, це було неможливо, а 
починаючи з 60-х і 70-х років кожен щирий демократ і радикал, що 
працює на Україні і серед українського народу, мусить стати українцем. 
Михайло Петрович приходить до українства, виходячи з загальнолюдських 
ідеалів, створених європейською цивілізацією, і, зокрема, з принципів 
політичного радикалізму та демократизму. “...Він доходив висновку, що 
вищі соціально-політичні й культурні ідеали європейської цивілізації 
можуть бути здійснені на українському ґрунті і серед українського народу 
тільки в українській національній формі”15. “Таким чином, не будучи 
націоналістом, він став гарячим і відданим українським патріотом”16.

Все це можна сказати і про Богдана Кистяківського.
Може, найцікавіше те, що, будучи послідовним лібералом і демократом 

у європейському значенні слова, Кистяківський водночас був і соціалістом. 
Але його соціалізм рішуче відрізняється не тільки від марксистсько- 
ленінського, а й від радикального соціалізму українських партій початку 
століття. Соціалізм, як пояснює він у цитованій передмові до творів 
Драгоманова, є один із видів соціальної солідарности, й тим він і цінний. 
Однак національна солідарність, на думку Кистяківського, вища від 
класової, оскільки вона дальша від особистого егоїзму. Національна 
солідарність, позбавлена національно-егоїстичного характеру, стає виразом 
загально-людської солідарности.

Макс Вебер у своїй статті про стан буржуазної демократії в Росії, 
написаній явно під впливом ідей Кистяківського та на основі його 
інформації, побачив основну драму визвольного руху в Росії: близкість
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ідеології фундаменталістської самодержавно-православної реакції та най- 
непримиреннішого революціонаризму. Не тільки в поглядах на методи 
боротьби, але й у поглядах на майбутнє соціальне влаштування села на 
колективістській основі. “Аграрний комунізм є ідеальним ґрунтом, на 
якому відбувається постійне коливання між ідеєю “творчого акту” “згори” 
і ’’знизу", між реакційною та революційною романтикою”17.

Слабкість українського лібералізму в ті катастрофічні роки полягала, 
можливо, в його раціоналістичній орієнтації. Коли все тріщить і валиться, 
чують тільки романтику.

Менш за все нам хотілося б, аби читачеві або сподобалися, або не 
сподобалися українські ліберали. Надто давно все це пройшло, надто 
безглуздо було б сьогодні казати, кого треба було слухатися в ті далекі 
тривожні часи. У нас все не як у людей: нормально політичні сили 
успадковують щось від попередників, ми ж мусимо відшукувати своїх 
духовних батьків серед пожовклого бібліотечного й архівного сліду давно 
минулих ідейних баталій.

Одного хотілося б: дати уявлення про розмаїття позицій, поглядів, 
ідейних пов’язань зі світовою думкою, що властиве нашому минулому. 
Все це і є Україна. Ніхто не має права сказати, що він і тільки він 
сьогодні представляє “український погляд”, оскільки успадкував “справ
жню національну ідеологію”.

Ніхто не має права сказати іншому: “А ти чого сюди зайшов? Тобі 
тут не місце”.
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Януш ВЕНҐЕЛЕК

ПАСТКИ ЛІБЕРАЛІЗМУ

Явище відштовхування, можливо, не найчастіший факт у суспільному 
житті, проте час від часу воно все ж таки спостерігається. Так, між 
іншим, по кривавих, нищівних війнах настає час пацифістів, після 
карнавалу — великопісна аскеза, а після близького контакту з матір’ю 
в дитинстві — юнацьке віддалення. Отак і в державах та суспільствах 
комунізму, що банкрутує, найпривабливішою моделлю суспільно- 
політично-господарчої організації уявляється ліберальна постава та думка.

Лібералізм пропонує найрадикальнішу форму втечі від тоталітарної 
системи — втечу в явну протилежність. Лібералізм твердить, що “кожен 
повинен сам слідкувати за своїм фізичним, інтелектуальним і духовним 
здоров’ям” (Джон Стюарт Мілль, “Про свободу”), полишаючи тим самим 
людську особистість наодинці з собою. Комунізм прагне зміцнити де
спотичну владу меншости над усіма галузями людського буття. Лібералізм 
визнає догму вільноринкового господарства, в якому чим менше наказів 
і пріоритетів згори, тим більша ефективність і раціональність діяльности 
“невидимої руки” Адама Сміта, яка широко керує розумовими, а не 
тільки матеріальними інтересами індивідуумів. Комунізм визнає догму 
командної системи господарювання з усіма її наслідками, від вивільнення 
цін з інформативної вартости до абстрактної ідеї колективної власности, 
в межах якої кожен є власником усього і ніхто не є власником нічого 
(Мілтон Фрідмен, “Вільний вибір”). Лібералізм на перший план ставить 
ініціативу, відвагу ризику, компетенцію особистости — комунізм винаго
роджує пасивність, боягузтво й некомпетентність. Лібералізм вимагає 
свободи слова, думки та -друку — комунізм закриває рота будь-якій 
критиці й запереченню своєї “правди”.

Вважаю, що кількох цих зіставлень досить, аби зрозуміти, що ми 
рухаємось тут по антиподах. Зіставлення також пояснюють, чому 
реформаторська господарська й політична думка в Польщі інстинктивно 
звернулася до лібералізму. Адам Сміт і Джон Стюарт Мілль пережили 
малий ренесанс, а праці Фрідріха Гаєка та Мілтона Фрідмена блискавично 
зникали з книжкових магазинів. У певний час, одначе, настає ослаблення 
й ніби злам цієї хвилі. Втілений в особі Януша Корвіна-Мікке радикальний 
лібералізм починає викликати щонайменше скептицизм, а поміркованіший 
Адам Гляпінський друкує в газеті “Тиґоднік Солідарноіц” статтю під 
назвою “Обережно з лібералізмом”. Безсумнівно, щось сталося. Ніби 
вичитаний уже не в лицарських романах, а в книжках лібералів польський 
Дон Кіхот натрапив на опір міцної дійсности, точніше, на кий якогось 
невігласа. Заки дійдемо до згаданих у назві статті пасток лібералізму, 
звернімо увагу на пастку, яку поставлено на самий лібералізм.
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Назовімо її, перефразовуючи слона Адам а Сміта, пасткою, яку 
обдумала, дбаючи про свої інтереси, софістика комуністів і польських 
лівих. Так само можна подивитися на договори, укладені за “круглим 
столом”, як на лабіринт обмежень і перешкод. Не будемо заглиблюватися 
в їхній зміст, вкажемо лише на функцію. За “круглим столом” комуністи 
“купили якомога дешевше і продали якомога дорожче”. Купили багато 
виборчих голосів, підтвердження прав багатьох своїх інституцій, участь 
у громадському житті, а продали владу, та й то не всю. Цс могло статися 
лише за умови встановлення цілої заплутаної системи цілей, застережень, 
охоронних бар’єрів, протекційних регуляцій. Ця система довела, що 
лібералізм зі своїм фундаментальним принципом негайного банкрутства 
неефективного підприємництва заплутався на виході в “круглостоловий” 
протекціонізм. “Круглий стіл” змістифікував і розклав у часі банкрутство 
комуністичної системи. Внаслідок цієї пролонгації нам стало гірше, ніж 
у той момент, коли комунізм оголосив про свою неплатоспроможність. 
Якби замість протекціонізму, який оберігає партикулярний інтерес, почало 
діяти ліберальне право вільного ринку, сьогодні нам було б, може, так 
само погано, але краще, ніж два роки тому, що принаймні не те саме.

Не підлягає сумніву, що якби замість “круглостолових” дотацій і 
гарантій відразу дозволено діяти силам ринку, то дійшло б до вибуху 
явищ, які дозвольте назвати “синдромом ручного ткацтва”. Довга низка 
банкрутств підприємств, що до цього часу керувалися центром, раптове 
й неконтрольоване зниження рівня життя, блискавично розповсюджуване 
безробіття — все це, безсумнівно, представляло б польську дійсність 
розпаду комунізму, системи, про яку принципово можна сказати, що вона 
порівняно з ринковим господарством виглядає так, як ручний ткацький 
верстат початку XIX століття у Великобританії порівняно з автоматичним 
верстатом. Мілтон Фрідмен пише, що королівська комісія, відкидаючи 
можливість надати субсидії ручному ткацтву, й Гарантувати йому збут, 
вибрала розв’язання “тимчасово суворе, але добродійне на довший час”. 
“Вільний вибір”. Так само Німеччина вчинила щодо колишньої НДР.

У Польщі комісії комуністів і “Солідарности” пішли іншим шляхом: 
виробили календар поступового зникнення Гарантій, чи, іншими слонами, 
кмітливий сценарій і режисуру вільного ринку. В цьому сценарії у першій 
фазі передбачено підтримання існування нерентабельних і застарілих 
“ручних ткацьких верстатів”. Через два роки після “круглого столу” 
соціалістичне господарство ще фінансується й оберігається. Його 
неминучий занепад і пов’язані з цим наслідки не поєднуватимуться з 
банкрутством комунізму й нещастями антицивілізації, а лише зі вторг
ненням вільноринкових прав. Що цей збіг і одночасність двох явищ у 
суспільній свідомості може породити, зрозуміло для кожного. Тому що 
вже нині є демократичні й реформістські сили, які, щоб не позбавити 
себе шансу на осінніх парламентських виборах, мусять відкласти на 
майбутнє застосування жорсткого тесту ефективности.

Перейдімо тепер до пасток самого лібералізму. Першу з них назвемо 
пасткою “браку абсолютної певности”.

Скільки ж то філософів, починаючи від Сократа й закінчуючи Джоном 
Стюартом Міллем, указувало на варту уваги здатність людини виправляти 
свої помилки. Мілль зрештою просунувся аж до крайности, наділяючи 
особистість імперативом пошуку звинувачень і труднощів із метою 
закріпитися на якихось загальновизнаних позиціях. “Думка, судження, 
погляд, — писав він, — якщо мають заслужити довіру й називатися
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кращими, ніж думка, судження, погляд якоїсь іншої особи, мусять перейти 
через чистилище дискусії та критики”.

Тим більше дивує, чому так мало осіб із кіл, які цілі десятиліття 
накидали свою думку більшості, одночасно не допускаючи до неї критики, 
не відмовились від неї тоді, коли факти й арґументи говорили про її 
неслушність. Навпаки, ті особи й групи осіб досить легко з’явилися в 
нових обставинах у ролі носіїв уже не лише слушної думки, але й слушно 
уповноважених на виголошення власної. Змінився лише порядок вираження 
й розповсюдження думки, а сама вона в своєму істотному змісті не 
змінилася. Потім принцип свободи думки та слова, застосований відразу 
після того періоду, коли принципом було реалізування протилежних йому 
принципів, почав діяти перш за все так, що право громадянства здобула 
думка безсумнівно згубна й помилкова. Ми бачимо це на кожному кроці, 
в телевізійних і радіодискусіях, де для вираження поліфонічности польської 
дійсности не бракує голосів комуністів, як і в пресі чи в сеймі. Можна 
сказати, що речники соціалістичної доктрини, перебуваючи тепер у 
ситуації слабшого, паразитують на чомусь такому, що довгі роки вони 
виборювали як сильніші. У результаті явно чи напів’явно вони прослав
ляють право особистости на самовизначення й вільне об’єднання, дома
гаючись від суспільства, щоб воно бачило їх у ролі представників 
партикулярних інтересів і певного світогляду. Зрештою, в межах 
ліберальної доктрини вони мають на це повне право. У межах ортодок
сальної ліберальної доктрини голос депутата Цімошевича та голос депутата 
Лопушанського мають таке ж саме значення виразу певної необ’єктивности 
(партійности ). У межах ліберальної доктрини можна оцінити неслушність 
якогось погляду, але не можна ні накинути натомість слушного погляду, 
ні заборонити висловлювати погляд, який уважається згубним. У межах 
чистої ліберальної доктрини ми не маємо абсолютної впевнености в 
правдивості поглядів, що їх проголошуємо.

“Чому ж тоді, — запитує Мілль, — серед людей переважають розумні 
думки й розумна поведінка?” І відповідає, посилаючись на здатність 
людини виправляти свої помилки. Фрідмен відповів би кращим аргумен
том, указуючи на сцену широко тлумаченого ринку, де не тільки 
економічні спонукальні засоби й цілі, а й наукові, світоглядні, релігійні 
й ідеологічні думки належать “невидимій руці” Сміта, яка дає перевагу 
одним і відштовхує на другорядні позиції інших. Польський парадокс 
полягає в тому, що в зв’язку з пасткою, поставленою на лібералізм, 
немає ще ринку і що в зв’язку зі вписаною в сам лібералізм пасткою 
“браку абсолютної впевнености” вже панує свобода думки й слова. 
Наслідок цього може бути такий, що неслушна й згубна, але правочинна 
думка не тільки не програє на ринку (просто через те, що його немає), 
але може, як постійно правочинна, відсунути виникнення ринку в якесь 
віддалене майбутнє. Бо, зауважимо, помилкові й згубні думки, дощенту 
скомпрометовані, можуть уже лише вигравати, тоді як думки, що колись 
були переслідувані, але приймались як правдиві й доброчинні, можуть 
лише втрачати. І справді, процес знецінення всіх досьогочасних авторитетів 
становить істотну складову частину суспільного досвіду останніх місяців.

Щось, однак, має впливати на те, що носії помилкових і згубних 
поглядів не хочуть їх скориґувати й відкидають шлях виправлення 
помилок. Причину я вбачаю в раціональному зерні, яке зберігається в 
цих думках. Йдеться про вміщений у них заклик до того, що в людині 
є страхом, пасивністю, лінощами, прагненням до безпечности. Отож коли 
лібералізм каже: порадь собі сам, ти незалежний, обтяжений тягарем
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ризику, маєш суверенну владу над собою, стоїш перед шансом неповтор
ного самовираження, випробуй себе в діяльності, дозволь заясніти тому, 
що в тобі найкраще і т. д., то з іншого боку перемагає оцінка 
самозбереження найниціших інстинктів і прагнень. Комунізм завжди робив 
ставку на найнижче й найбрутальніше в людській натурі. Лібералізм, 
незважаючи на сильний тиск присутнього в ньому скептицизму, пропо
нував свої послуги динамічному й піднесеному образові людини. Кожна 
з цих протилежних концепцій може виявитися привабливою: перша — 
за умов рецесії, біди, дезорієнтації та втрати ілюзій, друга — за умов 
цивілізаційного успіху, зростання життєвого рівня та створення нових 
перспектив. І тут ми маємо другу пастку лібералізму, яку назвемо пасткою 
високих вимог.

Суті проблеми торкається питання: “для кого лібералізм?”. Чи для 
тих, що з цими вимогами вже зуміли впоратися, чи, може, для тих, 
перед ким вони виростають тепер як підбадьорення й виклик? Слід 
зауважити, що ще в колишній комуністичній, системі велика частина 
польського суспільства цілком задовольняла високі вимоги. Наприклад, 
можна сьогодні бажати від селян більшої ефективности продукції, 
постачаючи їм кращий інвентар, кращі добрива чи добірне зерно, але не 
можна очікувати від них більшої компетенції чи вищих затрат праці.

Цей приклад яскраво свідчить, що постулат високих вимог у ситуації 
фактичної блокади, відстрочки прав ринку, може діяти руйнівно на 
відображення окремих суспільних та індивідуальних груп. Цс 
відображення, будучи формою єдности особистости, зазнає розхитування 
та знецінення порівняно з високою вимогою перевищити себе. Скільки ж 
то громадян нашої держави, віддаючи свої знання, фізичні сили й здібності, 
твердять нині, що всього цього замало, що їхня участь у ринку (або 
хоча б в уламкові того ринку) вимагає від иих більшого. Одиниці доходять 
до межі сумнівів і розпачу. В свою чергу для цих одиниць, які в блокаді 
помітили щілини, постулат високих вимог діє спонукально й творчо. Що
день більше закріплюються вони в самоствердженні власного зображення, 
їхня впевненість у собі росте, а успіх народжує переконання, що нинішня 
уламкова форма ринку — найкраща з можливих.

Суспільно-господарський організм кожної держави — це складна 
структура з’єднаних судин і зворотних зв’язків. Лібералізм вийшов на 
політичну сцену Польщі дуже рано. Втім, він не міг про цс знати наперед, 
оскільки ніколи й ніде ще не дійшло до антицивілізаційної катастрофи 
разом із появою шансу на її подолання. Отже, поміж антицивілізацією 
(наскільки я її розумію) і ринковим господарством та демократією конче 
потрібна перерва, щоби створити й динамізувати конфронтаційні моделі 
гри з комунізмом, чи перехідний етап зі змістом, що суперечить тому, 
котрий обов’язковий нині як переговорний і еволюційний. Тільки цілковита 
нейтралізація та розвал комуністичних структур і сил дає лібералізмові 
відповідне запрошення з точно визначеною датою. Інакше він разом із 
“браком абсолютної певности”, який ми йому принесли, та з “постулатом 
високих вимог” стане мимовільним і несвідомим союзником комунізму, 
вплутаним, крім того, в пастку “круглого столу”. І трапиться неймовірна 
на перший погляд річ: дві діаметрально різні концепції людини й світу 
почнуть па практиці доповнювати одна одну.

Переклав із польської Володимир Гуцалепко

91



Ришард ЛЕГУТКО
МІЖ ПАПУГОЮ І ЗАКУТКОМ

(На пересторогу польським лібералам)

“ Прикра правда така: немає у всесвіті прихо
ваного морального сенсу.. .  Однак ми не мусимо 
вражатися такою пусткою. Можемо створити 
власне значення, кожен із нас на власний см а к ” .

В. A. Ackerman. Social justice in the JJberal Stale, 
New Haven 1980, p. 368

Процес окциденталізації, що відбувається в Польщі, вимагає тверезої 
розсудливости та великої уваги. Досі не дуже звертали увагу на те, що 
домінують дві схеми мислення, які ця твереза розсудливість виключає. 
Згідно з однією — у Польщі виникає конфлікт між європеїстами й 
націоналістами, згідно з іншою — лінія поділу проходить між демо
кратичними капіталістами та прибічниками третього шляху або ж 
криптосоціалістами. Обидва поділи не дозволяють змістовно говорити про 
окциденталізм. Перший ігнорує факт, що окциденталізуємося ми всі, 
навіть націоналісти; другий наводить на хибний слід, мовляв, критика 
оксиденталізму рано чи пізно вела до прийняття “третього шляху”.

(1) Слід розрізняти окциденталізацію (інституціональне та політичне 
наближення до Заходу) від господарської лібералізації (впровадження 
капіталізму) та від модернізації (прийняття комплексу ідей, окреслених 
термінами модернізм і постмодернізм). Ці речі пов’язані, але не тотожні. 
Оцінка одного процесу, позитивна чи негативна, не передбачає такої самої 
оцінки іншого процесу. Я можу критикувати модернізм і постмодернізм, 
але це не робить мене автоматично ані націоналістом, ані прибічником 
третього шляху.

(2) Лібералізм завжди був до великої міри реактивною та паразитичною 
системою. (Така оцінка в жодному разі не знецінює його великих 
досягнень). Він проголошував програму визволення, але реальні політичні 
системи великою мірою використовували неліберальну звичаєвість — 
олігархічну, республіканську, аристократичну, консервативну, націона
лістичну, релігійну тощо. У своїх максимальних амбіціях лібералізм 
прагнув їх зліквідувати. Треба звернути увагу, наскільки тріумф 
лібералізму на Заході знейтралізував усі ці елементи, що він пропонує 
на їхнє місце, і які складові суспільного життя належить оберігати від 
впливу дальшого визволення. Важко не зауважити, що емансипаційний 
потяг лібералізму загалом не ослаб. У нім і далі залишається актуальною 
Міллева теза, що історія світу полягає в постійному конфлікті свободи 
та влади і що ставка суперечки в кожному випадку однаково велика. 
Влада, яку колись ототожнювали з троном і вівтарем, нині локалізується 
в звичаях, світогляді, культурі, навичках, свідомості, родині, шлюбі тощо.
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Час поставити питання, як виглядатиме дійсність після дальших успіхів 
лібералізму, якщо з неї зникнуть неліберальні витвори традиції, що завжди 
утримували чинний суспільний порядок. Чи не час уже відкинути 
фразеологію визволення й змінити її фразеологією збереження?

(3) Існування комунізму завжди було для лібералізму фактором 
стримування. Комунізм (як і нацизм) — окрім широкої підтримки в 
інтелектуальних сферах — самою своєю присутністю нагадував про 
існування принципової різниці між добром і злом. Ліберал, свідомий 
загрози, що випливала з реального тоталітаризму, поважно осмислював 
дійсність і не впадав у перебільшений релятивізм та довільність оцінок. 
Тому, на мій погляд, найдозріліші твори ліберальної думки з’явилися в 
сорокові та п’ятдесяті роки, коли під пресом тоталітаризму ліберальні 
мислителі змушені були зберігати чималу дозу поміркованосте Тому 
треба запитати себе: який вплив на ліберальну ментальність мас занепад 
комунізму? Не підлягає сумніву, що в новітній епосі ця ментальність 
проходить через інтенсивний процес змін, не обов’язково на краще, У 
будь-якому разі ці зміни слід описати й спробувати зінтерпретувати.

(4) Кожна політична філософія у зіткненні з широкою суспільною 
практикою зазвичай перетворюється на ідеологію. Ідеологія цс — кажучи 
найпростіше — такий спрощений образ філософської концепції, який 
журналісти поширюють у масовому масштабі. Щось таке відбувається від 
певного часу на Заході з лібералізмом. Ліберальні філософські теорії мають 
певні спільні риси: нейтралізм стосовно головних вартостей, вартостей, 
окреслених як суб’єктивні переваги, егалітаризм, права як головна 
політична категорія, автономія особистосте (вибором особистосте не можна 
маніпулювати). Всі ці ідеї мають у своєму розпорядженні певну мотивацію 
і за ними стоять неабиякі обґрунтування; вони мають служити насамперед 
для полегшення спілкування між людьми, що визнають розмаїті світогляди. 
Коли вопи перетворюються на ідеологію, то починають виконувати 
деструктивну роль. Витворюється велика маса люмпсн-інтелектуалів, яка 
використовує готові формули, а робить це переважно задля того, щоб 
закрити рота потенційним противникам. І отже, слово “вартість” припиняє 
будь-яку дискусію, а не розпочинає її, адже одні визнають вартості 
гомосексуальні, а інші християнські. Так і слово “права”: раз права 
природжені, то я не мушу їх пояснювати (право на визнання означає, 
що немає потреби пояснювати, чому я сатаніст, а не баптист); кількість 
прав росте зрештою в блискавичному темпі, і небагато залишилося цієї 
миті справ, щодо яких особистість не могла б висувати претензії, бувши 
водночас звільнена від їх обґрунтування. Кожен, хто стежить за 
політичними розмовами на Заході, помітить, що дедалі більше з’являється 
понять, котрі унеможливлюють дискусію.

Ось черговий приклад. Візьмімо слово “вибір”. Завжди воно було 
пов’язане з поняттям свободи: адже без можливосте робити вибір не 
можна говорити про свободу, а ширше про моральність. Однак існування 
вибору не виключало моральної оцінки прийнятого рішення; адже воно 
могло бути добре або ж погане. Нині “вибір” ототожнюється лише з 
моральним добром. Якщо за прийнятим рішенням стоїть свобода вибору, 
то тим самим це рішення добре. Це показує хоча б приклад абортів, 
прихильники яких забороняють оцінювати їх морально, оскільки, як вони 
твердять, аборт є справою вибору, — отож кажуть про себе, що вони 
pro-choice. Інший приклад: свобода слова. Донедавна функціонувало
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окреслення freedom of speech. Воно передбачало, що погляди завжди є 
певним висловлюванням (speech), і це висловлювання підлягає оцінці в 
категоріях правди або фальшу. А нині дедалі поширенішим стає окреслення 
freedom of expression. Отже, погляди є справою вираження, а її не можна 
оцінювати під кутом правди або фальшу. Вираження завжди правдиве, 
бо виникає з автентичного переживання особистости або групи, тому 
дошукуватися в ньому змісту чи оцінювати його вартість — цс зазіхати 
на чиюсь ідентичність. Інакше кажучи, свобода вираження поглядів уже 
не служить обмінові думками й пошукові спільного сенсу, але має характер 
терапевтичний: мета вільного висловлення поглядів — досягти ліпшого 
самопочуття, яке виникає внаслідок нескутого вираження власної 
ідентичности. Ще одне симптоматичне слово-ключ нинішніх часів, що 
також замикає вуста, — це “культура” (про неї згодом).

Стверджую, що в сучасному лібералізмі з’явилася виразна нігілістична 
нота. Однак це не нігілізм у традиційному розумінні, тобто переконання, 
що немає добра, правди, фальшу, Бога тощо. Сучасний нігілізм не каже, 
що цих речей немає. Він просто забороняє про них говорити. Настав 
виразний розрив із класичним лібералізмом, у якому суспільне життя 
уявлялося як дискусійний клуб, тобто місце, де в процесі дискусії 
відбувалася постійна селекція поглядів та ідей; ліпші (єретичні) брали 
гору над гіршими (ортодоксальними, традиційними). Сьогоднішній 
лібералізм ліквідує таку селекцію і замість неї впроваджує ідеологію, яка 
говорить, що кожен погляд повинен знайти своє місце в суспільстві і що 
жоден — якщо тільки не здійснює агресії на інші — не може стати 
предметом політичного натиску, що виникає з його критичної оцінки. 
Суспільство перетворюється таким чином на великий товарний дім, де 
все доступне на рівних правах. На практиці це означає, що все однаково 
важливе й однаково довільне.

Ліберальна ідеологія виникла в Польщі без ліберальної філософії; звідси 
висновок, що наші ліберальні люмпен-інтеліґенти — кількість яких дедалі 
зростає — своєю зарозумілістю напевне не поступатимуться західним 
відповідникам.

(5) У третьому томі праці “Law, Legislation and Liberty” Гаєк писав, 
що найбільшою загрозою для лібералізму є марксизм і фройдизм у своїх 
численних різновидах. Від часу написання тієї книжки впливи обох 
орієнтацій на ліберальний фольклор виразно зросли. Криптомарксизм 
виражається в погляді про конфлікт між групами чи “культурами” і про 
їхню взаємну неперекладність — чоловіки й жінки, білі та чорні, Європа 
й Африка, Захід і Схід тощо. Майже всі зусилля сучасного лібералізму 
зводяться до побудови такої системи, в якій розмаїті “культури” не будуть 
взаємно дискримінуватися (причому культурою може бути все, від Європи 
до гітовців). Метою, отже, є не оборона якоїсь культурної ієрархії, а 
“толерантність”, або ж загальний егалітаризм; цс, очевидно, єдиний 
можливий принцип, який може зобов’язувати в світі, що спирається на 
модель великого товарного дому. Криптофройдизм змінює таку тенденцію, 
бо всюди дошукується дискримінації. Правила й норми визнаються як 
загроза для людської особистости. Звідти ж походить вищезгаданий метод 
виведення моральности з “прав”, які закладають експресійну інтерпретацію 
людини, і відкидання (фундаментальної для Гаєка) категорії права як 
такої, що дискримінує людську істоту: права утверджують толерантність, 
а право обмежується й нівелюється. Криптофрейдизм каже також
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дошукуватися рспрссивности норм та інституцій поза примусом, 
наприклад, у розмаїтих несвідомих і спонтанних творах культури — в 
мові, суспільній міфології, науці, літературі тощо. Тому найпалкіші 
прихильники толерантности на Заході починають свою справу з переоцінки 
західної культури під кутом “культур”. Об’єктивізм і правда таким чином 
покриваються словоблуддям: вони, мовляв, є знаряддями репресій одних 
груп щодо інших.

(6) Багато років у Польщі існували два шляхи побудови світогляду: 
через імітацію і через збереження традиції. Вживаючи метафори (якій у 
цьому контексті завдячую Павлові Клочовському), можна зобразити цс 
як альтернативу — папуга або закуток. За комунізму обидва шляхи були 
добрі, бо служили обороні перед системою. А нині два колишні союзники 
починають війну між собою, і цс досить тоскна вистава, оскільки не веде 
ні до чого творчої'о. До групи імітаторів зараховую оточення газети 
“Gazcla Wyborcza”; до групи закутку — розмаїті національно-католицькі 
середовища (і почасти церковну ієрархію). Вважаю, що друга група не 
збільшить свого впливу, а можливо, що з часом втратить у значенні. 
Розвиватиметься, гадаю, перша група: папуга має шанс стати дедалі 
більшим творцем громадської думки, переймаючи наймодніший і, на жаль, 
не найкращий зміст із культурного арсеналу західних часописів. Пара
доксом є те, що деякі з західних мислителів, настроєних критично щодо 
нинішнього стану духу на Заході, поглядають із надією на Східну Європу, 
котра, як вірять, після політичної перемоги відновить віру в традиційні 
норми, яка на Заході похитнулася. Частково — як у випадку з Папою 
Римським, котрий хотів би, аби Польща стала Новим Ізраїлем — вони, 
отже, підписуються під своєрідним слов’янським месіанізмом. Вільям 
Філіпс, головний редактор впливового квартальника “Partisan Review”, 
писав недавно: “Якщо існує якийсь історичний привід, задля якого ми 
мали б відкинути незахищеність постмодернізму, то він полягав би у 
тому, що інтелектуальні моди, особливо в цьому краю, не тривають 
довго... Однак у сфері популярного мистецтва та думки ми входимо, 
можливо, в нову фазу західної культури, яку складно передбачити, і, як 
завжди, Америка береться показувати дорогу. Однак, якщо ми шукаємо 
не повороту до минулого, але якогось відродження традиційних вартостей 
і традиційних відмінностей, чи не було б нерозважливим чекати, що 
повстання країн Центральної Європи проти репресивних рухів, що 
парадували під прапором революції, може так допровадити нас до того, 
що піддамо сумнівам теорії постмодернізму, котрі подаються як радикальні 
та визвольні? Це була б, безперечно, одна з великих історичних іроній, 
якби країни, що недавно визволилися з комуністичних пут, мали подавати 
нам інтелектуальний приклад” (“Partisan Review” 2/1992, p. 203).

Якщо інтелектуальні зразки в країнах Центральної Європи будуть і 
надалі формуватися папугами модернізму й постмодернізму, людей на 
кшталт Вільяма Філіпса спіткає невдовзі велике розчарування.

Переклав і.:і польської Лттила. Могильний.
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Іван ДРАЧ

ВАЖКІ УРОКИ УКРАЇНСТВА

Найстрашніше зазирати в безодню, в яку боїшся упасти. Народ 
хліборобів і співаків намагалися зробити народом канібалів і злодіїв — 
тавро 1933 року горить і досі на чолі нашого буття. Ми чекаємо покаяння 
Росії нинішньої за гріхи Росії Леніна і Сталіна і ставимо за взірець 
вину Німеччини перед Європейством і покаяння Аденауера за вину 
Гітлера. Та спершу даймо раду самі собі. Більшовицьких опричників на 
Україні мобілізовували також і з українців, і покаянна кров Хвильового 
і Скрипника не змиває вини мільйонів перед мільйонами. Тримільйонна 
КПУ ще десять років тому мала вказівку, підписану Капто і Мухою: 
“Про п’ятдесятиліття так званого голоду 1933 року”, а ідеолог порбачов- 
ської перестройки, посол СССР в Канаді Яковлев теж десять років тому 
організовував за кордоном лави дипломатів і журналістів, щоб погасити 
правду про 1933 рік, яку розкривали наші земляки в США і Канаді. Та 
і саме засекречування архіву Політбюро, а тепер президентського архіву 
Єльцина виразно свідчить, де народжувались і народжуються главкоми 
голоду.

Голодомор 1932 — 1933 років за своєю суттю не був він випадковим, 
ані унікальним епізодом у долі українського народу. Настав час до кінця 
усвідомити раз і назавжди, що це був лише один з найближчих до нас, 
уцілілих і нині сущих українців, етап планомірного викорінення укра
їнської нації, неприйняття існування якої глибинно закладене у нащадків 
північних племен, що їм наш народ дав свою віру, культуру, цивілізацію 
і навіть імення. У відповідь на це не лише від з’яви Московського царства, 
а ще з самої княжої доби, ще від Андрія Боголюбського в Україну-Русь 
безперервно накочуються хвилі ненависти, жорстокости, тотального зруй
нування українства, які цей північний провінційний князьок приніс у 
Київ, сплюндрувавши його за кілька десятиліть до хана Батия. Заповіт 
цього варвара немов закарбувався у генах усіх московських і петербурзьких 
правителів незалежно від того, якої вони були крови: німецької чи 
грузинської; кожен з них виявлявся непримиренним ворогом українства 
навіть тоді, коли наші проводирі колінкували в покорі і послуху перед 
ними. Здасться, жоден із російських володарів не забував тлумити 
українську мову і культуру і не зупинявся перед тим, щоб пролити ріки 
української крови, брати і брати безконечні валки українського ясиру для 
“обустройства” своєї болотяної Півночі і неісходимого Сибіру.

Лукава фраза, що історія навчає тому, що не навчає нічому, — не 
для нас, українців. Вона змайстрована тими, хто хотів би, щоб людство
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забуло про їхні диявольські сліди в історії, щоб утекти від суду Божого 
і суду людського. Забуття — заповіт для катівських нащадків. Вічна 
пам’ять — святий урок для нащадків невинно убієнних. Ці уроки 
українство має засвоїти, і нарешті починає засвоювати.

Перший урок, який уже стає невід’ємною складовою національної 
свідомосте українця, полягає в тому, що у Росії ніколи не було, немає 
і поки що не передбачається іншого інтересу в Україні, ніж винищення 
до решти, до ноги, до пня української нації. Бачимо, що від най- 
рафінованішого філософа до найзахланнішоп? п’яниці надто в багатьох 
росіян вкладено справді фатальну одержимість українофобією. Вона 
становить один з головних елементів “русской идеи”, вона нині піниться 
несамовитою ненавистю до українства, вона закарбована на стінах міст 
Криму: “Хороший хахол — мертвый хахол!” Ця якась бісівська 
одержимість уже перевершила хронічний — учений і чорносотенний — 
антисемітизм російських “пасіонарне”. Ця убивча для українців і са
мовбивча для самих росіян манія диктує кожний крок, кожне слово, 
кожний жест щодо України і з боку нинішньої влади в Москві, генералітету 
політичного, військового, економічного, наукового і культурного, хоч би 
в які шати вони не маскувалися. Мусимо констатувати, що нині 
довершується формування кількасотлітнього великоросійського расизму, 
російського нацизму як світоглядної духовної бази, здається, останнього 
і вирішального походу для остаточного знищення української нації. Коли 
ще хтось сумнівається, чи резонує і в нинішніх можновладцях Росії 
комплекс Андрія Боголюбського, хай ще раз помислить, що стоїть за 
психологічним, економічним, політичним, культурно-інформаційним, не 
виключаючи і військовий, тотальним терором, який став єдиним змістом 
російської політики щодо України після проголошення нашої незалежности. 
Справа навіть не в Севастополі чи Донбасі, а в тому, передовсім у тому, 
що “Киев — мать городов русских” , і вийняти цс з душі пересічного 
росіянина так само неможливо, як з душі українця, що Київ — столиця 
України.

Говориться цс не для того, аби культивувати навзаєм таку саму 
ненависть до росіян, якою щосили і щодня росіян накачують проти 
українців. Честь і гідність нашої нації тисячоліттями полягала в повазі 
до інших народів, навіть до ворогів, яких в українському фольклорі 
вибачливо іменували “воріженьками”. Йдеться про те, аби до нашої 
толерантности додати більше, ніж досі, національної мужности, 
національної обачности, національної стійкосте і мудрости. Українці не' 
прагнуть війни з Росією, але змушені бути готові до гіршого. Українці 
не прагнуть жити і господарювати на шкоду Росії, але мусять навчитися 
не поступатися своїми національними, економічними інтересами. Українці 
не відкидають російської культури, але зобов’язані нарешті виробити 
імунітет до її аж ніяк не культурної, расистської агресивносте й 
нетерпимости до духовних надбань інших народів. Українці не зречуться 
православ’я, але свого, а не накинутого їм церковного фанатизму 
московського великодержавництва. Саме про це промовляють до нас і 
наших нащадків мільйони світлих душ українських жінок і дітей з мороку 
1932 — 1933 року. Почуймо ж їх.

Другий урок масових жертвоприношень українців у капищах чужих 
сусідських Молохів є той, усвідомлення якого нам, можливо, бракує чи
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не найбільше. Хоч би хто довкола нас і з поміж нас звикся з думкою, 
що українці приречені на роль нації - жертви, — але за 750 років 
бездержавности ми довели всьому людству, що є безсмертною нацією. 
Можливо, в цьому полягає космічний сенс наших трагічних станів 
напівмертвого існування, до якого періодично зводили українство чужо
земці, і неминучих наших воскресінь, могутніх спалахів волі нації до 
життя. Так було після татаро-монгольської навали, після турецько-та
тарських мільйонних ясирів, після паль і четвертувань польською 
шляхтою, після тристалітнього російського духовного і фізичною голокосту. 
Життєздатні історичні нації демонструють одну свою повчальну рису: 
вони ніколи не забувають тих жертв, яких зазнали їхні минулі покоління. 
Для євреїв, вірмен, болгар та інших деяких націй, що їх інші народи 
прагнули знищити, стерти з лиця землі, безперервність національного 
існування завжди пов’язана, зокрема, з невитравною пам’яттю про 
необоротні втрати свого етносу, з відчуттям генетичного кревного зв’язку 
з предками, котрих винищували лише за те, що залишалися євреями, 
вірменами, болгарами. Зараз уже документально доведено, що майже 
третину наших селян 60 років тому умертвили тільки через те, що вони 
були і хотіли залишитися українцями. Одначе українці опинилися у 
найстрашнішій ситуації: український рід послідовно викорінювали по- 
канібальськи, і водночас по-диявольськи забороняли не тільки рахувати 
замордованих, а й зберігати саму пам’ять про них.

Єврейський народ, відновлена по двох тисячоліттях держава Ізраїль 
змусили цілий світ визнати його провину, зокрема, за фашистський 
голокост у другій світовій війні, і одержали всесвітній мандат на довічне 
переслідування нищителів своєї нації,. і роблять це через півстоліття так 
само невтомно й активно, як і по свіжих кривавих слідах. Знаємо, що 
німецький народ покаявся перед єврейством і, попри всю свою еталонну 
ощадливість, супроводить сплату морального боргу також фінансовим 
відшкодуванням потомкам жертв гітлеризму, хоч і відрікся від нацистської 
ідеології. Нам не треба доводити, що нинішня Росія є спадкоємицею і 
російських царів і російських більшовиків: Москва сама себе утвердила і 
дедалі гучніше утверджує правонаступницею обох імперій — білої 
Російської та червоної СРСР. Пророки “русскости” від Бердяева до 
Зюганова, від монаха Філофея з XV століття до сучасного князя державної 
московської церкви митрополита петербурзького Іоанна обурено відкидають 
саму думку про те, що самодержавний деспотизм чи більшовицький 
тероризм є неорганічними для російської історії, і натхненно доводять, 
що ці начебто різні режими є лише видозміною форм, модифікацією 
безперервности існування великоросів, як природженних і довічних 
державників — імперіалістів. І все, що чинилося до і після 1917 року,
— в ім’я і на благо Великої Росії. Старі й новітні російські ідеологи самі 
утверджують юридичні й етичні підстави, за якими Україна має право 
виставити рахунок за голодомор 1932 — 1933 років нинішній Російській 
Федерації. “Русская идея” та її практики ще не дістали оцінки свого 
україножерства на черговому міжнародному Нюрнберзькому процесі, але 
цей процес виглядає реальним і неминучим, його перший дзвоник пролунав 
у рішенні Ради безпеки ООН щодо російських зазіхань на український 
Севастополь, постукав у двері утворенням міжнародного трибуналу про 
звірства агресорів у Югославії. Поки що не помітно, щоб офіційна Росія
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почула історичні сигнали долі. Не бачимо каяття і за переполовинення 
української нації в останні 75 років. Але ми хотіли б, щоб північний 
сусід звернув увагу на наше застереження: українська нація залишає за 
собою право зажадати відповідальности Москви, зокрема, і за голодо
мор-1933. Настане час, і 8 чи 12 мільйонів свідків — удвоє чи утроє 
більше, ніж полягло у війні 1941 — 1945 років, — підведуться з могил 
кожного українського села і зажадають невизнання строку давности за 
злочин їхнього умертвлення, як і належить за міжнародним правом.

На конференції, організованій нашим посольством у Москві навесні 
цього року, більшість російських учасників наголошували на тому, що 
голод не вибирав своїх жертв за генотипом, що перед голодом і перед 
Сталіним, мовляв, усі рівні. Лише єдиний, Сергій Адамович Ковальов, 
колишній дисидент і тодішній Голова Комісії з прав людини горезвісного 
російського парламенту, знайшов у собі мужність сказати — від росіян 
до українців сказати: “ Простите нас!”

У цих словах бриніла надія...



УКРАЇНЦІ У  СВІТІ

Зенон СНИЛИК

ТАКИЙ БУВ ПОЧАТОК ПОЧАТКІВ... 
І ДАЛІ — СТО РОКІВ

їх було тринадцять — тринадцять українських (руських) католицьких 
братств — одинадцять у Пенсильванії, в краї, що був відомий своїм 
антрацитом, камінним вугіллям — .чорним золотом, а одне братство було 
в Елмайрі, Н. Й., та ще одне — в Джерзі Сіті, Н. Дж. І ось їм здалося, 
що і вони, наче славні первісні американські стейти, а радше — первісні 
північноамериканські колонії, утворили щось зовсім нове й оригінальне, 
але таке, що матиме сталу і хосенну вартість не тільки для українських 
американців, але і для країни їхнього поселення — для ЗСА.

Об’єднуючи їхні український патріотизм і американський, який щойно 
зароджувався, вони — наші піонери — вибрали собі день 22-го лютого 
1894 року — День народження Джорджа Вашингтона, першого Президента 
ЗСА, і цей день став Днем заснування Українського (спершу Руського) 
Народного Союзу, першої крайової організації в Америці. Своїм патроном 
вони обрали Тараса Шевченка, геніяльного українського поета і поборника 
святої волі, якого багато хто називає Батьком українського народу і який 
ще в 1857 році викликав у пророчому видиві свого, нашого Вашингтона, 
з новим і праведним законом для України, що тоді стогнала вже друге 
століття в московському ярмі.

Символізм, який закодований у події народження УНСоюзу, був не 
без глибшого змісту. Бо він — цей символізм — відразу, і далі протягом 
історії, вміло розв’язував проблему двох батьківщин для багатьох поколінь 
американських українців — проблему блискучого злиття двох лояльностей 
в одну — і до України і до Америки.. Щодалі, з плином часу, ставав 
все більше річчю на потребу, справжньою вимогою часу й девізою, що, 
аби бути добрим американцем, чи доброю американкою, особа повинна 
бути добрим українцем чи доброю українкою. Девіза ця є дійсною по 
сьогодні. І що, властиво, є найцікавіше, що цей діктум сформулювали 
прості, в більшості своїй малоосвічені імміґранти, переважно з Лемківщини 
і Карпат із Західної України. І навіть дивовижним є те, що вони прибували 
сюди переважно на короткий час, щоб заробити трохи грошей, працюючи 
тяжко по кам’яновугільних шахатах і на сільських фармах, маючи у 
пляні незабаром повернутися додому, в Україну, щоб там купити собі 
ґрунту за тяжко запрацьовані доляри.

Ми лише можемо уявляти, що в глибині їхніх думок нуртувало 
припущення, що дехто з них залишиться тут на постійно, і для них 
організація — Український Народний Союз — буде унапрямлювати їхнє 
духовне життя і деякі аспекти їхнього фізичного існування в країні, де
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зовсім певно існували нагоди для заможного життя і навіть для 
збагачення, але де поруч отруйним квітом кільчилася експлуатація. 
Америка не була вільною від експлуатації, особливо чорноробів.

1 отже, так відбулися установчі збори в лютому, 22-го 1894 року, і 
вибори першого Головного Уряду УНСоюзу, очоленого Теодозієм Талпа- 
шем. За три місяці пізніше — 30-го травня 1894 року, вони скликали 
Першу Конвенцію також у Шамокіні, і ця Конвенція затвердила 
попередній вибір Головного Уряду. У Конвенції взяло участь 17 делегатів, 
які репрезентували 439 членів, з майном, що обчислювалося у 220 долярів 
і 35 центів.

Нехай ці цифри свідчать про ріст і розвиток: тепер — сто років пізніше
— УНСоюз налічус 70. 000 членів, які гуртуються у 400 відділах у ЗСА 
і Канаді, із майном і фінансами, які сягають 70-ти мільйонів долярів, не 
враховуючи сюди вартости УНСоюзової будівлі, 15-ти поверхового будинку 
в Джерзі Сіті, Н. Дж., де міститься Головна Канцелярія УНС і 
видавництво “Свобода”. ІД об обслуговувати належно всю американську 
українську громаду, УНСоюз видас українськомовну щоденну газету 
“Свобода”, англомовний “Український Тижневик” та дитячий журнал 
“Веселка”, ( не перераховуємо тут численних книжкових появ з друкарні 
“Свободи”).

Але самі числа, хоч як вимовні, не завжди розкажуть про всю 
діяльність, про все, що відбувається на терені УНС. Це була “Свобода”, 
тоді двотижневий часопис, заснована, видавана й редагована отцем 
Григорієм Грушкою, одним із кільканадцяти українських католицьких 
священиків (починаючи з отця Івана Волянського, першого такого 
священика в Америці), які стали успішними і певний час єдиними 
провідниками в час зароджування тут українського зорганізованого життя. 
“Свобода”, заснована півроку перед народженням УНСоюзу, була, власне, 
ініціятором і натхненницею для постання УНС.

Уже в першому числі “Свободи”, 15-го вересня 1893 року, тобто рівно 
сто років тому, було чітко висловлене завдання часопису, що згодом стало 
і завданням Українського Народного Союзу: “Нашою задачею єсть 
просвіщати український (руський) народ, боронити його честь од вражих 
нападів, вказати дорогу до поступу, до цивилізації, до добробуту. Дальше
— святим буде обов’язком сохранити межи народом його сокровища 
(скарби), то-єсть: віру, обряд і мову”. Тож ідеологічною базою і підставою 
цієї організації було, є і буде: провадити, охороняти, завжди запалювати 
вірою в слушність нашої справи, надихати до корисної дії на благо наших 
обох батьківщин.

Із самого початку Український Народний Союз поставив себе як 
братерську організацію, як таку, що ставить службу громаді за наріжний 
камінь своєї діяльности, Організація стала взірцем для майбутніх ук
раїнських американських організацій і товариств, які виникали тут відразу 
і по першій світовій війні, створені другою хвилею іммігрантів, і іце 
більшою мірою засновані третьою хвилею іммігрантів по другій світовій 
війні, коли нові маси українських втікачів прибули до гостиних берегів 
Нового світу. Це вже була майже повністю суцільно-політична еміграція, 
протикомуністична й гіротимосковська.

Перші іммігранти, хоч найменш інтелектуально софістиковані у 
порівнянні з пізнішими хвилями еміграції з України, вкорінили в 
організацію три підставові принципи, на яку і досі спирається українська
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американська громада. Перше: зберігати і розвивати нашу духову 
спадщину в Новому світі; друге: зробити помітний внесок індивідуально 

<-й групово в скарбницю духу нашої нової батьківщини; третє: допомагати 
нашим братам і сестрам в Україні вибороти собі свободу і стати 
господарями на своїй власній землі.

1 з певністю маємо право сказати, що кожна українська американська 
і українська канадська організації, які виникли у пізніші часи, мають у 
своїх статутах ці напрямні принципи — дороговкази, наголошуючи то 
перший, то другий, то третій у своїх діях на добро загальної справи, 
залежно від цілей даного товариства чи організації.

Але УНС був першим із перших, і його засновники знали про це. 
Вони знали, що підвалини мають бути міцними, вартості — непорушними 
і сталими, дороговкази — міцними, щоб витримати іспит часу. А той 
факт, що УНСоюз сьогодні є не тільки першою, але й найстаршою 
організацією діяспори у Вільному світі, і також найчисленнішою й 
фінансово найбагатшою, каже нам у кінцевому підсумку віддати належне 
засновникам-візіонерам, будівничим зорганізованого життя американських 
українців і канадських українців у Північній Америці.

Наші піонери дали життя Українському Народному Союзу, взявши 
добровільно на себе цей нелегкий труд, як Франкові каменярі, що рівняли 
шляхи для майбуття. І тепер, коли українська громада в Північній Америці 
є високо диференційована і різноманітна, то перед 1930-ми роками УНС, 
за винятком українських церков, був сівачем і порушувачем-двигуном 
всьго суспільного життя громади.

Навіть тепер, коли комусь чи чомусь не ведеться як слід, завжди 
з’являється УНС, який простягає руку допомоги для даної справи, чи 
групи, чи особи, а його публікації скеровують у невтомний похід громаду 
для виборювання корисних для нас вислідів чи то в одній чи в другій 
справі.

Навіть господарський аспект УНСоюзових активностей мав великою 
мірою “небізнесову” мотивацію. Батьки-засновники УНСоюзу обрали шлях 
братського забезпечення, бо такий шлях задовольняв їхні духовні вимоги 
й потреби більше, ніж це були б візії великого фінансового росту і 
розвитку. Вони були глибоко віруючими християнами, і коли один з них 
умирав (а смертність серед шахтарів була високою через часті нещасні 
випадки в копальнях, де того часу не належно дбалося про безпеку 
робітників), то вони бажали справити для свого побратима належний 
похорон і навіть дещо з грошей, що лишалися, вислати для родини в 
“Старому Краю”.

Столітня історія УНСоюзу є багата на приклади, коли, власне, 
впроваджувалися у життя згадані три принципи, якими керується УНСоюз 
всі ці десятиліття. Столітня історія Українського Народного Союзу — це 
дійсний хід по верхогір’ях духу. Сотні церков, народних домів, шкіл, 
музеїв, наукових, культурних і спортових центрів, численні мистецькі 
групи на всьому широкому просторі континенту свідчать про факт, що 
українська культура зберігалася тут і продовжувала своє існування. Сотні 
книжок англійською мовою правдиво розповідали про Україну і її народ.
І ці книжки були видані або в УНСоюзі, або їхнє видання було 
фінансоване УНСоюзом, а двотомна масивна Енциклопедія Ук
раїнознавства стала гідним вінцем цих усіх видань. Згадуючи відносно 
недавній час, не можна поминути мовчанкою монументального видання
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— твору про штучний великий голод в Україні 1932-1933 років пера 
Роберта Конквеста під назвою “Жнива скорботи”. Твір появився завдяки 
фондуванню УНСоюзу. Так само автор Дейвид Марплз зміг дати добру 
аналізу Чорнобильської трагедії квітня 1986 року в двох томах, що теж 
співсубсидіював УНСоюз.

Із ініціятиви Українського Народного Союзу українці в Америці 
спорудили величний пам’ятник Тарасові Шевченкові у столиці країни 
Вашингтоні. Святочне відкриття пам’ятника звершив у 1964 році, в 
століття від дня народження поета, попередній президент ЗСА Двайт Д. 
Айзенгавер перед стотисячною масою українців з усіх усюд українського 
розсіяння.

Український Народний Союз був у проводі кампанії для відкриття 
трьох катедр українознавства у Гарвардському університеті, як і його 
Науково-дослідного інституту. Це був перший такого роду Інститут 
(УНІГУ), уфондований завдяки збірному меценатству в цій країні.

Тисячі українських американців і українських канадців несли військову 
службу з посвятою й відданістю у збройних силах цих двох країн. Деякі 
із них зі славою впали на полі бою в найбільш віддалених закутках 
світу, борючись за рівність, демократію, братерство і свободу для всіх. 
Але ще більше наших земляків, наших краян с у різних фахах і професіях, 
у кожній сфері людської діяльности, завдяки особистим досягненням, 
талантові і наполегливій невтомній праці. Вони збагатили в той чи інший 
спосіб життя в цій країні, яку нони обрали за свою другу батьківщину. 
Деякі з них були стипендіятами УНС, і як студенти цієї програми 
добилися чималих успіхів у науці. УНСоюз для цього надає річно 150. 000 
долярів, виділяючи їх для здібних студентів вищих шкіл, які потребують 
матеріяльної допомоги. Навіть для найменших українців, членів УНСоюзу, 
Союз подбав про різні дитячі табори на мальовничій оселі в Кетскильських 
горах під час літніх місяців, де також з’іжджаються приємно провести 
час тисячі українців — і молодих, і середнього віку, і старших.

Будучи найпершим і найголовнішим, УНСоюз, проте, виявляє свою 
великодушність і щедрість стосовно до інших українських організацій. 
Кожного року сотні тисяч долярів надає УНСоюз різним українським 
установам і товариствам. Це — дотації, стипендії або ж благодійні внески. 
Український Народний Союз постійно допомагає також і Україні. Тут він 
має чималі заслуги.

Україна завжди посідала центральне місце в зацікавленнях і діяльності 
УНСоюзу. Наші брати і сестри в Україні могли кожночасово розраховувати 
на міцну допоміжну руку з-за океану, що і діялося постійно і у великій 
кількості, починаючи з наших Визвольних Змагань (1917 — 1921). Десятки 
тисяч долярів слалися за море вже в першій світовій війні, і продовжували 
надходити в Україну, зокрема в Західну Україну, до другої світової війни 
і після неї, хоч сама українська громада в Північній Америці не належала 
до найбагатших, бо складалася, зазвичай, з середньої кляси, із старанно 
працюючих людей, які не конче мали надлишок капіталу для 
харитативних цілей. Та знову УНСоюз започаткував велетенську рятун
кову акцію для жертв війни, біженців та політичних втікачів з-під 
большсвицько-російської окупації наприкінці сорокових років і пізніше, 
підтримуючи матеріально і морально тисячі українських людей, розпоро
шених по різних країнах Західної Европи по війні. А потім, домігшись 
від американського уряду дозволу на приїзд до Америки цих скитальців,
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у міру своїх можливостей допомагав їм тут влаштовувати нормально своє 
нове життя, зруйноване війною й поневіряннями.

На 32-ій Конференції УНСоюзу в Балтиморі 1990 року створено Фонд 
Відродження України — УНС, в основу якого входять 100. 000 долярів 
річно з каси УНСоюзу та дивіденти і добровільні датки від союзівців. 
На день 3-го серпня 1993 року цей Фонд переступив суму 400. 000 до
лярів. З нього за останні три роки було спрямовано в Україну понад 
300. 000 долярів допомоги у формі комплексних проектів у видавничій і 
освітній ділянках. Крім того, в 1992 і в 1993 роках УНСоюз зорганізував 
групи учителів англійської мови і вислав їх в Україну у літніх місяцях, 
де вони працювали з різними групами людей, котрі бажали вивчати 
англійську мову. Є всі ознаки того, що така допомога буде продовжуватися 
у більших розмірах.

Проте харитативна діяльність УНСоюзу не була обмежена лише до 
українців. Помічна союзівська рука підтримувала багато вартісних 
починань і загальноамериканського характеру. Коли, наприклад, перед 
столітнім ювілеєм статуї Свободи розпочалися ремонтні роботи для 
зміцнення і реставрування монумента, що стоїть, сливе під вікнами 
Української будівлі УНСоюзу, то УНСоюз, разом з іншими численними 
українськими американськими організаціями і неукраїнськими та 
приватними громадянами, зібрали на ремонт великі суми грошей.

І знову, коли совість світу потрясли страшні картини голоду й масового 
вимирання людей в Етіопії, УНСоюз, пам’ятаючи про страхітливий 
голокост в Україні 1932-33-х років, зложив 10000 долярів на допомогу 
голодуючим. І вже зовсім нещодавно, коли нищівний землетрус завдав 
удару Вірменії, УНС був поміж першими організаціями ЗСА, що зложили 
також 10000 долярів на допомогу жертвам землетрусу та їхнім родинам.

Унікальна братерсько-запомогова організація — Український Народний 
Союз — доостанку відданий справі української громади, котру він сам, 
разом із столітньою “Свободою”, створив, вирізьбив і виплекав протягом 
довгих і славних цих років. Починаючи друге століття, УНСоюз і надалі 
йтиме шляхом служіння народним інтересам, служіння рідній громаді, бо 
якщо зростатиме й міцнітиме громада, так ростиме й могутнішатиме і 
УНСоюз.
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Григорій ГРАБОВИМ

МІЖ СЛОВОМ І СХЕМОЮ 

(У пошуках Шевчепкового тексту)

На ті крила молились естети,
І снилося небо порубаним крилам.. .

ївап Драч

Рівно сто років тому, пишучи свою рецензію на перше в Україні 
“повне” зібрання Тараса Шевченка, що почало виходити у Львові 1893 p., 
Михайло Драгоманов із притаманним йому відчуттям основного починає 
від історичного і громадсько-морального контексту. “Історія нашого 
громадського життя, — він каже, — не забуде того факту, що, не глядячи 
на трохи не офіціальний культ Шевченка в Галичині, ні па те, що в 
ній від 1873 р. існує осібне товариство імені його, перше скілько-небудь 
повне видання творів його, в українській мові писаних, мусило виходити 
в Празі (1875 — 76 pp.), а потім ціла половина їх у Женеві (1890)5,1.

Закінчує Драгоманов свою рецензію, яка й дотепер є цінним внеском 
у шевченкознавство і кращим прикладом його критично-полемічних 
писань, досить скромним ствердженням, що, попри всі аж надто яскраві 
недоліки, “після тих добровільних обкусів, яким ще недавно підпадали 
самі тексти “Кобзаря” в виданнях львівських шевченкопоклонників, і це 
видання можна вважати за великий поступ. По крайній мірі світло 
“Кобзаря” все ж таки поставлено перед люди — на стіл, а не сховане 
під стіл. Решта прийде!” .

Plus са change, plus e’est la merne chose. Приступаючи до обговорення 
нового “повного” академічного видання Шевченка , що його, як і сто 
років тому, здійснює інституція, означена Шсвченковим славним іменем 
(цс ж бо Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук України), 
можна б із легкої руки провести певні аналогії. Як і тоді, є недоліки (а 
де їх немає?), як і тоді, різниця між тим, що мало б бути в нормальних 
обставинах, за нормальних умов наукової праці, і тим, що історія й доля 
нам дали, є аж до болю помітна, і врешті, як і тоді, можна віддати 
належне, визнати людський труд і сконстатувати, що поступ є і що за 
це ми вдячні. Але це був би лишень риторичний жест і не вельми 
глибоке осмислення проблеми. Нав’язування до Драгоманова і до тих 
перших спроб охопити і переказати “повного” Шевченка мас, як для 
мене, загальніший сенс. Ідеться тут передусім про ту велику, іманентну 
трудність Шевченка, про те, що для всіх, хто покликані займатися його 
текстами чи його особою — не тільки для Огоновського (редактора 
львівського видання), й для того ж Драгоманова — він є в якійсь мірі 
невловимий, а можливість осягнути повноту видання нагадує асимптотичну 
криву. Усвідомлення цього може бути першим істинно аналітичним кроком 
у нашому подальшому пізнаванні Шевченка.

У цьому контексті — і дослідження Шевченка, і труднощів, що з тим
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пов’язані, — нове академічне видання його творів відкриває особливі 
перспективи і заслуговує на особливу увагу. Самозрозуміло, що для 
українського читача усе, що торкається Шевченка, має широкі історичні 
та інтелектуальні розгалуження; із Шевченком, як ми постійно повто
рюємо, в ’яжеться сам процес новітнього українського етнічного, а відтак 
національного самоокреслення, і тому все, що моделює його профіль, має 
якусь побільшену вагомість. У його творчості, тобто в наших спробах її 
зрозуміти, її наново прочитати, криються ще два зовсім конкретні, хоч, 
мабуть, менш помітні моменти. Перший — це те, що в українському 
суспільстві Шевченко втілює і вимірює співвідношення сфери розуму і 
сфери почуття, інтелектуального і популярного; Шевченком ми водночас 
вимірюємо наш популізм і тонкість нашого самопізнання. Рівновага між 
тими так відмінними, але й так пов’язаними доменами, і все, що на неї 
впливає, не може нас не цікавити, бо в ній криється сам пульс культури. 
Другий — це вже сама сутність — форма і зміст — нашого самозобра- 
ження, це питання канону.

Канон і канонічність

Загальне питання канону постійно стоїть перед кожним суспільством
— адже канон є тією архимоделлю, за якою дана суспільність чи група 
себе окреслює і пізнає. Знаменним є те, що в першому, найосновнішому 
і довговіковому значенні канон стосувався сукупности святих текстів, по 
суті, віри як такої. Як тепер підкреслюють різні західні дослідники, в 
кожному каноні розкривається тайнопис традиційних цінностей і 
суспільних відносин: по суті, він і є тією (здебільша прихованою) іконою 
духовности суспільства. З перспективи даного моменту він міняється з 
льодовиковою повільністю, майже непомітно, і для декого, хто дивиться 
неозброєним оком, він може навіть здаватися непорушним, зафіксованим, 
як щось дане Богом або природою. Але бувають періоди, коли внаслідок 
революційних змін канон ламається, як лід під натиском весняних вод. 
В українському житті такий період власне тепер починається; його зміни 
ще далеко не завершені і здебільша навіть їх напрям ще не вповні 
скристалізований; мало хто — в кожному разі не науковий істеблішмент 
як такий, не його інституції — взагалі почав усвідомлювати це явище, 
не кажучи про його опис4? Але, що згаданий процес почався і що він 
приведе до фундаментальних змін, немає сумніву. Його першим проявом 
є те, що у новітній українській літературі остаточно розпався (хоч без 
будь-яких формальних, тобто програмових дискусій) поділ на совєтську 
(“радянську”) і несовєтську, або еміграційну, українські літератури. 1 коли 
ще недавно між ними була глибока прірва, і кожен, хто їх вивчав або 
викладав, повсюдно бачив, що їхні історії, бібліографії, методології, 
теоретичні засновки, одним словом, канони — абсолютно різні і майже 
герметично замкнуті (до тої міри, що з одного канону — це зокрема 
стосувалося “радянського” — важко було вгадати, що взагалі паралельно 
існує якийсь інший, нерадянський), то тепер вони якось зненацька 
змикаються і поєднуються. У різних публікаціях, наприклад, з’являються 
тексти і відбуваються наукові обговорення не лишень творчости Барки, 
Гординського і членів Нью-Йоркської групи, а й Маланюка, Ольжича і 
навіть Донцова. Знаменним, однак, є не так факт банкрутства даної
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ідеологічної системи, її догматів та інструментарію, як тс, що загальне 
відречення від старої системи і її канону і перехід до нового робиться 
якось крадькома, соромливо, в найкращому разі тільки імпліцитно. Тих, 
кого ще недавно називано “ворогами народу” й “фашистами”, тепер 
друкують із похвалами — але без будь-якого прямого осмислення тої 
“реабілітації”. У кінцевому підсумку відсутність такого осмислення доведе 
не до відновленого канону, а до поновленого синкретизму, де соцреалізм 
співіснуватиме з нацреалізмом, і де ні один, ні другий не будуть об’єктами 
справжнього дослідження5.

Для українського літературознавства, для української культури взагалі, 
питання канону, його майбутніх вимірів і поточного процесу його 
становлення буде, як на мою думку, базисним із двох взаємопов’язаних 
причин. В інтелектуальному плані тут вирішуватиметься новий профіль 
історії української літератури, її масштабів та шкали цінностей. Тут на 
місце старих догм прийдуть або нові, тобто старі не- або анти-совєтські 
догми (з неминучим популістським забарвленням), або та сама еклектика, 
або більш функціональні, більш сучасні й універсальні концепції. У той 
же час становлення нового канону, формування нової шкали цінностей 
має зовсім практичну вимову. Саме в каноні будуть оцінюватися і 
дотеперішні викривлення літературного процесу (як, наприклад, весь масив 
соцреалізму6, включно з такими похідними явищами, як ерзац-критика, 
уся ця совєтська риторика “пафосу життєствердження”), і й о т  дотеперішні 
перенаголошення (передусім популізм), і його справжні, тобто не лишень 
ідеологією і насильством накинені, а й системні, “органіч'ні” білі плями, 
передусім убогість і нерозвиненість авангардних та інтелектуальних 
традицій. Одним словом, канон буде тим практичним барометром 
ефективности, працездатности і ... чесности. Що ще цікаво — становлення 
канону завжди супроводжує невидима, але не менш від того завзята 
“боротьба за канон”, — бо як проекція авторитету та “контролю” над 
історичною дійсністю, тобто її інтерпретацією, він є цінністю, інтелекту
альною валютою, об’єктом пожадання.

Питання канону ще довга стоятиме перед нами і ще не раз до нього 
будемо повертатися. Але тут є нагода приглянутись до його ядра, 
поміркувати над каноном не в його ширшому, “політичному” сенсі, не 
в загально-суспільному вимірі, в тому постійному Kulturkampf за право 
вирішувати, що є і що не є легітимне, причетне, цінне, а — в самій 
його матерії, у вимірі “боротьби” за текст. І тут знову Шевченко може 
послужити основною моделлю: в українській літературі він, власне, і є 
тою парадигмою становлення канону. Великою мірою вся його рецепція 
від самого початку позначена мотивами “боротьби” за Шевченка (це 
слово і це поняття не вигадані марксо-совєтською практикою — хоч самеп
нею найчастіше експлуатувалися . Заклики “озброюватися” Шевченком, 
повсякчасні оскарження опонентів у “фальшуванні” Шевченка і, врешті, 
сакралізація самого об’єкту дискурсу (в ролі Пророка) й дискурсу взагалі 
(через перенесення його у виміри культу) —■ характерні прикмети згаданої 
“боротьби”. І якщо у первісному, а відтак і поточному розумінні поняття 
канону, канонічности, канонізації стосуються сфери релігії, то Шевченко 
і вся його спадщина стають у такому контексті специфічно українським 
різновидом світської релігії, простіше кажучи — міфу.

Та хоч би в яких різних планах відбувалося сприйняття Шевченка,
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навіть той найширший план міфічно-релігійного поклоніння зв’язаний з 
текстом і словом. А тому саме про відтворення тексту й передачу слова 
йтиме далі мова.

* * *

Кожне повне наукове видання викликає певні надії, надто коли воно 
підкріплене авторитетом формально до того покликаної інституції, тобто 
коли воно “академічне”8. Тим більше — коли воно присвячене настільки 
центральній постаті, як Шевченко. Таке видання, безумовно, застерігає 
собі право на авторитетність, на встановлення стандарту. Немає сумніву, 
що цей стандарт буде втілюватися цілком конкретно, у довгій серії 
подальших видань і публікацій, у незліченних лекціях та доповідях: про 
те, що цей стандарт уже почав діяти в редакторській практиці, буде мова 
далі. Загальна доцільність такого стандарту і при тім досить вичерпна 
дефініція “академічного видання” найкраще сформульована В. С. Бо- 
родіним, заступником голови редакційної колегії (головою був покійний 
Є. П. Кирилюк) та редактором перших двох томів, тобто томів поезії, 
про які тут ітиме мова. Вона подана ще у підготовчій фазі цього видання9, 
але немає причини думати, що вона якось змінилася під час самої 
редакційної праці; навпаки — видання є втіленням цього credo, яке, з 
огляду на вагомість порушених тут питань, варто подати довшою цитатою:

“Академічне видання — тип наукового видання творів письменників- 
класиків, що характеризується точністю тексту, встановлюваного на основі 
дослідження його історії та всіх рукописних і друкованих джерел, повним 
складом творів, редакцій і варіантів, науковим коментарем, що узагальнює 
наслідки вивчення текстів, і, нарешті, науково-допоміжним апаратом, що 
забезпечує зручне користування виданням і розкриває роботу текстологів, 
які його підготували. Це насамперед фундаментальне текстологічне, 
дефінітивне видання, що встановлює текст у його остаточній формі та 
в його ідейно-естетичному русі й розвитку — кожного твору й усієї 
літературної спадщини письменника в цілому. Його відзначає спосіб 
установлення і відновлення тексту — на підставі дослідження усього 
комплексу текстологічних проблем, по змозі вичерпного простеження руху 
й розгалуження тексту в усіх його модифікаціях, в усіх доступних 
джерелах, збережених часом і реконструйованих дослідниками. Іншими 
словами, воно грунтується на методах наукової, філологічної критики 
тексту й має на меті побудову історії тексту та створення кожного твору 
і тим самим відтворення історії розвитку творчості письменника, її 
морфогенезу, встановлення дефінітивного остаточного (основного) тексту

v • 9твору и творчості письменника загалом” (підкреслення мої. — Г. Г.).
Концепційно з двома третинами цих положень можна тільки 

погодитися: з дезидератами повноти й інтеґральности (достовірности, 
точности) тексту не може бути суперечок — якщо ми хочемо мати тексти 
Шевченка, а не його переписувачів, критиків, цензорів чи редакторів10. 
Оскільки ці критерії постійно й ретельно застосовуються і при подачі 
Шевченкового тексту, ми можемо з цього приводу лише висловити 
редакторам нашу вдячність. Але є ще й третій постулат, який у щойно 
поданій цитаті і в різних інших коментарях чи покликаннях звучать 
комплексно як сукупність авторового наміру і телеології творення. Основне 
слово-поняття, яким ця засада характеризується, — “остаточність”; воно
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наголошується аж двічі, і це двократне пов’язання поодинокого тексту з 
цілою творчістю автора посилює засновок телеології, цілеспрямованости. 
Водночас наголошується ідентифікація тексту як такого з канонічним 
виданням.

З одного боку, тут помітне зміщення ідеї дефінітивного видання і 
дефінітивного тексту, певна їх концепційна “зрівнялівка”. Але коли ця 
перша мета (“дефінітивне видання”) є бажаним, хоч вельми складним і 
рідко осяжним науковим завданням, то друга — “дефінітивний” (і — 
імпліцитно — єдиний автентичний чи, за словами редактора, “основний”) 
текст даного твору може бути, а може й не бути бажаним чи навіть, 
можливим наслідком редакційних зусиль. Усе залежить від цілости, від 
системности тої поезії, від того, чи це вписується і як вписується в її 
основний код. І цс буде основною темою нашого дослідження.

Із другого боку, основний вимір “остаточности”, “остаточного тексту”
— це, власне, питання “намірів” автора, його “останньої” чи “справжньої” 
волі. До цього основного питання обов’язково повернемося, але поки що 
бачимо, що ця ідея як більш виважений і розроблений різновид загального 
топосу “творчого задуму” звучить також різними іншими нотами — 
“розвитку”, “історії”, “морфогенези”, “генеалогії” текстів тощо. Най- 
прямішс ця засада визначена у вступі до самого видання:

“Історія тексту встановлена за всіма наявними і приступними 
рукописними та друкованими джерелами і служить грунтом для встанов
лення основного тексту (остаточної, чи останньої, редакції) та побудови 
повного (наскільки дозволяють наявні джерела) генеалогічного зведення 
інших редакцій та варіантів кожного твору і всієї творчості поета в 
цілому”11.

Телеологічний принцип, ідея, що вся творчість Шевченка, як і кожного 
іншого письменника, завершується закономірним майже в кожному рядку,
— тенденція давати водночас і “тезу”, й “антитезу”, ствердження й
заперечення, надію і сумнів. Унаслідок цього його тексти мають небувалу
семантичну й емоційну напруженість і, взагалі, постають перед нами (і
поодинці, і в своїх внутрішніх або хронологічних угрупуваннях —
наприклад, альбом “Три літа” чи поезія заслання) не як словесні
твердження (пол. orzeczenia) , не як логічно-синтактичні пропозиції (англ.
statements), а як багатоплановий еквівалент прямого досвіду, переживання,
дії. У власній, напрочуд точній формулі Шевченко саме так окреслює
свою поезію: “молитву діяти” (“Муза”). У ключі поетики ми мали б про
неї говорити як про поезію насиченого внутрішнього діалогу. В дещо
метафоричному ключі — щоб передати її принципову нелінеарність, ту
відцентрованість (decentering), де немає самого голого факту, відчуття,
відруху, а є тільки його афективна повнота, його життєва вібрація, його,
як сказали б феноменологи, Dasein, — я схильний говорити про неї як

12про поезію “силового поля” .
Це на рівні, так би мовити, самої поетичної енергії, на рівні поетичної 

онтології1 . Коли ж мова йде про джерело, з якого та поезія випливає, 
про її зміст — не в сюжетному, а в глибинному, психологічному чи, як 
ми звикли говорити, “філософському” плані, — то ця поезія харак
теризується основною поляризацією, розподілом цілого представленого 
світу між гранично розділеними антиподами добра і зла; у випадку самого 
автора тут іде ще дальший розподіл на те, що я називав його
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пристосованою й непристосованою особливістю і, врешті, на внутрішньо- 
психічне розрізнення між ert) (що є сукупністю психічних функцій, 
стратегії суспільного діяння) і тим, що є в самому центрі “я” — “самим 
собою” (the self)14. Знаменно, що ця поляризація є повсюдною й 
повсякчасною, пантопічною й панхронічною, і що, подібно як кожне 
зображення зовнішного світу є боротьбою добра і зла (парадигматично 
ми це бачимо у вступі до “Царів”, де первісний рай просто неповний 
без того зла: “Аж ось лихий царя веде...”), так само й особа автора, це 
остаточне й найавтентичніше джерело натхнення, постійно роздерта між 
тими ж антиподами — грішника й праведника. Як я вже мав нагоду 
писати, йдеться тут не тільки про співіснування тих противенств, а й 
про їх чинну синерґію: грішник уможливлює Пророка, порочність є 
передумовою автентичности 5.

Отже, маємо вид енергії і її джерело, її рушійну силу. Але яким є 
їхнє поетичне втілення? Як саме стають вони поетичним кінцем і що 
весь ряд його текстів, редакцій та варіантів можна звести до одної кінцевої 
точки, за словами редактора, до “основного тексту (остаточної чи останньої 

.редакції)”, представлено тут чітко і ясно. Є в цьому певна логіка й 
закономірність, певний відбиток загального мислення нашого 
літературознавства. Але навряд чи кожний помітить, що разом із 
телеологією (і генеалогією) приходить певне звуження варіантів до однини, 
до одного , “остаточного” тексту. Але що, коли ця схема неадекватна? 
Що, коли тут діє не однина, а множина, не “текст”, а “тексти”? Що, 
коли метафора, якою краще можна окреслити кінцевий продукт Шевчен- 
кової творчости, — не точка-об’єкт, остаточно завершена редакція, а 
силове поле, вібрація тексту саме варіантами?

Питання системности

Щодо одного редактори, напевно, не помиляються: кожен окремий 
шевченківський текст таки співвідноситься з цілим текстом, з його 
поетикою як такою — хоч, як на мою думку, не в тому ключі, в якому 
вони це бачать. Без дослідження цілости, тобто системности, не може 
бути мови про вирішення цих питань. Як і з усім у Шевченка (й у 
кожного великого митця), сутність, значення як таке — незалежно від 
того, чи мова йде про семантику символів, чи про текстологію, — це 
передусім питання системности.

Про загальні риси тої системности, тої цілісносте, що водночас є 
згущеним стилем, доводилося вже не раз говорити, і тут, може, варто 
лишень нагадати найосновніші моменти. У цьому ж контексті, де мова 
про текст і, ширше річ беручи, про те, як Шевченко творить, ці моменти,
з різними нюансами, насвітлюють одну базисну якість — своєрідний, 
виїмково інтенсивний динамізм Шевченкового слова. Дещо схематично їх 
можна бачити як певну тріаду взаємопов’язаних прикмет (і функцій) — 
відкритости або відцентрованости, полярности і варіантности.

Під “відкритістю” (чи “відцентрованістю” в тому самому сенсі, що й 
постструктуралістичне поняття decentering) я розумію ту повсюдну тен
денцію Шевченкової поезії, яку ми бачимо в кожному творі на рівні і 
великих, і малих семантичних одиниць, текстуальним фактом. Тут, 
власне, й доходимо до кінцевої і найважливішої для нас ланки в цій
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тріаді. Бо ж сукупність Шевченкового змісту і форми, його неповторного 
стилю проявляються також (і, мабуть, найконкретніше, найпомітніше) 
у його текстуальності, тобто в його способі творення текстів. Цей спосіб, 
що водночас і є сутністю, проявом його загальної відцентровосте, — це 
творення варіантами.

Варіантність і варіанти

Про Шевченкові варіанти можна говорити в кількох площинах: в 
описово-статистичній, в іманентній і психологічній (і, знову таки, 
системній) та в історичній. Може, найпростіше говорити в першій — бо 
йдеться про речі наочні. Навіть побіжний погляд на сторінки змісту (під 
цим оглядом нове академічне видання набагато прозоріше від попереднього, 
яке в змісті взагалі не зазначало наявність варіантів) показує, що 
величезна більшість Шевченкових віршів має зафіксовані варіанти. їхня 
кількість вражає: у першому томі, тобто в поезії з-перед заслання, із 
п’ятдесяти восьми творів тільки чотирнадцять не мають варіантів; із них 
вісім — це переспіви псалмів. У другому томі, в поезії з періоду після 
заслання, ці пропорції ще промовистіші: із 181 вірша тільки 27 не мають 
варіантів; тут навіть переспіви “Слова о полку Ігоревім” мають свої 
варіанти16. Статистика, здавалося б, недвозначна: Шевченкова поетична 
творчість, за своєю природою, формується варіантами. Вони є, як казали 
формалісти, домінантою.

Цю домінанту можна якоюсь мірою зрозуміти в історичному чи, радше, 
біографічному ключі. І тут теж з’являються два варіанти, два підходи. З 
одного боку, беручи справу позитивістськи (що бачимо імпліцитно, а то 
й прямим текстом у традиційному шевченкознавстві), наявність варіантів 
тлумачиться обставинами Шевченкового життя, його постійною невлаш
тованістю, тиском цензури і прямою забороною писати, браком доступу 
до друку тощо. З другого боку, сукупність варіантів можна розглядати
— і саме це й робить нове академічне видання — як генеалогічний 
ланцюг, що розвивається від первісного задуму через різні варіанти й 
редакції — своєрідні текстологічні репетиції — до остаточного фіналу, до 
“дефінітивного тексту”. І одна, й друга версії цієї історично-біографічної 
аргументації мають за свою приховану мсту (і я певен, що це робиться 
неусвідомлено, відрухово) “виправдати” цю надмірність варіантів і тим 
самим якоюсь мірою їх приховати, якоюсь бодай приручити. Але навіть 
якщо тут є своя логіка — вона даремна.

По-перше, коли вже йдеться про біографічний аспект, то неважко 
помітити, що писання варіантами не обмежується періодами “трудних 
обставин”, заслання тощо, а стосується цілого Шевченкового життя. 
Іншими словами, це не умовна, а безумовна прикмета його писання: він 
так пише завжди. По-друге, переконливість концепції “остаточного тексту” 
як кінцевої ланки “генеалогічного” ланцюга залежить великою мірою від 
закономірносте послідовносте цього явища. Якщо можемо показати, що 
в поетичному каноні Шевченка рясніє від винятків, що, як уже згадано, 
“кінцевим продуктом” є не один текст, а два чи більше, то сама ідея 
“генеалогії” (тобто якоїсь телеології) тексту стає сумнівною. Із закону 
вона перетворюється у випадковість. Точніше сказавши, в ній 
розкривається редакторська схема, а не прикмета самої творчости поета.
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А винятки таки існують. У новому академічному виданні твори, які 
подаються в двох варіантах, — це “Тарасова ніч”, “Гамалія”, “Москалева 
криниця”, “Лічу в неволі дні і ночі”. (Редактори називають їх 
“редакціями”; у випадку “Молитви” вони говорять про “вірші-варіації”. 
До цього питання термінології ми ще повернемося17). До того ж у раніших 
“повних” виданнях, хоч би в передостанньому (“спрощеному”) виданні 
1963 p., є й такі традиційно автономні варіанти “одного й того ж” твору, 
як “Сліпий”/ “Невольник” і “Осика”/ “Відьма”. Цей останній, тобто 
поема “Відьма”, в свою чергу також появляється у двох варіантах: у 
версіях із “Більшої” (Б) і “Малої книжки” (М). У ще раніших “повних” 
виданнях, наприклад, у варшавському за редакцією Павла Зайцева (1933
— 1938), у самих текстах (хоч в окремій рубриці, як “відмінні редакції”) 
подається ряд творів, або їх варіантні частини18.

Але не про саме число “винятків” іде мова — бо це, звісно, тільки 
віддзеркалює дану редакторську настанову (для одних і “Осика”, і 
“Відьма” заслуговують на те, щоб існувати як окремі твори, для інших 
має бути лише “Відьма”, зате “Тарасова ніч” має з’являтись у двох 
окремих редакціях, а ще інші не наважуються, наприклад, ані одну, ані 
другу версію “Лічу в неволі дні і ночі” відкласти між “другорядні” тексти, 
тобто між “варіанти”). По суті, йдеться не про редакторські рішення, не 
про “сміливість” видавців розпоряджатися текстами, а про природу самих 
текстів, їхню системність. (І якщо ми ту системність збагнемо, то різним 
редакторам таки буде трудніше робити свої волюнтаристські текстологічні 
операції). А та системність однозначно показує, що Шевченко взагалі і 
повсюдно творить варіантами. Справа не лише в тому, що майже кожен 
твір пишеться у кількох варіантах, що Шевченко просто не може залишити 
його “в спокої”, що він увесь час, постійно, переписує, доробляє й 
переробляє, поправляє, редагує, докомпоновує і викреслює — незалежно 
від того, чи твір уже був переписаний начисто і, навіть, друкований, чи 
ні19. Справа не тільки в тому, що Шевченко так заходиться коло окремих 
творів, а в тому, що ці твори, з перспективи цілого його поетичного 
корпусу, є немовби варіантами один одного — або принаймні варіаціями 
на “одну й ту ж тему”. Тут, власне, криється найглибший системний 
пласт його поезії.

Кожний, хто уважно читав Шевченка, не міг не відчути, що і в межах 
основних видів його творчости (ліричного, розповідного й “трибунно- 
політичного”), і в межах більш специфічних підрозділів (наприклад, 
медитативно-сповідальної лірики, чи фольклорно-пісенної тематики, чи 
переспівів із біблійних пророків) він постійно перетворює якусь одну 
загальну модальність чи “тему” в безліч варіантів. У “мініатюрному” 
ключі прикладом цього можуть служити Шевченкові кос-аральські
переспіви народних жіночих пісень, що їх потім так тонко і з любов’ю

*20проаналізував Максим Рильський . У ключі макроструктур, основної 
опозиції між доменами ідеальної спільности і структурованого суспільства, 
опозиції, що визначає глибинну структуру постового міфічного коду, 
варіативність проявляється й у великих наративних творах. Пермутації 
долі жінки — як коханки і матері, покритки й жертви, носія людяносги
— від “Катерини” і “Мар’яни-черниці” через “Слепую”, “Сову”, 
“Наймичку”, “Відьму”, “Княжну”, “Титарівну”, “Марину” і “Петруся” 
аж до “Неофітів” і “Марії” — становлять, мабуть, найяскравіший приклад
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цього писання варіантами. Знаменно, що це підкреслюється мате-
матичністю: сам автор — чи то алюзіями, чи то автоіронією, чи криком
задушевного болю — нагадує нам і про “серійність” і взаємопов’язаність
своїх наративних творів, і про власну одержимість “дивним”, як він це

21називає в “Щоденнику”, і “всемогутнім” покликанням .
Закономірність усього цього коріниться у двох основних особливостях

Шевченкової поетики. З одного боку, варіантність є прямим висловленням
міфічного коду: структури (як ще давно зауважив Леві-Строс) постійно
породжують нові “події”; міф, кожний справжний міф з’являється і
пізнається тільки у “варіантах” (чи “подіях”); цс й є його основною

22характеристикою, його “підписом” . З другого боку, варіантність є прямим 
і глибинним проявом максимального психологічного насичення Шевчен
кової поезії. І в практичному, і в ссепційному сенсі писання варіантами 
підтверджує вирішальну роль Шевченкового автобіографізму. І цс 
стосується не лишень поезії, й живопису — варіанти Шевчснкових 
автопортретів, наприклад, теж є прямим підтвердженням тої глибокої 
потреби щораз наново пізнавати, відшукувати себе. Так само й у поезії, 
де варіант є новим поглядом на основну “тему” Шевчснкових віршів — 
на поетову душу. Подеколи — яскравим прикладом цього є дві версії 
“Лічу в неволі дні і ночі” — варіантність цілком очевидна і полягає в'У'У
тому, що разом із “тотожністю” “сюжету” і “теми” обидві поезії 
починаються тим самим дванадцятирядковим заспівом. В інших випадках, 
як, наприклад, у двох поезіях, що починаються словами “Думи мої, думи 
мої”, такого розвинутого самоцитування немає (окрім того першого рядка), 
але короткий (шістнадцятирядковий) вірш коса рал ьського періоду прямо 
переспівує, варіює, мініатюризує і наново відкриває для себе і для нас 
почуття, життєві обставини і, що, мабуть, найважливіше, цілющу силу 
того першого, такого відомого твору. У тому загальному “переспіві”, що 
випливає із варіантів, можуть критися різні психологічні підтексти, різні 
наголоси. У другому варіанті “Лічу в неволі дні і ночі” , переписуючи 
первісний варіант восьмилітньої давности, тут, між іншим, криється 
важливий, хоч не єдиний і далеко не вповні досліджений момент переходу 
від Малої до Більшої книжки24, автор ретроспективно синтезує, дистилює 
свої первісні почуття, знову-таки відкриваючи у них нову, глибшу сутність. 
У другому варіанті “Думи мої, думи мої” (тут, розуміється, про “варіант” 
говоримо дещо умовно) автор знову-таки конденсує, але не переписуючи 
попереднє, а дописуючи його, додаючи мовби останній розділ. Ця тенденція 
конденсувати і мініатюризувати особливо помітна, як це свого часу25
зауважив Ю. Шевсльов, в останій поезії Шевченка , але вона вписується 
в ще загальнішу модальність творення варіантами.

У порівняльному плані, на ґрунті тої модальности нам також 
розкривається своєрідність Шевченкової поетики. Якщо творчість інших 
великих поетів — передусім Пушкіна і Міцкевича, з якими Шевченка 
часто зіставлювано, — свідомо і навіть програмово наголошує тематичну 
різноманітність, і якщо дехто з них (це, зокрема, стосується Міцкевича) 
ніколи не повертається назад, до раз порушеної модальности-форми, то 
Шевченко навпаки — постійно повертається і постійно поглиблює те, що 
вже раніше порушував. І знову-таки справа не у формальній стороні, не 
так у тому, що Міцксвич і Пушкін — поети “в ширину”, а він — поет 
у “глибину”; справа в самому об’єкті поетичного акту. Для Шевченка
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цим головним і постійним об’єктом є він сам, його душевна історія (в 
яку, в кінцевому підсумку, вписується й історія його країни); та його 
душевна історія невичерпна і до неї він може постійно повертатися. У 
цьому також коріниться виняткова (навіть щодо його великих сучасників) 
універсальність і сучасність Шевченка. Він сучасний саме своїм посиленим 
відчуттям себе, своєї психіки, своєї долі. А ще він сучасний і навіть, 
певною мірою, модерністський своєю посиленою неконвенційністю (перед
усім у літературній творчості, менше в житті), своєю готовністю 
переламати, відкинути чи просто не врахувати все те, що другорядне, — 
заради духовної автентичности і спонтанности, заради осягнення першо
рядного поетичного ефекту26.

Хоч питання Шевченкової варіантности можна й далі розвивати
(наприклад, щодо його прози, яка не тільки варіює та розвиває його

. . . .  27 поетичну тематику, а и має власну, внутрішньо-прозаїчну варіантність ),
гадаю, що певною мірою загальну тезу таки доведено. І тоді постає 
практичне й принципове питання: а як усе це відображується в новому 
академічному виданні? Як це видання допомагає нам розкривати й 
досліджувати згадану домінанту Шевченкової творчости? Відповідь, на 
жаль, однозначна: погано, в найкращому разі — непослідовно. Бо коли 
йдеться про варіанти, то це видання хоч формально й наголошує їх, 
відводить їм окрему рубрику поруч приміток, насправді воно їх знецінює, 
великою мірою нівелює. Основна причина — наполегливе й, по суті, 
схематичне шукання “остаточного тексту”. З одного боку, все те 
Шевченкове силове поле, про яке щойно говорилося, зводиться таким 
чином до однієї точки; розрізнення між буцімто “справжнім”, “кінцевим”, 
“остаточним” і “не-кінцевим” (?) “перехідним” (?) “другорядним” (?) тек
стами фактично збіднює і викривлює наше розуміння процесу творення, 
його, так би мовити, паралельности, його спонтанности. А з іншого боку, 
такий підхід об’єктивно зменшує наш доступ до Шевченкових текстів, 
навіть порівняно з попереднім шеститомником.

* * *
Заки обговорити це текстологічне, але зовсім не багательне оскарження, 

зробімо коротесенький термінологічний екскурс. Запитаймо себе: “Що таке 
текст, а що таке варіант (зрозуміло, стосовно Шевченка)”? На мою думку, 
відповідь дуже проста: “варіант” — це те, що він писав. “Текст” (у тому 
контексті, в якому нам тут доводиться говорити, тобто текст “остаточний” 
або “основний”, текст, що потрапляє до “Кобзаря”, де його читають і 
цитують тисячі, коли не мільйони) — це те, що вирішили вмістити ті 
або ті редактори. А тепер питання до Вас (вибачте за незвичність такого 
прямого звернення, — йдеться-бо про читача й науковця, про нас із 
Вами, а не про якусь безтілесну абстрактність): а що б Ви хотіли читати? 
Що Вам потрібніше? Де — як на Вашу думку — більше Шевченка? Де
— як на Вашу думку — він звучить безпосередніше, автентичніше? 
Гадаю, тут нема про що сперечатись: навіть якщо якась версія “основного 
тексту” потрібніша (з різних прагматичних причин, починаючи від 
шкільних підручників і популярних видань), то загальна мета залишається 
незмінною: представити поетове слово якомога ширше й повніше. І саме 
тут, як каже народ, заковика, бо у випадку Шевченка ідея “остаточного”,
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а то й “оснопного тексту” не йде в парі зі згаданою мстою. Що більше, 
вона їй значною мірою протидіє.

Це видно, зокрема, на прикладі нового академічного видання. З одного 
боку, деякі твори, що в раніших виданнях фіг'урували як повноцінні 
тексти, тепер “зредуковано”, “знижено” до варіантів. Ідеться, власне, про 
дві довші поеми — про “Осику” (1847), перероблену двічі на “Відьму”, 
раз у Малій, раз у Більшій книжці, та поему “Сліпий” (із рукописної 
збірки “Три літа”, 1843 — 1845), перероблену на “Невольника” в

по
рукописній збірці “Поезія Т. Шевченка. Том первий”, 1859 р. Однак, 
означена тут проблема мас принциповий характер і тягне за собою 
серйозні наслідки. Пошук т. зв. “остаточного” тексту допроваджує, 
зокрема, до того, що редактори змушені датувати твори й розміщувати 
їх у цілому корпусі не за датою написання, що було б рівнозначне з 
їхньою текстуальною автономією і принаймні відповідало б їхній позиції 
у суто біографічно-хронологічному вимірі, а — на базі їхнього місця у 
минулому “генеалогічному ланцюгу”. І таким чином “Відьма”, яку 
Шевченко вперше написав на засланні (переробивши “Осику”), а тоді 
ще раз переробив одразу після заслання, тепер з’являється в “основному” 
корпусі у версії з Більшої книжки, тобто з 1858 p., під березнем 1847, 
тобто під датою написання “Осики”. Аналогічно справа виглядає зі 
“Сліпим”/ “Нсвольником” та з “Москалевою криницею” і “Лічу в неволі 
дні і ночі”, — всі вони з’являються за хронологічним місцем першої 
“редакції”, тим часом як їхня “рація існування” визначається “остаточ
ною” версією.

Такий підхід легко може породжувати певні викривлення, якщо не 
самих текстів (хоч і цс можливо), то розуміння їхнього життєвого і 
поетичного контексту. А тим часом загальне обґрунтування хронологічного 
і відкинення “альбомного” принципу, що його совєтське шевченкознавство 
так наполегливо обстоювало, базується передусім, тобто концепційно, саме 
на вірності історичному контексту. (Прагматична мотивація — що 
“альбомний” принцип не дає змоги охопити всієї Шевченкової поетичної 
творчосги — теж має свій сенс, проте в концепційпому плані вона таки 
другорядна.)

Отже, мало б ітися, гадаю, про збереження цілісности історичного 
контексту, про те, наприклад, що, коли після звільнення Шевченко пише 
зовсім нову версію “Москалевої криниці”, то вона вписується вже в новий 
його творчий період, у новий психологічний і, мабуть, стилістичний 
контекст його поезії. Щоправда, попереднє (“спрощене”) академічне 
видання 1963 р. теж не було цілком послідовне: у ньому друга версія 
“Лічу в неволі дні і ночі”, яку Шевченко також грунтовно переробив, 
вписуючи її (в 1858 р.) до Більшої книжки, подається зараз після першої, 
тобто в контексті 1850 р. (А справа, власне, в тому, що ця друга версія, 
хоч і починається тим самим дванадцятирядковим заспівом, подає “тему” 
твору вже в зовсім іншому ключі: в ретроспективному, узагальнюючому. 
Щонайважливіше, • у ній звучать нові, істотно посилені пророчі акценти, 
коли, наприклад, поет говорить про “Тії незримії скрижалі, / Незримим 
писані пером”).

У новому академічному виданні всі ці контекстуальні моменти 
затираються. Заради "остаточного тексту”, заради того; щоб нав’язати 
“генеалогічний” ланцюг, обидві версії згаданих творів друкуються разом
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і, таким чином, наприклад, друга “Москалева криниця” з’являється поряд
із першою, що писалася в зовсім іншому ключі вісьмома, або й дев’ятьма
роками раніше. І коли вже самі редактори підказують, що у кожному з
цих випадків ідеться у принципі про “той самий текст”, тільки в різних
“редакціях” (до цього питання ми ще повернемося), і що ці редакції,
хоч і створені в різні часи, підлягають у принципі одній даті (коли,
мовляв, цей ланцюг почав розкручуватись), то можна передбачати, що
за законом інерції і під впливом цього якнайвищого текстологічного
авторитету так вважатимуть не лишень широкі кола читачів, а й нові,
майбутні кадри шевченкознавців, для яких це видання передусім го-

2 9  >тується . Таким чином, отже будуть продовжуватися й утверджуватися
певні суттєві непорозуміння.

Втім, усе це ще півбіди. Бо хоч бажано було б мати доповнення
Шевченкового канону, а не його обкраювання, все ж дані тексти — хай
не як “першорядні”, не як “основні” — таки можна знайти між
варіантами... і сторінки можна погортати, і зацікавлений читач, а тим
більше дослідник, таки може усвідомити собі справжній історичний та
біографічний контекст даного твору і його “редакцій”. Набагато гірше,
однак, коли цього нема як зробити, коли самі тексти відсутні. Здавалося б,
що у виданні, яке претендує на повноту й дефінітивність, це неможливо,
— але, на жаль, так воно є. Ідеться про версії, що існували у попередніх
виданнях, хай між варіантами, але як цілісні тексти. У цьому виданні
їх немає, тобто те, що від них лишається, це тільки варіантні рядки, не
цілість. Мова тут про такі твори, як “Осика” (що раніше існував не
лишень у варіантах, а й між канонічними текстами), про варіанти “Лілеї” ал
й “Русалки” , про варіанти “Княжни” (як із Малої книжки, так із 
найранішої чорнової редакції, як “Іржавець”, “Хустина”, “А. О. Козач
ковському”, “Царі” , “П. С.”, “Пророк”, “В неволі в самоті немає”, “У

31нашім раї на землі”, “Ми вкупочці колись росли”, “Петрусь” і, крім 
того, розвинені частини творів, як, наприклад, вступ до “Сну” (“Гори 
мої високії”) , уривок “ Москалевої криниці” з автографа на листі 
М. Лазаревського до І. Ускова, автограф-уривок (№ 29) із “Неофітів”, 
так званий чернігівський автограф “Во Іудеї во дні они” тощо. В сумі 
це все-таки чимала кількість текстів, з яких видно якість, динаміку, 
живучість Шевченкового слова; це не дрібнички — і, повторюю, попередніОТ
видання подавали такі тексти цілісно, між варіантами . У теперішньому 
академічному виданні їх немає. І якщо читач захоче знайти “Осику” чи 
будь-який з вище згаданих текстів, він мусить сягати по інше видання, 
бо поодинокі варіантні рядки — це все-таки не наративна цілість.

Чому це так? Звідки це береться? В основному, гадаю, тут спрацьовує 
гіпертрофія схеми (ідеї “остаточного”, “дефінітивного” тексту), що за 
своєю логікою врешті змушує редакторів виступати проти “надмірности” 
варіантів, їх якось уговтати, просто применшити. Чи це збагачує наше 
розуміння Шевченка? Навряд. Скоріше воно його збіднює. Щоправда 
(треба віддати належне), відбувається малий обмін, редакторський quid 
pro quo. Замість утрачених текстів, дістаємо часом нові матеріали. З 
одного боку, це такі цінні речі, як другі редакції “Гамалії” та “Тарасової 
ночі” і варіант (чорновий автограф) “Подражанія Ієзекіїлю. Глава 19”33. 
А з іншого боку, нам пропонується кілька дрібних віршів — і то не
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лишень як dubia (наприклад, “Вип’єш першу — стрепенешся"), а й як 
новоканонізовані тексти (“Ходить собі по церковці”)34. Назагал такий 
обмін втішає мало.

Цілісність і фрагменти

У зв’язку із de facto вилученими текстами-варіантами постає — у
загальному плані шевченківської текстології — питання про текст як
цілість і текст як фрагмент. Бо на ділі ані теперішнє, ані попередні
“повні” видання цього питання принципово не ставили; найближчим до
постановки такого питання було варшавське видання; воно принаймні
зазначало незакінчені твори (наприклад, “Мар’яну-Черницю”) та виділяло
деякі (“Дурні та гордії ми люди”, “ Мій Боже милий знову лихо”) в

З 5окрему рубрику “Уривки” ‘ . Поряд із бажанням якнайточніше встановити 
автентичність кожного твору36, бачимо також намагання науковців-редак- 
торів включити в канон усі Шевченкові тексти, навіть явно незавершені. 
А справа, власне, в тому, що у Шевченка є твори, зокрема з періоду 
заслання’ що їх тільки умовно, на перший- погляд, можна вважати 
завершеними. Наприклад, “Добро у кого є господа”, “Ну що б здавалося 
слова”, “Меж скалами неначе злодій” або, з-поміж пізніших, “Кума моя 
і я” тощо. У випадку поезії “Мені здається, я не знаю” маємо твір 
нібито закінчений, проте насправді складений із трьох досить різних і 
ледве чи пов’язаних медитацій-фрагментів. Недвозначним прикладом 
фрагменту (його так і називають редактори), що таки потрапляє прямо 
в тексти, є ранній чотиривірш “За що ми любимо Богдана?” .

Буває й так, що т. зв. “фраґмент” є насправді чимось набагато більшим. 
Тема Богдана й Шевченкове однозначно неґативне ставлення до Перея
славської угоди (ставлення, яке совєтські шевченкознавці, навіть кращі

'> о
з-поміж них, майже завжди були змушені так чи інакше перекручувати ) 
також дають нам приклад “тексту”, що з легкої руки редакторів 
перетворюється на фрагмент просто зникає як окрема одиниця. Ідеться 
про “Стоїть в селі Суботові”. У шевченкознавстві загальновідомо, що цей 
текст тісно пов’язаний із “Великим льохом” і служить як його епілог — 
це, зрештою, видно навіть напівозброєним оком39. Проте це не дає підстав 
затирати його окреме семантичне звучання — як робить нове академічне 
видання, не тільки не подаючи його як окремий твір (хоч це робили всі 
попередні “повні” видання), і не тільки виключаючи його із змісту 
(залишається лишень обговорення в коментарях), а й без жодного знаку 
відокремлення прилучаючи його до “Великого льоху” як рядки 500 — 
547. Викривлення тексту відбувається тут принаймні у трьох планах.

По-перше, в загально-системному, де вкотре вже нівелюється се
мантично-варіаційна складність Шевченкової творчости заради встанов
лення якогось уніфікованого і, по суті, схематичного “остаточного тексту”. 
По-друге, нехтується сама графічно-композиційна обстановка тексту: в 
автографі, рукописному альбомі “Трьох літ”, що служить тут основним 
джерелом, Шевченко відділяє той твір чи ту частину, тих сорок сім 
рядків, що ми дотепер називаємо “Стоїть в селі Суботові”, не лишень 
звичним для нього розчерком-закінченням, а й пропуском половини 
рукописної сторінки між останніми рядками нарагивної частини (“Так 
малий льох в Суботові / Москва розкопала! / Великого ж того льоху /
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Ще й не дошукалась”) і початком кінцевої медитації (“Стоїть в селі 
Суботові /  На горі високій /  Домовина України, /  Широка, глибока...”) 40; 
обидва моменти, зокрема в поєднанні, сигналізують якщо й не про зовсім 
окремий твір, то принаймні про важливий окремий підрозділ. І по-третє, 
така операція з текстом можлива лише коли ігнорується його семантика 
й інтонація, його голос. Бо тон цього теперішнього фрагіненту й 
колишнього тексту помітно відрізняється від попередньої нарації пророчим 
узагальненням, складним емоційно-“історичним” авторським пафосом, 
посиленою метатематичністю. Так, Зайцев, Білецький та інші мали рацію, 
коли говорили про цей фраґмент-твір як про епілог до “містерії” “Великий 
льох”, — але навряд чи вони передбачали його звичайне, нічим не 
зазначене, влиття в попередній корпус твору. В теперішньому вигляді це 
радше пародія на міркування цих учених, аніж виконання їхніх порад. 
І ще одне: традиція шевченкознавства також має свою вагомість — вона ж 
бо перетворюється в історію рецепції і вростає в текст. Факт, що в усіх 
попередніх повних виданнях цей твір мав окреме звучання, а в деяких
— навіть окрему назву (“Суботів”), робить його частиною канону, — 
щось на зразок назви вірша “Царі”, котра хоч і не авторська, проте 
лишається частиною шевченкіани.

Оскільки одним з основних видів Шевченкової поезії є медитація й 
сповідь, автоаналіз і (як згодом у “Щоденнику”) постійний запис своєї 
душевної подорожі, то завершення або замкнення тексту, та closure, якою 
сучасна постструктуралістська критика так часто займається, заву чі 
виглядатиме амбівалентно, багатозначно. По суті, брак або мінімальність 
цієї closure ще раз ілюструє загальну модальність Шевченкового творення, 
і це проявляється як у “текстах” (тобто в тому, що за традицією 
відноситься до цієї категорії, навіть коли даний “текст” незакінчений), 
так і у “варіантах”. 1 якщо незакінчені чи тільки позірно закінчені, а 
в принципі відкриті твори мають бути частиною канону, то тією самою 
мірою мали б бути його частиною й ті різні варіанти, про які ми тут 
говоримо. Якщо ж ні, то задля елементарної послідовности той самий 
ригоризм, який тут застосовується до варіантів, мав би бути застосований 
і до текстів — шляхом виділення “незакінчених” творів в окрему 
(імпліцитно також менш досконалу) рубрику. На теперішньому етапі 
ніхто, зрозуміло, на це не  ̂ пристане — не лише тому, що критерії 
малооб’єктивні й недосить чіткі, і не лише через традиційне й цілком 
виправдане бажання охопити дослівно все, що Шевченко написав, а й 
передусім тому, що замість продуманої моделі, за якою можна охопити 
і зрозуміти його творчість (саме його, а не якогось іншого поета), маємо 
тільки інерцію старих підходів, що, по суті, сформувалися ще на початку 
століття. До цього ключового питання ми ще повернемся. Поки що, ще 
раз — і востаннє — поставимо питання про мотивацію, тобто концепцію, 
яка уможливлює саме таке трактування його текстів. Тобто — чому 
з-поміж “текстів” викреслюється цілий ряд розгорнутих, завершених і 
цікавих творів і водночас подаються фраґменти41?

Авторська (остаточна) воля

Основна відповідь, якою не раз користується в прямому або імпліцитно- 
му ключі редактор і яка служить концепційною базою для цілого ряду
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редакторських рішень, є: “так хотів сам Шевченко, така його остаточна 
воля”. Питання авторської інтенції, його наміру, проходить червоною 
ниткою не лише крізь шевченківську текстологію й шевченкознавство як 
таке, а й крізь усе традиційне літературознавство — і не тільки українське. 
Самозрозуміло, це питання сягає далеко поза межі самої текстології. По 
суті, воно лежить при самому корені теорії та онтології літератури, 
існування літературного твору та його діяння на суспільство. Як показують 
сучасні дослідники, питання інтенції, наміру, розгалужується на ряд 
складних і взаємопов’язаних моментів, починаючи від прямого та 
імпліцитного значення, від легального, правового аспекту (якою мірою 
автор відповідає за те, що каже, — хоч і в художній формі; який його 
“справжній намір”? Це, зрештою, стосується й закону як тексту, закону 
як такого — який його “справжній намір”? Чи сприймати його як щось 
зафіксоване, а чи як щось, що еволюціонує?). Питання інтенції транс
формується далі в похідне від нього питання (хто і як уповноважений 
давати інтерпретацію будь-якого тексту, твору, закону?) й опирається на 
більш іманентні моменти — авторську волю як щось, що надає творові 
його естетичного виміру (бо чи можна створити артистичний твір 
“знехотя”, без авторської волі?), звідки напрошується висновок, що 
питання наміру й авторської волі якраз і є “ідеєю” твору (чи то в 
ідеалістичному й класицистичному сенсі, чи то в емпірично-структураль
ному, згідно з яким ця “ідея” є співдією чи, радше, протидією конвенції); 
і врешті, мова про намір і волю автора тісно пов’язується із самою 
оцінкою твору, бо ж якість твору, мовляв, вимірюється ступенем втілення 
авторського задуму, це і є його основний естетичний вимір42. Саме проти 
цього останнього, проти ототожнення твору з волею автора, виступила 
новітня критика на Заході майже півстоліття тому програмовим запере
ченням “ілюзії інтенціональности” пера Вімзата і Бірдзлея43. Намір чи 
воля автора, твердить критики, не може бути мірилом або стандартом: 
“Поезія не належить ні критикові, ні авторові (вона відокремлюється від 
автора при народженні і ходить по світу незалежно від його намірів чи 
його контролю).' Поезія належить публіці. Вона втілюється у мові, що є 
особливою публічною власністю, і вона говорить про людину, що є 
об’єктом публічного знання. Те, що говоримо про поезію, треба 
аналізувати j так само, як будь-яке твердження з мовознавства чи із 
загальної науки про психологію”44. Втім, їхнє застереження стосується, 
власне, оцінки, естетичної евалюції, а не інтерпретації як такої-45. Наступні 
постмодерн істсь к і й деконструктивні настанови у версіях таких теоретиків, 
як Фуко (Foucault) чи Деріда, посунули це питання ще далі. Для Фуко 
всяке мовлення про автора й твір (oeuvre) має бути замінене поняттям 
анонімного дискурсу (наприклад:“Аналіз тверджень діє без відношення до 
cogito. Він не ставить питання про суб’єкта, який говорить, який себе 
проявляє або ховає і який у своїй мові користується суверенною свободою... 
На ділі цей аналіз має бути на рівні “кажуть” /  “сказано” (on t/г/)”46. 
Для Деріда всяке твердження в тексті стосується не зовнішньої дійсности,
а цілого плетива інших тверджень даного тексту та інших текстів; для

47нього між словом і зовнішним світом немає жодного прямого відношення .
Радикальний антиінтенціоналізм цих настанов (що, в свою чергу, вже 

викликало гостру реакцію на Заході48) не відповідає на всі питання 
авторства і" не> можна його стосуваги в усіх випадках однозначно. Але
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його також не можна не знати і не враховувати. Зокрема, коли мова 
йде саме про інтенцію, про волю автора. Відсутність розуміння цих вимірів 
у загальному дискурсі українського літературознавства, а в шевченко
знавстві зокрема, робить його наївно-старосвітським і, порівняно з 
тим-таки світовим дискурсом, схожим на якусь несвідому стилізацію під 
“ретро”49. Є, правда, певні виїмки, — але їх лишень жменька і вони 
поки що ніяк не впливають на становлення канону; вони радше 
функціонують як літературознавчий еквівалент. counter-culture.

У контексті шевченківської текстології питання волі автора, його 
“справжнього наміру” постає особливо гостро з кількох причин. По-перше, 
Шевченко — виїмково складна особистість, по суті, він перший у новітній 
українській літературі, хто в самому корені свого творчого доробку 
поставив із максимальним наголосом своє “я”, своє авторство. Ця 
психологічна складність, відкритість і мінливість у презентації самого себе 
обертається винятковою складністю у трактуванні його текстів, його 
“авторської волі”. Як ми вже бачили, ця воля проявляється передусім у 
необхідності переписування, в загальній варіантності і, що лежить за тим, 
у трактуванні письма як постійної сповіді, як діяння молитви50. Шевченко 
виїмково неконвенційний — і це теж треба бачити не лише на словах, 
а й у текстах, у цьому найавтентичнішому прояві “авторської волі”.

Шевченко великою мірою — і своєю психічною настановою, і 
поетичною практикою — ілюструє основну тезу тих найновіших 
дослідників-теоретиків, для яких текст — це передусім процес, а не річ. 
Тим часом для його редакторів (і теперішніх, і, схоже, всіх попередніх) 
текст, навпаки, бачиться як щось замкнене, завершене, дефінітивне; їхня 
діюча, імпліцитно, а подекуди й прямо наголошена парадигма бачить 
текст як oeuvre, як замкнене й пасивне твориво. Ця, по суті, 
класицистична й ідеалістична концепція твору (oeuvre) була досить 
умовною навіть в історичному контексті романтизму; що ж до Шевченка
— з його притаманною відкритістю і відцентровістю, з його нахилом до 
експериментаторства, яке передбачає і на кількадесят років випереджає 
модерністську поетику, — то така концепція тексту просто недоречна51. 
Вона віддзеркалює позитивістське і, по суті, механістичне розуміння не 
лише тексту, а й творчого процесу як такого. І коли сучасне бачення 
тексту й письма наголошують їхню відкритість і живучість у рецепції, у 
психічній багатогранності автора, в есенційній діалогічності і двозначності 
творення ( де те, що пишеться, є спробою схопити живу мову і живу 
неповторність даного моменту і водночас є констатацією, що письмо може 
зафіксувати тільки відсутність, тільки слід цієї пульсуючої живучости52),— 
а Шевченко, більш ніж будь-який інший український письменник, втілює 
цю свідомість, — нам пропонується текст, бачений майже як сурогат 
фізичної речі.

Одним словом, воля автора проявляється в цілісності його поезії та 
його поетики; щоб їх збагнути, треба бачити цілість і цілісність, а не 
лише окрему деталь чи поодинокий штрих. І знаменним є те, що в 
кращих “вітчизняних” обговореннях текстологічного ремесла (на які, 
враховуючи тодішню совєтську дійсність, наші редактори так чи інакше 
мали б взоруватися) питання авторської волі ставилося саме в такій, 
релятивній і, у принципі, гнучкій формуляції53. На жаль, цього не бачимо 
в нашому виданні. Тут “воля автора” у принципі ототожнюється з
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останньою версією або редакцією; іноді, як побачимо, вона базується на 
одному — буцімто останньому — штриху.

Проблематичність такого підходу повинна бути очевидною. З одного 
боку, є суто об’єктивний (чи статистичний) факт, що творець, як кожна 
жива людина, міняється, нерідко слабшає. (Буває і сенільність — хоч 
це, зрозуміло, не стосується Шевченка). Єдине, що може гарантувати 
пізніша версія, — це відмінність, а не безоглядне поліпшення. У випадку, 
коли поезія пишеться кров’ю (і навіть, якщо вона не є сповідаю, а 
“тільки літературою”), кожна розгорнута нова версія — як уже засвідчено 
“дублюванням” “Лічу в неволі дні і ночі”, “Москалевої криниці” чи 
“Гамалії” — заслуговує на рівноправність. Із другого боку, якщо йдеться 
про вартість самого принципу, про його концепційну правомірність в 
історичному плані, то маємо повчальний та страшний досвід совєтчини, 
парадигмою якого мусить служити доля найбільшого і, мабуть, най- 
трагічнішого українського поета двадцятого сторіччя Павла Тичини. Ніщо, 
мабуть, так не компрометує ту ідею, що авторська воля, мовляв, 
коріниться в останній редакції, як приклади поступового, заповзятого 
самонівечення цього поета, — що проявлялося і в радикальній автоцеизурі, 
і в каліченні власних ранніх текстів для пізніших видань, і в іще 
радикальнішому зниженню власного голосу, самої якости своєї поезії. 
Якщо приклад Тичини, цього прямого спадкоємця шевченківського генія 
і водночас, як це влучно схарактеризувала М. Коцюбинська, співця, що 
наступив собі на горло54, не розвінчує, по суті, механістичної концепції, 
згідно з якою у становленні канону письменника остання версія його 
творів обов’язково дорівнює остаточній (тобто найкращій), то її справді 
ніщо не зможе вже розвінчати, і мова про поезію в такому разі стає не 
науковим дискурсом із якоюсь об’єктивною базою; а такою собі дог
матичною чи імпресіоністичною вправою.

Шевченко, звісна річ, не Тичина; та й сатрапія, в якій йому випало 
жити, була не така страшна, як та, пізніша. Але якщо мова йде про 
текстологічні принципи, то цей історичний та екзистенційний досвід не 
можна не враховувати55. Втім, основний аргумент проти фетишизації 
останньої версії як законного вияву (“остаточної”) волі автора — це, як 
уже говорилося, цілість його доробку. Цей доробок — якщо його 
трактувати саме як текст, а не як статичний oeuvre — по суті, не є 
чимось лінеарним. У випадку Шевченка (гадаю, це вже доведено) 
нелінеарність підкреслюється — посилено і постійно — самою структурою 
його поезії. В її силовому полі адекватне розуміння авторської волі мало б 
передусім враховувати основний принцип діалогічности, відкритости та 
відцентровости й остерігатися однозначного обкраювання.

З ак ін ч е н н я  статті у 12-му числі журналу.

1 “Т. Ш евченко в чужій хаті його імені” / /  Народ. — 1893. — Ч. 10 — 11, 15 (Див.: 
М. II. Драгоманов. Літературно-публіцистичні праці у двох томах. — К., 1970. — 
Т. II. — С. 4 0 4 ) .  Тут можна тільки додати, що, хоч спостереження точне, 
подальший прогноз слушний лишень наполовину: навіть якщо історія “ не забу
ває” якогось факту, тобто зафіксовує на сторінках ніким не читаного тексту, то 
громадська опіпія, про яку Драгоманову йшлося, забуває багато про що, а багато 
па що взагалі не звертає уваги, бо ж одне діло — життя громадян, друге — турботи
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5 Якщо вже ставити крапку над “ і” , то слід сказати, що встановлення такого нового
синкретизму, такого макаронічного співіснування двох концепційних систем, 
совєтської й не-совєтської, буде таки однозначне з перемогою тої першої. Бо 
подібно як в економіці, де “ погані” гроші витискають “добрі” (тобто якщо за
конно діють дві валюти, то менш цінна залиш ається в обігу, а цінніша 
зберігається, відкл а дається), в інтелектуальній сфері, де протилежні за своєю 
сутністю теорії чи канони стають нібито рівноправними, неминуче перемагає 
“ поганий” , фальшивий канон. Інакше кажучи, якщо до іконостасу, за влучним 
спостереженням Павлишина, додавати нових святих, не знімаючи старих, тобто 
якщо взагалі творити іконостас, а не канон, то вся концепційна структура 
опиратиметься на еклектиці й популізмі. Саме це ми й маємо сьогодні: нова 
система у своїй практиці, оцінках, пріоритетах, самому стилеві мислення мало 
чим відрізняється від попередньої совєтської.

6 Символічним, мабуть, є факт, що в останньому році його існування під цією 
назвою, на сторінках журналу таки відбулася дискусія про соцреалізм — див.: 
Радянське літературознавство. — 1989. — № 1, 2. Чи та дискусія була насправді 
відкритою, ретельною і чесною, і чи в обставинах ще тоді існуючого Радянського 
Союзу вона взагалі такою могла бути — це вже інше питання.

7 Пор. промовисту статтю в “ Ш евченківськім  сл о вн и ку” — “ Бурж уазно- 
націоналістичні фальсифікації творчості Т. Г. Ш евченка” пера М. І. Дубини. Про 
те, що на глибшому рівні вся ця “боротьба” була не за Ш евченка, а проти нього, 
проти його цілісности, див. мою статтю “ Ш евченко, якого не знаємо” (Су
часність. — 1992. — № 11. — С. 100 — 112).

s Тут варто згадати, що поняття “ академічного видання ” не є універсальне і не існує 
як якась іманентна чи a priori дана категорія. Там, де наукове життя децент
ралізоване (як, наприклад,-у США чи інших країнах Заходу) і де взагалі немає 
академії наук як такої або вона існуєяк інституція суто символічна, “ академічне” 
видання — це просто “ повне” , “дефінітивне” видання. Чи заслуговує те або те 
видання на таке звання — вирішується на підставі його власних достойностей чи 
вад консенсусом наукової опінії, а не апріорною назвою на обкладинці.

9 В. Бородін. З підсумків роботи над підготовкою нового академічного видання 
Т. Г. Шевченка в дванадцяти томах / /  Збірник праць двадцять сьомої наукової 
ш евченківської конференції. — К., 1989. — С. 178. Ця основна настанова повто
рюється у кінцевому продукті: “ Визначальний принцип встановлення основних 
текстів творів Шевченка — принцип остаточного (чи останнього) тексту, що 
становить текстовий підсумок творчої праці поета” (Повне зібрання творів: У
12 т . - Т  1 . - С .  5 ).

10 Питання, що постає з цього загального ряду “ екзегетів” і потребує тонкої де- 
конструкції, стосується того, якою мірою всі ці функції наближаються одна до 
одної і одна одну моделюють.

11 Там само. — Т. 1. — С. 6 — 7.

12 Докладніший аналіз цього див.: George G. Grabowicz. Self-definition and
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Dccentcring: Scvcenko’s “Xiba samomu napysat” and the Question of Writing. - 
Harvard Ukrainian Studies. -  1 9 9 0 . - Vol. XIV. -  № 3 /4 . -  P. 31 3  -  342 .

13 Якоюсь мірою цс також питання історичної доби, її поетики. Бо ця максимальна 
нідкритість — і щодо форми, і щодо широкої гами психічних та соціальних мо
ментів — це, власне, основна цінність поетики романтизму. Наша розмова зосе
реджується тут на внутрішних, іманентних аспектах, бо тут, гадаю, коріниться суть 
Ш евченка і його текстів, — але не забуваймо й про можновладця історії.

14 Див.: Self-Definition and Deccnlering... — F. 3 3 5  — 336  and passim.

15 Див.: Ш евченко, якого не знаємо. — С. 109 і далі.

16 Тут і далі всі ці цифри лиш ень приблизні, бо саме питання, що є текст 
( “ основний” ), а що — варіант, іще не вирішене. У цьому виданні, рівноправні 
варіанти, тобто “ редакції” .

17 Див. т. 2, с. 55 8 . Знаменно, що йу пражському, й у варшавському, й у київському 
академічному виданні 1939 р. до “ Молитви” зараховується також фрагмент 
“Тим неситим очам” як и четвертий уступ/варіант. У “ повному” виданні 1963  р. 
цей твір уже подається як окремий текст. (Див. аргументацію Ю. Івакіна : 
Т. Г. Ш евченко и В. Курочкин: Новые материалы. / /  Советская Украина. — 1957.
— N'_> 6. — С. 162 — 165, — яку він повторює у своїх коментарях до “ Кобзаря” 
Ш евченка. -  К., 1968 . -  С. 317  — 320 .)

18 Ту г включено noimipetfy версію “ Неофітів” (за автографом, подарованим Ш ев
ченком Марку Вовчку, нині невідомим) і закінчення поеми “Чернець” , першу 
версію початку “Л нумо знову віршувать”, першу версію прологу до “ Царів” та 
другу половину “Якби тобі довелося” (усі вони із “Малої книжки” ).

19 Промовистими у цьому відношенні є ще й такі два моменти. Стихійність Ш ев- 
чепкового творення була така, що він писав пе лишень на різних клаптиках 
паперу (це робили й інші великі поети, як, наприклад, Вмілі Дікінсон), а й на 
стінах. (Непідробний жестсправжньої поетичної суверенности!) З другого боку, 
він пе дуже то й дбав про фетишизований нашими редакторами “остаточний 
текст” . Це видно, наприклад, із Ш свчепкового листа до О. О. Корсупа (насправді 
це дописка в кінці поеми “ Мар’япа-черпиця” , яку він йому пересилає): “ Отак 
зачинається моя “ Черниця” — а що дальше буде, то я і сам пе знаю. Здається, і 
люльки не курю, а шматочки паперу, що була написана “Черниця” , розгубилися
— треба Пуде знову компонувать. А поки що буде, надрукуйте хоч це, що маю,
— тілько друкуйте своєю  граматикою, бо вона мені дуже полю билась” 
(підкреслення моє. — Г. Г. ). Див.: Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: У 6 т.
— К., 1964 . —Т. 6. — С. 17. Ця дописка цитується й у новому академічному виданні 
(т. І, с. 4 6 8 ), проте її' зміст, мабуть, не промовляє до редакторів па належному 
текстологічному рівні.

20 Див. ного статно “ Жіноча лірика Ш евченка” (Збірник праць ювілейної десятої 
наукової шевченківської конференції. — К. — 1962. — С. 22  — 2 7 ).

21 І так у “ Мар’яні-черпиці” , описуючи поводиря, він (немовби пишком) додає ще 
й таку деталь:

...а дитина! х
Сердешна дитина 
Обідране; ледни-дедни 
ІІесе ноженята...

(Д о с те м е н н іш  син К а т р у с і. )  [ 45 — 49]

У велецитовапім уступі із “ [Царів]” він наголошує свою метатему подвійною 
автоіропією:
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... дуже нжс й мені самому 
Обридли тії мужики,
Та паничі, та покритки.
Хотілося б зогнать оскому 
На коронованих главах,
ІІа тих помазаниках Божих...

[10 -  15]

Іронія, розуміється, спрямована тут поетом не лишень на власну буцімто 
настирливу (в психологічному ключі ми б сказали “ обсесивну” ) тематику і не 
лишень на щойно намічену ним “ програму” , а й на сам стиль котляревщини, що 
його Ш евченко залюбки вживає для епатажного ефекту (див. подальші рядки 
заспіву). У “ Марині” та сама “ програма” — розповідати ще раз і ще раз “ про 
байстрят отих ледачих” , “людськеє серце пробивать” , “ щоб стало жаль моїх 
дівчаток” , — звучить глибоким, істинно-християнським співчуттям (див. рядки 
115 — 131). А в заспіві до цієї ж поеми бачимо, що згадана тема (і метатема) є 
нічим іншим, як прямим виразом болю:

Неначе цншііок п серце вбитий,
Оцю Марину я ношу.
Давно б списать несамовиту,
'Гак що ж? Сказали б, що брешу,
Що на панів, бачиш, сердитий,
То все такеє і пишу 
Про їх собачії звичаї...

[ 1 - 7 ]

“ Несамовитою” , як бачимо із цілого контексту, є не лишень збожеволіла 
Марина, а й ця страшна потреба про неї (про них) писати.

Про це Ш евченкове “ покликання” див.: “ Щ оденник” , запис за перше липня 
(Повне зібрання творів: У 6 т. — Т. 5. — С. 43  — 4 4 ).

Наявність таких “ макроваріантів” (у наративпих поемах від “ Катерини” до 
“ Марії” ) і є, власне, тою базою й тим першим пластом, на яких ґрунтується й 
розкривається Ш евченкова міфотворчість. Див.: Ш евченко як міфотворець...

23 Саме тому, що йдеться тут про два зовсім конкретні тексти, всі ці поняття звучать 
дещо приблизно, умовно.

24 Див.: Є. О. Непадкееич. З творчої лабораторіїТ. Г. Шевченка: Редакційна робота 
над творами 1847  — 1858 pp. — К., 1959 . Див. примітку 56.

25 Див.: George Y. Shevelov. The Year 1860 in Sevcenko’s work. / /  In: Taras Sevcenko 
1814  — 1861 . — A Symposium. — The Hague. — 1962. — P. 68  — 106.

26 Чільним прикладом такої неконвенційности є характерне для Ш евченка 
змішування стилів, високого й низького, що так бентежило Куліша (згадаймо 
його відоме роздратування “Неофітами” ). І хоч це вимагає докладнішого 
дослідження, можна вже зараз констатувати, що в другорядних питаннях (друго
рядних щодо самої сугі поезії — таких, наприклад, як орфографія, пунктуація, 
канонічні форми тощо) Шевченко був таки досить легковажний, майже не
дбалим. Зате коли йшлося проте, що для поезії справді суїтєве, істинне, зокрема 
про питання глибшої форми, всього того, що дає поезії її  неповторне звучання
— наприклад, ритму, голосу, інтонації — він був надзвичайно топкий і охайний.

27 3 одного (переваж но формального) боку, це питання — “ однойменних” 
поетичних і прозових творів —уже начебто ставилося (див., наприклад: J1. Ф. Ко- 
дещька. Однойменні твори Т. Г. Шевченка. — К., 1968). Аз іншого — особливості 
розповідних і психологічних структур у Ш евченковій прозі все  ще слабо 
досліджені, зокрема особливості її надструктури — сюжетні варіації, моделі і 
прийоми кара ції, автобіографічна цілеспрямованість оповіді тощо.
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слабо досліджені, зокрема особливості її надструктурн — сюжетні варіації, моделі 
і прийоми нарації, автобіографічна цілеспрямованість оповіді тощо.

28 Обидва твори виступають як окремі тексти у шеститомному виданні 1963  р. Окрім
того — і цього слід було сподіватися — твори, що в рапіших несовєтських видан
нях (зокрема у варшавському) подавались у первісних версіях — передусім 
“ Пророк” , — тут з’являються знову-таки лишень у варіантах.

29 Прикладом може служити момент із власного досвіду: мри верстці моєї книжки
“ Ш евченко як міфотворець” редактор самовільно подав на місце цитати зі 
“ Сліпого” аналогічні (але в даному випадку зовсім недоречні) рядки із “ Не
вольника” — правдоподібно, саме тут, що згідно з новим академічним виданням 
“ Сліпий” уже став немовби другорядним текстом щодо пізнішого варіанту.

30 Варіанти обох поем із зошита (№  72 ), який був відібраний від Ш евченка під час
його арешту, надруковані повністю у виданні 1963 р.

31 Останні два рядки цього варіанту із Малої книжки звучать так: “ І поволік Петрусь
кайдани / Аж на Сибір...” ; так воно подано у виданні 1963 p., і, що важливіше, — 
у факсимільному виданні Малої книжки. У новому ж академічному виданні 
останній рядок — буцімто із Малої книжки — перероблено на “Аж у Сибір...” .

32 За виїмком “ Пророка” , усі згадані варіанти появляються у виданнях 1963  і 1939
pp.; варіант “Пророка” тим часом поданий у варшавському виданні (див.: Повне 
видання творів Тараса Шевченка. — ЧикаїЧ), 1962 . — Т. 111. — С. 105, 2 4 7 ).

33 Цей варіант (і добре, що він поданий) таки мало різниться від відповідного ка
нонічного тексту, в кожному разі набагато менше, ніж деякі з вище згаданих 
варіантів, що їх, по суті, вилучено, тобто зведено до розрізнених варіантних 
рядків. Слід гадати, причиною зробленого винятку є те, що цей текст — но
вовідкритий, і редактори вирішили гордо показати свою знахідку. Про тексто
логічну принциповість і послідовність іут важко говорити.

34 Оскільки вірш “ Вип’єш першу — стрепенешся” засвідчений Кулішем, є тут певна
ймовірність; до того ж він буцімто був записаний Шевченком вуглем па стіні 
шипку, це додає йому додаткового, дещо сюрреального шарму. Щ ож до “Ходить 
собі по церковці” , то тут, крім факту, що текст записаний Ш евченковою рукою, 
немає жодних прикмет Ш евченкового слова і голосу, зокрема даного періоду 
(1 8 5 9  p.); скоріш за все, це таки фольклорний запис.

35 Див. т. І, с. 163 і т. III, с. 239  -  2 4 0  (Чикаґо, 1962 ).

36 Це стосується другого фраґменту “ мій Коже любий...” Див. т. II, с. 5 4 5  — 5 4 6 .

37 Т . І . с .5 1 0 .

38 Див.: Ю. ївакін. Коментар до “ Кобзаря” Ш евченка. — К., 1964 . — С. 27 9  — 280 .
Набагато вірніше це представляє О. Биіецький, див. його “ Ідейно-художнє зна
чення поеми “ Великий льох” . — Зібр. праць: У 5  г. — К., 1965. — Т. 2. — С. 24 5  
- 2 4 8 .

39 Першим, здається, це принципово наголосив П. Зайцев (див.: Повне видання 
творів Тараса Шевченка. — Варшава; Львів, 1935. — Т. III. — С. 2 2 6 ; відтак це 
визнали й О. Нілецький та В. Бородін; протеу примітках до академічного видання 
згадуються чомусь лишень Білецький і Бородін, але не Зайцев (І. 4 9 6 ).

40 Т. Шевченко. Три літа. Автографи поезій 1843  — 1845  років. — К., 1966 . — С. 76.
Тут треба також згадати, що Шевченко ставить той самий розчерку кінці кожної
з попередніх частин, тобто “Трьох душ” , “Трьох ворон” і “Трьох лірників” — 
між кінцем передостанньої частини (діалог лірників; рядок 4 3 9 )  і початком 
останньої ( “ Старці під берестом заснули...” ; рядок 4 4 0 ) . У Варшавському 
виданніта в академічному 1939 р. це графічпозазаначено в тексті; у виданні .1963 
р. та в новому академічному цього вже немає. У своїй давнішій праці про
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текстами Т. Г. Шевченка. — К., 1971. — С. 163 — 174), проте згадав, що и 
автографі перед наявною кінцівкою пропущено півсторінки.

41 Про те, що “фрагменти” не завжди є фрагментами, див. нижче.

42 Дии.: Annabel Patterson. Intention. / /  In: Critical Terms For Literary Study, eds. Frank 
Lentricchia and Thomas McLaughlin. — Chicago and London, 1990 . — PP. 135 — 
146.

43 Див.: W. K. Wimsalt, Jr. andM onroeC. Beardsley. The Intentional Fallacy. — Sewanee 
Review.— Vol. LIV, Summer, 1946; передруковано y: W. K. Wimsatt, Jr. The Verbal 
Icon. Studies in the Meaning of poetry. — Univ. of Kentucky Press, 1 9 5 4 . Як 
підкреслює Аннабел Паттерсон, у Вімзата і Бірдслея настанова не була ще тим 
радикальним анти-інтенціоналізмом, який потім бачимо у пізніших теоретиків, 
напр., у Фуко чи Деріда.

44 Wimsatt and Beardsley. .. P. 5.

45 Див.: Annabel Patterson. Intention... P. 140, там салю.

46 Див.: Michel Foucault. Les Most et les choses. — Paris, 1966 .

47 Див.: Jacques Derrida. De la grammatologie. — Paris, 1967 .

48 Див.: E. D Hirsch, Jr. Validity in Interpretation. — New Haven and London, 1967 .
49 , ,  . . . . . .  .У контексті української літератури, яка вже майже два століття існує як сурогат

політичного чи принаймні громадського діяння, ситуація ще складніша, бо йдеть
ся тут не лишень про постмодерністичну проблему автора (чи він взагалі може 
існувати?), а й про ще не розв’язане основне питання модернізму як такого: чи 
автор — як автономне, суверенне єство — став нарешті можливим, тобто: чи 
громада, народ, нація, історія, а тепер ще й держава перестала ставити свої 
першочергові і невідхильні вимоги, незмінно підпорядковуючи їм автора?

50 Див. примітку 12.

51 Щодо експериментаторства Шевченка див.: В. Петров. Казематна поезія Ш ев
ченка. — Авгсбург, 1947 ; та: Sevcenko’s Aesthetic Theory: An Approach to the 
Problem. — In: Taras Sevcenko 1814 — 1861. — A Symposium... P. 62  — 67.

52 Див.: Barbara Johnson. Writing. — In: Critical Terms for Literary Study, op. cit. — P. 
3 9 - 4 9 .

53 Пор., наприклад, міркування Д. Ліхачова про задум і волю автора: “ Воля автора, 
как и замысел произведения, — явления крайне сложные и неустойчивые и до 
сих пор в самой сущности своей почти не изученные. Во всяком случае, к воп
росу об авторской воле текстолог должен подходить не как юрист и не расс
матривать “ последнюю волю” с правовой точки зрения. Нельзя в работе над 
авторскими текстами произведения ограничиваться формальным выявлением 
последней творческой воли автора. Замысел и воля автора в воплощении этого 
замысла должны подробнейшим образом изучаться текстологом во всей их 
сложности и в их меняющихся отношениях к текстам... Текстолог, изучая 
историю замысла произведения и историю воли автора, не может быть только 
бесстрастным регистратором. Он должен оценивать их с точки зрения художе
ственной и идейной” (Текстология. — М., 1964. — С. 6 5 ). •

Пор. також розділ “Текстология” у “ Краткой Литературной Энциклопедии” : 
“Следование “ авторской воле” , правило последнего текста и др. принципы 
текстологические, работы не имеют характера рецептов и не исключают иссле
дования каждого явления в истории его происхождения и развития. Т. имеет 
дело с понятием “ воля автора” , но при этом имеется в виду т в о р . ч е с к о с  
волеизъявление писателя, к-рое нельзя понимать упрощенно — в биографии, 
или юридич. смысле. Произв. лит-ры — не только собственность автора, но и 
нац. достояние. Пассивность автора, отсутствие реакции на посторонние изме-
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пения текста и правильного представления о качестве текста, заключенного в 
том или ином источнике, запрещение печатать или даже попытка уничтожить 
произв. не могут приниматься за проявление творч. воли” (Т. 7. — С. 448).

54 Див.: Михайлшіа Коцюбинська. Корозія таланту. (Болючі роздуми про поезію  
Павла Тичини. / /  Рад. Літературознавство. — 1989. — № 11. — С. 46 — 58. Пор. 
також мою статно “Continuity and Discontinuity in the Poetry of Pavlo Tychyna. — 
East European Literature: Selected Papers from the Second World Congress for Soviet 
an East European Studies. — Berkeley, 1982. —P. 13 — 22;атакож “Pavlo Tychyna” .
— European Writers: The Twentieth Century; George Stadc, ed. — New York, 1990.
— P. 1651 -  1676.

55 Пор. із тоїж статті в КЛЭ: “Проблема “авторской воли” усложняется цензурным 
(автоцензурным) вмешательством и пеавторизованым редактированием текста, 
к-рые в принципе признаются порчей авторского текста” (там само, с. 448).



МИСТЕЦТВО

Володимир ПІД ГОР А

ФРЕСКОВА СУВ’ЯЗЬ ЧАСІВ І ПРОСТОРУ

23-річний Дмитро Стецько всту
пив до Львівського училища при
кладного та декоративного мистецтва 
імени Івана Труша. Викладачі 
училища Т. Драган та В. Трофимлюк 
ставилися до учня поблажливо. Пев
но, побачили талант. Але Дмитро за
слуговував на повагу не лише за 
здібності, але й за виняткову жагу до 
навчання, цілоденну працю, прин
циповість. Коли нахили його до ма
лярства виявилися доконечно, ди
рекція училища запропонувала йому 
перейти на живописне відділення 
(спершу навчався Дмитро різьби на 
дереві). Та вчителі, дозволивши йому 
ходити на етюди, вблагали зали
шитись у різьбярській групі, бо був 
він “двигуном” її. “Драган вибивав з 
мене натуралізм або той соцреалізм: 
“Ви навчіться мислити декоративно, 
площинно...”— а я був вихований на 
реалізмі, на натуралізмі, малював 
об’ємно...”.

Перші два роки навчання далися 
студентові дуже важко, — хоча в се
редній школі, на хуторі Драгоманівка 
Тернопільської області Козівського 
району, його називали “професо
ром”... Уже там склався його харак
тер вимогливої до себе людини, — 
щоб удосконалитись, він аналізував 
свою мову, вчинки, зроблене; вже 
тоді хотілося бути не схожим на всіх,
— “навіть штанці підв’язував інак
ше...”.

На третьому курсі, під час ва
кацій, удома, Дмитро, за його сло

вами, “раптом, усім єством” зро
зумів, що таке декоративність у 
мистецтві, що таке іконопис. І це 
відразу відмежувало його від нату
ралізму. Тоді відкрилися Ґоґен і Ван- 
ҐоГ. По-новому і глибинно відчув на
родну пісню, фольклор, пісні січових 
стрільців та упівських повстанців, — 
усе, чим жив, що його оточувало і 
хвилювало.

Учителі зосереджували увагу на 
пошуках власного творчого обличчя, 
оригінальности, сучасного змісту ху
дожньої мови. Як цього досягти? Зно
ву книжки і роздуми. Перечитав усі 
шість томів видання “Майстри 
мистецтв про мистецтво”. Тепер 
зізнається: “Мене ця серія виховала 
як художника”. Читав книжки 
радянських мистецтвознавців про 
“буржуазних” художників — поміж 
рядками вичитував “своє”. Пізнав 
світове мистецтво від кінця X IX  
століття до 60-х років ХХ-го, водно
час захоплювався мужністю й 
міцністю характеру Мікеланджело, 
його (як і, власне, усіх майстрів 
Відродження) добрим малюнком, 
філософією, сфумато Леонардо, його 
силою і життєвістю, творчою неса
мовитістю Ван-Ґоґа...

В училищі був заповзятим рису
вальником. Змагався зі своїми вчите
лями. Почуваючись на силі, особливо 
любив зображати натуру в повороті, 
в русі, динамічно. Ніби передбача
ючи умови провінційного життя в 
майбутньому, тобто неможливість
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(“гріховність” у міщансь
кому розумінні) у себе в 
майстерні писати оголену 
натуру, привчав себе пра
цювати з пам’яті (а пам’ять 
Дмитро має феноменаль
ну...). Пригадуючи минуле, 
нині говорить: “Я зрозумів 
рисунок набагато пізніше. Я 
і зараз ще вчуся малювати.
Навіть Леонардо не вмів ма
лювати... Усе відносно...”.

1971 року Дмитро 
Стецько закінчив училище.
Саме цей рік і став почат
ком його постійної са
мостійної творчої роботи, 
хоча ще в 1970-му виконав 
відомі “Соняшники” . З 
1981-го бере участь у ви
ставках і працює в Тер
нопільському ■" художньо- 
виробничому комбінаті Ху
дожнього фонду України.

А проте з 1973-го — і 
робота, і виставки урвалися. Одно
думці й виконавці задумів ук- 
раїножера Маланчука дуже швидко 
“розкусили” , хто такий Дмитро 
Стецько: не вкладався він у в ідео
логічні рамки системи, не уміщався... 
Років п ’ять чи сім не давали йому 
роботи й не виставляли. А в 1975-му 
запропоновану на виставку картину 
“Весна” (із циклу “Пори року”) то
гочасний голова Спілки художників 
О. Лопухов назвав “г...”. Довгий час 
мистець не показував нікому своїх 
творів. їздив на хутір, жив у матері, 
шукав опертя своєму духові. Твор
чість цих літ — земля і мати; одно
сельці — близькі, знайомі, духовно 
високі люди — основа, сіль землі: 
“Перша ланка” , “Рублювання” , 
серія “Пори року”, “Перейдене 
поле”, “Скрипаль” (1974— 1975), 
“Черемха”, “Портретматері” (1976), 
“Іній”, “Гіркі яблука” (1977). Мону- 
менталізував образи, звеличував лю
дей — не ідеалізуючи їх, а занурю
ючись у глибини психіки, поєднуючи

людину з огромом землі за допомогою 
“космічної” перспективи, застосову
ючи метод гіперреалізму, що саме 
тоді, в сімдесяті роки, набував у 
Європі нового піднесення. Дмитро 
Стецько прийшов до цього методу не 
задля моди: йому праглося показати 
значущість людини й землі у всій їх 
матеріальності, самоцінності й непе- 
ребутності; було це, напевно, й 
реакцією на соцреалізм, адепти якого 
відмовили художникові у визнанні... 
Тоді вже був обізнаний із творчістю 
видатного американця Ендрю Вайє- 
са, що його гіперреалістичні полотна 
захоплювали життєвістю і нос- 
тальґією за пустельними полями і 
звичайним сільським, чистим і 
світлим середовищем. Проте неспокій 
власної душі диктував йому пластику 
експресивну, композиції динамічні. У 
колориті ж цього “хутірського” 
періоду панує природний, земляний, 
монохромний охристий тон.

“Портрет дружини” 1978 року та
кож має охристий колорит, належить
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до того ж (золотистого як називає 
його художник) періоду. Шляхетний 
золотавий тон просякнутий світлом, 
радістю, дзвінкістю та,завдяки бага
тошаровому письму — глибиною. Ко
жен сантиметр полотна — мистецька 
річ: акцентований, він сяє і 
переливається; але всі деталі строго 
підпорядковані цілому, 
головній ідеї. Стиль ук
раїнського Відродження
— бароко. Дмитро Сте
цько дуже його любить і 
знає. Насиченість кольо
ру, рухливість форми, 
загальне мажорне зву
чання картини наближа
ють його до традиції. Але 
майстер — мистець кін
ця XX століття, тому мо
дель представлена у 
більш вільній позі, 
освітлення має свої ха
рактерні відмінності, тло 
портрета не нейтральне, 
а активне: у ньому від
бивається те середовище, 
в якому перебуває жін
ка, — отже, це й середо
вище самого автора, і 
його стан... У якому ж 
стані знаходився тоді 
Дмитро Стецько, — 
читач уже знає. Дру
жина художника, мис
тецтвознавець Віра Мар
тишок, аналізуючи твір, 
назвала той стан від
чуттям неспокою і дра
матичної напруги. —

Та й ніколи не були і
не можуть бути твори ________
Дмитра Стецька Ней
тральними, споглядальними. На його 
життя наклала важку печать не лише 
совєтська система... Він народився в 
1943 році в селі Полонне Санокського 
району на Ряшівщині в Польщі. Лем
ко за походженням, пережив тра
гедію свого народу, коли в 1946-му 
брутально, по-насильницькому лем

ки були виселені зі своїх правічних 
земель. Саме тоді й потрапив до Дра- 
гоманівки. Сестру (а дітей у родині 
було дев’ятеро) за 5 кілограмів кол
госпних буряків у голодний рік запро
торили на 9 літ до Сибіру... Його ж са
мого, Дмитра Стецька, хотіли перет
ворити на звичайного “ґвинтика” ;

Дмитро Стецько “М. Бойчук”, картон, 
полотно, олія, 85 *  70, 1991

коли ж не вдалося, — викинули у так 
званий андерґраунд, підпільне 
мистецтво. Та и  У к р а їн у  дозволяли 
любити дозовано, “за рознарядкою”. 
А саме до України і прийшов 
мистець, знаходячи наснагу в рідній 
землі, в рідній історії, де були велич, 
слава і міць.
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Дмитро Стецько “Леся Українка", 
полотно, олія, 1986

Дмитро Стецько 41 Прадавня спадщина”, картон-, 
полотно, олія, 90 *  70, 1985

Шукаючи духовних 
побратимів, придивлявся 
уважніше до творчости 
геніального Мікалоюса 
Чюрльоніса. Створив 
його портрет і триптих 
“Соната Чюрльонісу”. Із 
цих чотирьох робіт в ав
тора залишилась лише 
одна, для нього найдо
рожча, — “Паперовий 
кораблик”. (Портрет ли
товського майстра і “Мо
нолог сн у” придбав 
Український музей, а 
“Сльота” знаходиться у 
приватній колекції в Ка
наді) .

Ось як Дмитро Стець
ко говорить про свою 
роботу: “То є Чюрльо- 
нісів космос, а я його опу
стив на землю, показав 
скрипку, яка впала в бо
лото... Часто людина са
ма себе заганяє в 
нечистоти. Бо хоче жити 
не піднесено, а по-зем- 
ному... Та мікрокосмос 
існує і в людині, і в 
краплі води — у всьому є 
заряди світла і благо
дати, і тільки та людина 
їх відчуває, яка має 
космічні фібри душі... 
Художникові треба по
стійно мати нервові ка
нали відкритими... Я 
почуваю сором, що бага
то чого зробив не так, як 
треба було... Добре чен
цям: самозбереження, 
коли не стикаєшся з 
людьми, досягаєш пов
ністю; а спробуй у нашо
му суспільстві зберегти 
свою волю, бути чис
тим...”.

Відкрився Дмитрові 
також великий роман XX 
століття “Гра в бісер”
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Дмитро Стецько "Поіитівка з  Ф ранції’, картон, 
полотно, олія, 60 *  50, 1991

Германа Гессе, який став 
культурним символом 
свого часу. Він указав 
ініпий шлях розвитку 
цивілізації, сповнений 
самозаглиблення і нон- 
технологізму. Велике 
значення для Дмитра 
мав той висновок, який 
зробив Магістр Гри: 
Кастілію треба “вести 
вперед... не шляхом 
замикання в собі і за
кляклої відокремлено- 
сти, а шляхом живої 
взаємодії та діалогу з 
зовнішнім світом”. От
же, мистецтво мусить 
допомагати вирішувати 

\ проблеми людства, — 
Стецько завше наголо
шує на етичному харак
тері творчости.

У вісімдесятих ху
дожник піднявся на но
вий щабель мислення, 
але не зрікся поперед
нього свого шляху. 
Дмитрові Отецьку цікаво 
було спостерігати за не
перервним “ланцюгом” 
власної творчости, коли 
у велетенському виста
вочному залі Львівського 
костьолу св. Ядрова він 
вибудував експозицію 
першої своєї великої 
виставки в 1989 році: 
полотна були дібрані і 
розставлені так, що всі 
періоди візуально про
стежувались як єдиний 
потік свідомости та по
чуття, який розширю
вався, ставав потужні
шим і набирав захоплю
ючої глибини. Дійсно, в 
роботах 80-х років збере
жені деякі риси його пор
третної творчости. На
самперед — це стиль

Дмитро Стецько “Йордан", картон, 
полотно, олія, 50 *  40, 1991
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письма, а також сприйняття світу че
рез людину. Але з ’являються і ме
тафізика, і сюрреалізм із його сполу
ченням елементів дійсности з 
алогічною фантастикою, раптовими 
фантастичними зіткненнями мотивів 
і перетіканням форм одна в одну. З 
якою традицією Дмитро Стецько себе 
пов’язує? Передовсім — із ук
раїнською. Він вважає першим сюр
реалістом у світі Миколу 
Гоголя. Говорить і так: 
“Українська земля, ук
раїнська нація — сюрре
алістичні, містичні. Ук
раїна насичена релігією 
та релігійністю. Вся 
Європа за релігійне дже
рело мала саме Україну.
Скоро все це відкри
ється, коли будуть опу
бліковані матеріали і 
розвідки...”.

У тогочасних роботах 
Дмитра Стецька з ’явля
ється образ минулого, 
яке не щезає: людина 
продовжує з ним спілку
ватися, пов’язана з ним.
Час має сповільнений 
плин, а тому людина зоб
ражена так, ніби перебу
ває в різних вимірах — 
тобто час фіксується в 
його зовнішніх, чуттєво 
осяжних прикметах. Ху
дожник говорить про Андрія Т арков- 
ського, який передавав це особливо 
вдало. Напевно, в художній мові 
великого кінорежисера Дмитра 
Стецька привабили і стихія існуван
ня героя, його “індивідуальний потік 
часу” — чи то у формі снів, уяви, на
слання (мани), чи то спогаду...

Пов’язує нові роботи художника з 
минулими і класичний малюнок. Хо
ча людина стає ірреальною, її тіло 
зображається предметно. Та на 
відміну від, скажімо, Сальвадора 
Далі, у Дмитра Стецька навіть мерт

ва натура мусить бути естетично 
прекрасною, хоч її пропорції можуть 
бути здеформовані (тобто ці про
порції подає він не анатомічно, а 
мистецьки). Рисунок митця точний і 
майстерний, що нагадує про явно 
класичний, навіть академічний 
стиль, — і водночас ультрамо- 
дерністський зміст твору (хоча би в 
“Оголеній”), виявлений у “ненор

мально” вивернутих прямо на гляда
ча стопах ніг, навмисно незграбних 
руках і позах, у своєрідній алогічній 
застиглості тіл. Якби можна було 
порівнювати мистецтво живопису з 
балетом, то тут стала б у пригоді ана
логія з виставами американського хо
реографа Марка Морріса, чиє мис
тецтво визначають як “модернізм і 
класицизм”. Звичайно, стосовно 
творчисти Дмитра Стецька йдеться 
не про класичний модернізм, а про 
постмодернізм нашого часу. Симво
лічність полотен Дмитра Стецька ба-
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Дмитро Стецько “Собор IIй, дерево, 
полотно, олія, 1989

Дмитро Стецько “Минулу славу поверніть", 
полотно, олія, 100 *  100, 1990

гатовимірна, асоціації, 
які виникають у глядача,
— складні, неоднозначні. 
Часто фантастичне не 
можна відрізнити від 
реального. Загальна спря
мованість творчости мит
ця — гуманістична, в ній 
немає песимістичної хво- 
робливости, патологіч
них вивертів, страхів і 
жахів. Людина кінця XX 
століття постає у цьому 
мистецтві трагедійною. 
Але ця трагедія — не 
розпач, а непросте пере
живання дійсности. Мо
жливо, таке, яке бачимо 
в книзі Освальда Шпенг
лера “Присмерк Євро
пи”, названій К. А. Сва- 
с’яном “тисячоголосою 
поліфонією аварійних 
сиґналів”. Дмитро Сте
цько говорить: ”Я пишу 
так, як годен, а не так,* 
як можу” , — підкре
слюючи не лише при
родність своєї творчости, 
але й її “неминучість”. У 
Шпенґлера читаємо: 
“Мислитель — це люди
на, покликана символіч
но зобразити епоху, як 
він її бачить і розуміє. 
Він позбавлений будь- 
якого вибору. Він мис
лить так, як йому слід 
мислити, й істинним 
врешті є для нього те, що 
народилося з ним як 
картина його світу. Він 
не винаходить її, а 
відкриває в собі...”.

1981 року з’явилося 
полотгіо “Діалог”. У ньо
му — не лише продов
ження нового періоду 
малярства, званого авто
ром “сріблястим”, але й
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Дмитро Стецько “Дмитро Вишневецький (Байда)”, полотно, олія, 1990
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віднайдення вітчизняної традиції, що 
завжди хвилювала мистця і відтепер 
визначатиме його творче обличчя. 
Але це не той традиціоналізм, який 
став одним із специфічних постмо- 
дерністських елементів, — це осяг
нення, освоєння того, що, власне, 
слугувало становленню художника. 
Своєрідне цитування іконних, а 
швидше — фрескових образів є не 
лише зверненням до площинности і 
певної абстрактности давньої форми, 
але й дотиканням до прадавньої ду-

він відкрив нібито площину сучасної 
духовности. Вона явилася мистцеві- 
філософу у вигляді стіни прадавнього 
українського собору, на якій від
билися й найдавніші державні 
потуги, і нашарування віків аж по 
сьогодні: ця стародавня велич побита, 
затерта, відновлена, перемальована, 
домальована, з реставраційними 
“наліпками”, під якими приховані 
інші образи, змісти, інші виміри, 
невідомість... Ширші і вужчі площи
ни, плями і лінії в картинах Дмитра

Дмитро Стецько "Спадщина”, 
дерево, 16 * 80 * 50, 1990

ховности, до призабутої святости. 
Художник віднайшов об’єднуючий 
фресковий колорит. Це колорит 
наших храмів, монументальних 
розписів; колорит полину наших 
степів, містичного місячного сяйва і 
зоряної ночі; колорит сивих споминів 
і білостінних селянських хат... Чому 
це так важливо? Чому відразу 
стільки смислів прочитується в ма
лярстві Дмитра Стецька? Завдяки 
поєднанню різних стильових ознак

Стецька виконують не лише конст
руктивну, композиційну роль, — це 
часто ніби “коми” у тексті, що 
відділяють “речення”, тобто виміри, 
простори, часи, смисли. Інколи — 
трасуючі кулі часу, віхи, міти, поз
начки, сліди, що ними активізується 
площина зображення; інколи — 
цятки, спалахи, скажімо, червоного 
кольору, яким не лише збуджується 
увага глядача, але й створюється не
обхідна експресія форми. Сліди
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думки і почувань, орбіти енергії, 
стрибки електронів пам’яти... Стики 
світів, силові лінії...

Дмитро С тецько завжди був 
стриманий у кольорах. Ця стри м а
ність і благородство — ознака врод
женого смаку. Колір старого срібла та 
відтінки “сильно перетертих часом” 
барв, їхня невизначен ість і не
вловимість, тони духовної чутли- 
вости привели Д митра до висновку: 
“В тій бляклості — невловимий чет
вертий вимір” . Художник упевнений, 
що цей вимір існує, і своїми творами 
впевнює в цьому нас. Щось магічно 
невловиме є в картинах Дмитра 
С тецька, і це п ов’язане не лиш е з 
дивним колоритом, а й із хронотопом 
(часопростором ), з безмежною  ду
ховною свободою, з якою він утілює 
на полотні думки і почуття, уяву та 
спогади, сни і ф ан тазії... Цс ху
дожник-реформатор, йому підвладне 
вміння передати найпотаємніш і 
порухи підсвідомости; володіючи 
всіма прийомами живопису, він часто 
стилістичні знахідки своїх попе

редників легко й невимушено засто
совує в суттєво іншій якості. Глибоко 
аналізую чи єство сучасної людини, 
він переконливо синтезує досягнення 
різних напрямків, течій і шкіл маляр 
ства.

У творчості цього українського ху
дожника незаперечно відображений 
час кінця XX століття, його дух і 
складність. Доречно буде тут 
процитувати К. С вас’яна з його 
передмови до вже згадуваного 
“ П рисмерку Є вропи” : “Т епер уже 
р е а л і с т а м и  доводилось ставати 
всім, бо чим же, як не відчай
душними потугами дотягтися до са
мої реальности, — а отж е, лиш е 
різновидами н о в о г о  р е а л і з м у  
були всі ці ф утуризм и, кубізми й 
експресіонізми, що талановито чи 
бездарно відтворю вали в символах 
(іаме тс, з чим на кожному кроці 
стикався обиватель у реаліях 
соціальних чи економічних пот
рясінь, і що, таким чином, перейшло 
з виміру фантазії в зону точних наук, 
побуту, самого ж иття...” .



КУЛЬТУРА

Пилип НАУМ’ЯК

ДЕЩО ПРО РОСІЙЩЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ

Беручи слово у дискусії про російщення українського правопису, буду 
звертати увагу переважно на порівняння таких видань:

1. Найголовніші правила українського правопису, передрук із київсько
го видання 1919 р. (Рівне, на Волині: в-во Української Академії Наук, 
1921), 19 стор.

2. Найголовніші правила української' мови (Харків: Державне 
видавництво України УАН, 1929), 64 стор.

3. Український правопис (Київ: Народний комісаріат УРСР, 1946), 
121 стор.

4. Український правопис (Київ: в-во Академії наук УРСР, I960), 
272 стор.

Правопису Наума Кагановича й Андрія Хвилі 1933 року, перевиданого 
в 1936 році, не пощастило віднайти. Звернувши увагу на дати видання 
цих правописів, можна зрозуміти, в якому правописі постало зросійщення. 
Крім декількох граматичних правил, як, наприклад, про родовий відмінок 
однини іменників жіночого роду третьої відміни на -и  (п р и єм н ост и ), 
який змінено на -і (п ри єм н ост і), основне російщення полягало у правилах 
передавання чужих слів на нашу мову. Всі правила правопису чужих 
слів були змінені на зразок російської мови1.

Буква “L ”

Читачам, які цікавляться долею українського правопису, відома справа 
букви “ґ”, що зникла за часів мовознавчого терору Н. Каґановича й 
А. Хвилі. За кожної “відлиги” в Україні знаходилися мовознавці, які 
виступали в обороні цієї букви та її “реабілітацію”2.

Менш відома справа передавання чужого “L” (себто л ) .  Правопис 1929 
року3 зазначує, що чуже “L” буває нем’яким майже у всіх словах 
грецького походження, значить, старого запозичення: л огік а , ф іію п агіп ,.. 
В інших випадках буває м’яким: кляса, плян, сол ьо , м ет а л ю р гія .  Правда, 
у правописних правилах 1919 року професора Івана Огієнка сказано, що 
“у чужих словах звук л  на письмі здебільшого не м’якшимо: класа, п лан , 
ф і л о л о г і я Автор цього правопису, якому не можна закинути 
прихильности до російщення, вважав, що українці споконвіку не м’якшать 
чуже “L” та що звичка прийшла до нас з Галичини, де українці під 
впливом польської мови звикли його м’якшити5. Українська літературна 
мова, за словами Огієнка, не повинна приймати цього. Правопис 1946 
року, на зразок російської мови, вказує передавати чуже “L” “залежно
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від того, як узвичаєне те чи інше слово в українській мові”6. Цей 
правопис, на жаль, не подає жадного вияснення стосовно цього. Таким 
чином, усі слова, які, згідно з правописом 1929 року, передавалися з 
пом’якшенням чужого л, стали твердими згідно з російською мовою: кляса
— клас, аероплан  — аероплан, альгебра — алгебра, баляда  — балада. 
Залишилися м’якими лише ті слова, які в російській мові були такими, 
себто винятками: педаль, табель, кльош. Григорій Голоскевич писав їх 
у жіночому роді: педаля, табля, кльош а.

Можна припускати, що в 1946 р. змінено правила 1926 р. не задля 
споконвічної української звички, як писав І. Огієнко, а для зближення 
української мови до “братньої” російської.

Кафедра чи катедра?

За правописним правилом 1919 р./ “у словах, недавно, або не дуже 
давно запозичених, чуже 0 ,  th на письмі передаємо через т (не через 
ф): катедра, Атени, орт ографія, ( ...)  аритметика...". Головний автор 
цього правопису — професор Іван Огієнко пише далі, що це правило 
відноситься й до давно запозичених імен: Теофан, Теодосій , хоч у цій 
категорії є багато слів, де також пишеться ф  або хв, часом і а*: Федір
— Хведір, Тимохвій — Тимофій (рідше Тимотей).

Правопис 1929 року8 точніше узаконює передавання грецького: “У 
чужих словах пишеться ф  з f (ph), але т з грецького th: француз, 
форма, фунт, фамілія, фабрика, але патос, етер, катедра, мітичний, 
( ...)  аритметика, Атени, (...) Теодор, Теодосій тощо, хоч і здавна засвоєні 
Федір, Тимрфій, Афон (...)”. Обидва правописи передають грецьке 0  
буквою т і подають: катедра. Етимологічний словник української мови9 
пише, що слово кафедра заступає катедра і прийшло до нас через 
російську мову з грецької. Натомість, признає згаданий словник, слово 
катедра прийшло до нас через латинську і польську мови. Борис Грінченко 
та Григорій Голоскевич узгідшоють передавання грецького 0  через т, 
подаючи: катедра.

Правопис 1946 р.10, який замінив це правило на зразок російської 
мови, радить передавати “залежно від того, як слово узвичаєне в 
українській мові”, а саме в цьому випадку буквою ф... Таким чином, 
слова аритметика, катедра, Атени, міт та інші змінено на: арифметика, 
кафедра, Афіни, міф... По-російському: арифметика, кафедра, Афины, 
миф...

Европа чи Європа?

Правопис 1929 р. радить писати е на початку слів, як Европа, Еспанія, 
Е впат орія11 і лише в давноминулих словах, окремих грецьких запозичен
нях, ми пишемо є: Євген, Єгипет, єретик. Правопис 1919 р. в інших

12подібних словах також радив так писати : “ (...) у словах давніх і часто 
вживаних, де воно вимовляється як йе, через є: євангелія, євангеліст а, 
Єгипет, єзуїт, єретик, Єрусалим, Євген, Європа, епіскоп. У словах рідко 
вживаних, де воно вимовляється як е, через е: евакуація, еволюція, егоїзм, 
екватор ( ...).” Як бачимо, слово Европа О. Синявський — головний 
редактор правопису 1929 р. — не зараховує до старих запозичень і 
передає буквою Е  (Европа), на відміну від Огієнка — головного редактора 
правопису 1919 p., — який передає його буквою Є (Європа).
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1 зПравопис 1946 р. подає, що “чуже е звичайно передається буквою 
є, наприклад: екватор, електрика, енергія  (...) Коли іншомовне е на 
початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення й+е, 
воно передається буквою є, наприклад: європеєць, європейський ( ...)”. 
Цей правопис без вияснення твердить, що українці ніби вимовляють й+е 
(Є вропа), тому і мають писати є. Харківська правописна конференція 
1927 р. вважала, що українці таки більше вимовляють е, бо радить у 
своєму правописі писати Европа. Так подає і Г. Голоскевич. Правда, він 
написав свій словник згідно з тогочасним правописом (1929). У правописі 
1946 р.14 зникає відмінність між новими та старими запозиченнями чужих 
слів. Під претекстом, що українці ніби так вимовляють, крилося бажання 
зрівняти українську вимову на е до російської на йе: Европа  стала 
Європою, Евпаторія  — Євпаторією... Старих запозичень на є по-укра
їнському не було потреби змінювати, бо вони відповідають російській 
вимові: євангелія (рос. евангелие), Єгипет (Египет ), єретик (еретик), 
Євген (Евгений)... Нових запозичень на е також не змінено, бо вони 
відповідають російській вимові на е: екзамен (рос. экзамен), егоїзм  
(эгоизм ), епізод (эпизод)... Турбує нас таке питання: чому правопис 
1919 р. зараховує це слово до старих запозичень і пише Європа , тоді 
як правопис 1929 р. зараховує його до нових запозичень і пише Европа. 
Б. Грінченко так само пише Європа, а Г. Голоскевич — Европа. Немає 
сумніву, що цс старе слово, по-латинському Еигора. Старе чи нове 
запозичення? Радянський Етимологічний словник української мови16 не 
подає цього слова. Ми припускаємо, що це старе запозичення, яке 
прийшло до нас через Галичину і затримало свою західну вимову — 
Европа.

Еспанія чи Іспанія?

1 7Правопис 1929 р. О. Синявського подає, що грецьку ету треба 
передавати через е: етер, хемія, амнестія... До цієї категорії додамо ще 
слово Еспанія , хоч правопис цого не згадує. У правописі 1946 р.18 подано 
без вияснення хімія, Іспанія на зразок російського передавання грецької 
ети: химия, Испания. Слід визнати, що у правописі 1919 р. проф. Огієнко 
також заперечує передавання грецької ети буквою е, мовляв, віддавна 
український народ передавав грецьку ету буквою и і так вимовляв19; 
Григорій, Ірина, химія, амнистія... Якщо на початку слова, тоді передаємо 
буквою і: Ірод, Ісус, Іспанія. Передавати грецьку ету буквою е — цс, 
за словами І. Огієнка, латинська вимова, яка прийшла до нас із Західної 
Европи через Польщу і затрималася у галичан усупереч українській 
вимові. І. Огієнко підкреслює, що проти традиції на Великій Україні 
почали писати еспанський, хемія, етер, але це не має в нас жадної 
підстави. Отже, за І. Огієнком, треба писати химія, але Іспанія. За 
правописом 1929 p., пишемо хемія, Еспанія. Так подає і Г. Голоскевич. 
Ми сумніваємося, що правописна конференція 1946 р. радила писати 
Іспанія з любови до традиції нашої мови на Великій Україні, про яку 
згадує Огієнко, а радше, щоб наблизити до російського правопису... Таким 
чином, змінено хемія чи химія на хімія.

Авдієнція чи аудієнція?

У цій справі панує однозгідність двох українських правописів. Правопис 
1919 р.20 радить чужий дифтонг “аи” передавати через ав : автор,
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авдиторія, авдієнція... Перед голосною, за згаданим правописом і логікою 
української вимови, пишемо ау: Ш опенгауер, Ауербах. Ця остання примітка 
слушна, бо в між двома голосними вимовляємо як “v”, а не “vv”, коли 
воно стоїть перед приголосним звуком (автобус — awtobus) чи в кінці 
слова після голосної (він читав — cytaw). Правопис 1929 р. підтвердив9 1
це правило: Фавст, Ш травс, аодієнція, авдиторія, Ауербах, Бауер .
Правопис 1946 р. цілком зросійщив це правило, пропонуючи писати, як
у російській мові, всюди ау: аудієнція, Фауст, Штраус... Залишилися
лише слова, які і по-російському так пишуться: авт ор — автор, Австрія

22— Австрия...

Мюнхен чи Мінхен?

Згідно з правописом 1929 p., виданим ще за часів т. зв. “українізації”, 
французьке “и” та німецьке “и” передаються буквою /о: пюпітр, бюргер... 
Додамо до цих прикладів слова Мюнхен, Нюрнберг. Ані правопис 1919 p., 
ані правопис 1946 р. не говорять про це. Г. Голоскевич та правописний 
словник 1975 р.23 подають форми на ю: Мюнхен... Правда, вони однакові 
з російською мовою. Нас цікавить думка галицького мовознавця Василя 
Сімовича24, який пише: “Як дивно виглядає, коли українець вимовляє, 
з московського правопису беручи: Нюрнберг (Nurnberg, треба Нірнберґ)”. 
Ми запримітили, що чимало молодих людей українського галицького 
походження ̂ народжених у Німеччині, говорять і пишуть Мінхен, 
думаючи, що це більш українська форма, ніж Мюнхен. Для професора 
Огієнка передавання буквою і — цс галицька форма, бо в українській 
мові панує традиція передавання через ю: М юнхен. Так і подав 
Г. Голоскевич, ігноруючи Мінхен.

Рейн чи Райн?

26О. Синявський у своєму правописі 1929 р. пропонує передавати 
німецьке “еі” через ай: Айнштайн, Райн, але Сідней, бо це англійське 
слово. Правопис 1919 р. мовчить про цс, натомість післявоєнний правопис 
1946 р.2 за російським правописом подає: Рейн, Ейнштейн. Це явне 
зближення нашої вимови до російської. Від 1946 р. не треба писати: 
“Айнштайн їхав від Ляйпцігу до Швайцарії через Райн”, але “Ейнштейн 
їхав від Лейпціга до Швейцарії через Рейн”. Іван Огієнко в Нарисах 
пише, що німецький двозвук “еі” вимовлявся як такий (себто “ей”) до 
XVII століття. Більшість наших запозичень з німецької мови відбулася 
ще до XVII століття чи й раніше, коли німці вимовляли цей двозвук 
“ей”: клейстер, крейда, лакей... У XVII ст., продовжує І. Огієнко, двозвук 
“еі” став у німців ай. Але ця зміна вимови не вплинула на ті слова, 
що Україна прийняла з ей від німців раніше. Виняток: майстер, що 
постало з грецького, а не з німецького “еі”.

Міністр чи міністер?

28Правопис 1929 р. поділяє слова на тр, др на дві групи: “у закінченнях 
чужих слів звичайно тр, др, у таких випадках, як: метр, реєстр, театр, 
центр тощо, хоч у старіших запозиченнях буває й тер, дер: Олександер,
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міністер, циліндер, маґістер". Правопис 1946 р. змінив згадане правило 
на російське, а саме кінцевий “Іг, й ґ  передається через тр, др, 
незважаючи на час запозичення: ціліндр, семестр ... Таким чином: 
міністр, Олександр. Юрій Шевельов вважає, що форми Олександр, 
міністр російська мова взяла з французької (Alexandre, ministre), тоді як 
наша мова перейняла ці слова з німецької мови (Alexsander, minister). 
Цс вияснює відмінність передавання чужих “tr, dr” в українській та 
російській мовах30.

До авта чи до авто?

Друга форма напевно дражнить вухо деяких читачів. Вона дивно 
звучить в українській мові. У 1929 р. було визнано31, що більша частина 
чужих слів на -о відмінюється: авт о  (значить, авт а, авт ом ...), бюро, 
депо, пальто, піяніно... Не відмінюються як виняток: брутто, порто, 
сольо, тріо, а також купе, попі, какаду. Після 1946 р. в Україні скасованоO')
їх відмінювання . Після 45 років зросійщеного правопису українці в 
УРСР (а не в діяспорі!) перестали відмінювати деякі слова: в Україні 
кажуть, наприклад, “ходім у кіно” (замість “ходім до кіна”). Щодо 
заборони відмінювати слово авт о  ми можемо довести нелогічність 
правописного закону 1946 р. У російській мові, коли висловлюються про 
засіб їзди, вживають прийменник на перед іменником у місцевому 
відмінку: “ехать на машине, на велосипеде”. Українська мова для цього 
вимагає орудного відмінка: їхати автом, поїздом... Не можна уявити собі 
в нашій мові такий вислів, не відмінюючи іменника авт о: “завтра я 
поїду до Києва або поїздом, або авто(?), або навіть і ровером”. Замінити 
цс калькою з російської мови (ехать на машине) означало б створити 
комічні ситуації в нашій мові: “їхати на поїзді, на авто”... Чи не краще 
таки подорожувати у поїзді чи в авті, ніж на них...

Соціялізм чи соціалізм?

33Український правопис у 1919 р. вимагав писати ія, іє, а не іа, іе: 
матеріял, геніяльний, спеціяльний... Отже, також і соціялізм, хоч того 
слова не подано у цьому правописі.

Правопис 1923 р. не подає окремого параграфа про цю справу, але у 
параграфі про чуже і ми читаємо: матеріял, спеціяльний, трієр, тріюмф, 
медіюм... У 1946 р. устійнено34, що чуже і перед йотованими і 
нейотованими голосними передається: геніальний, соціалізм, матеріал... 
Немає жадного пояснення про голосну, чи вона має бути йотованою (я, 
є, ю, ї), чи навпаки (а, е, у, і). Так, від 1946 р. слова: матеріяль, 
геніяльний, спеціяльний, фІ5ілка, варіянт, радіюс, тріюмф  та ряд інших 
стали матеріал, геніальний, спеціальний, фіалка, варіант, радіус, тріумф. 
По-російському: гениальный, специальный, вариант, радиус, триумф. У 
нашій мові писати згідно з російською етимологією т. зв. “голосівку 
першої серії” (за французькою термінологією) — це виступати проти 
правил української мови.

Гельсінкі чи Хельсінкі?

Немає згадки про передавання чужого “А” у правописних правилах 
1919-го та 1929 року. Натомість правопис 1946 р.35 зазначає, що у 
більшости слів англійського походження “А” передається буквою х: хокей,
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Х ем інгуей. Згідно з цим правилом, яке наслідує російський правопис, к 
УРСР також писали Х ельсінкі. Г. Голоскевич всі ці слова передає буквою 
г : гок ей , Гельсінк і... Українська фонема h (г), якої нема в російській 
мові, точніше передає звук чужого “А”, ніж російське х.

Оркестра чи оркестр?

Правопис 1946 р.36 твердить, що всі подані тут іменники іншомовною 
походження є чоловічого роду: клас, орк ест р, осм ос, п арад , р е з е р в ,  ш арж , 
ак реди т ив, к ооп ерат и в, корект ив, ан ал ін , бензин, ва з е л ін , нікот ин, 
ім п еріал , м ат ер іал , п от ен ц іал , консорціум , а н а л із , д іа гн о з , п р о гн о з, 
си м біоз, си н т ез, т уберкульоз, ген ези с , оа зи с , п ал ін ген ези с , п а н ген ези с , 
п а р т ен о ген ез , синт аксис, п арат ак си с, гіп от ак си с, ел іп с-ел іп си с, пат руль. 
Велика більшість тих слів, за правописним словником Г. Голоскевича, 
була жіночого роду: кляса, орк ест ра, п ар ад а , р е з е р в а , ш арж а, ак реди т и ва, 
к о оп ер ат и ва , к орект и ва, бен зин а, а н а л іза , д ія гн о за , п р о гн о за , сим біози, 
си н т еза , т уберкульоза, г ен е за , о а за ,  п а л ін ген еза , си н т ак са, ел іп са , 
п а т р у л я ^ .  Слів осм ос, ан алін , п ан ген ези с , п а р т ен о ген ез , п арат ак си с, 
г іп от ак си с  Г. Голоскевич не подає. Пишучи г ен е за ,  можна припускати, 
що він писав би п а н ген еза , п а р т ен о ген еза „ Борис Грінченко зі всіх 
згаданих слів подає у своєму словнику лише три: клас, м ат ер іал , оа зи с . 
Слід визнати, що правопис 1946 р. підтвердив Б. Грінченка у роді слів 
клас, оазис. Правда, по-російському вони того самого роду: к ласс, оа зи с . 
Порівнюючи правопис 1946 р. зі словником Г. Голоскевича, бачимо, що 
слова к ляса, орк ест ра, п арада , р е з е р в а , ш арж а, к ооп ер ат и ва , бен зи н а, 
а н а л іза , д ія гн о за , п р о гн о за , симбиоза, си н т еза , т уберкульоза , ген е за ,  
о а з а ,  п а л ін ген е за , си нт ак са, ел іп са , п ат руля  стали в 1946 р. чоловічого 
роду на зразок російської мови: класс, орк ест р, п арад , р е з е р в ,  ш арж , 
к ооп ер ат и в, бен зин , ан а л и з, д и а гн о з , п р о гн о з , сим биоз, си н т ез, т убер
кулез, ген ези с , оа зи с , п а л и н ген ез  ( п ал и н ген ези с ), си нт ак сис, эл л и п с  
(эл л и п си с) , пат руль. Російсько-український словник38 не подає слів 
корект и в  та ак р еди т и в , так що ми їх не порівнювали.

Згідно з цими констатуваннями, ми старалися відгадати правописне 
правило, яке було б, як таке, зросійщене в 1946 р. Наприклад, слова 
ак р едет и ва , к ооп ер ат и ва , к орек т и ва  стали чоловічого роду в 1946 р. Чи 
треба з цього робити висновок, що всі чужі слова на -и в  наша мова 
передавала в жіночому роді та що під впливом російської мови подано 
їх у 1946 р. в чоловічому роді? На жаль, у наших джерелах ми не 
знайшли ніякого правописного правила відносно цього. Лише І. Огієнко39 
твердить, що грецькі слова на - іс  прийшли до нас через Галичину, яка 
прийняла їх із польської мови і передавала у жіночому роді, слов’янізуючи 
їх: k la sa , an aliza , d iagn oza , synteza... Додаємо іце — си н т ак са, ел іп са. 
Ми припускаємо, що російська мова прийняла ці слова з французької, в 
якій вони, хоч жіночого роду, пишуться без закінчення на -a : c la sse , 
an alyse, syn ihese, syntaxe...

Подвоєння приголосних

У правогіисі 1946 р. в окремому параграфі40 читаємо про подвоєння 
приголосних у словах чужого походження, що українська мова здебільша 
не втримає чужої подвійної приголосної, окрім винятків: ан н али , бонна, 
ван н а , м анна, пенні, т онна, Б ілль, булла, дурра, м ірра. У перевиданому
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в 1960 цоці правописі 1946 року додано слова: беладон на, фіни. Правопис 
1929 р. згідний з цим правилом невтримання подвійної приголосної, але 
подає як винятки: брутто, ванна, виїла, гаяло, нетто. Г. Голоскевич 
стверджує ці винятки правопису 1929 p., але не всі винятки правописів 
1946-го та 1960 року, які у нього пишуться з однією приголосною: анали, 
беладона, фін, біл, були (булла). Правописний словник 1975 р.42, згідно 
з правописами 1946-го та 1960 року, поміняв усі ті слова, які у 
Г. Голоскевича писалися зі зредукованою приголосною, на зразок 
російської мови з двома приголосними: аннали, беладон на  ̂ фінн, білль, 
булла. По-російському: анналы, беладонна, билль, булла, финн.

Професор Огієнко пояснює це в історичній перспективі 3, що віддавна 
ми вимовляємо подвійні грецькі приголосні одним звуком: Огій, Архип, 
Пилип... Ганна є винятком. На відміну від росіян, які всюди затримали 
подвійний приголосний (класс, программа, Россия, профессор), українці 
застосували цю звичку до інших слів. Так, ми, за словами Огієнка, 
пишемо і вимовляємо: Адам, алея, клас, група, Росія... Винятки у цьому 
є власні імена, як Шиллєр, Марокко... Це слушно, бо не випадає змінити 
правопис чужих імен. У цьому фонологія перемагає над фонетикою. Навіть 
якщо подвійне н все ж таки втрималося у деяких словах, ми, за нашим 
звичаєм, твердить Огієнко, вимовляємо одне н: бона, мадона, осана, хоч 
пишемо їх із двома н.

Тема російщення української граматики широка. Багато ще інших 
правил чи прикладів можна дискутувати в нашій праці: правило дев’ятки, 
російщення географічних назв, дієслівні суфікси на -up (командирувати) 
і т. д., та мста цієї статті — не цитувати всі зросійщені правила нашої 
граматики, але звернути увагу читачів — шанувальників української мови 
на деякі аспекти російщення нашого правопису, про які часто забувається.

Варто б подати ще один приклад мовного неуцтва, яке панувало в
певних колах радянської України. Автори Українсько-французького роз-

44 -о .мовника напевне краще знають російську мову, ніж українську, про
що свідчать помилки з української граматики, та, правдоподібно, ніколи
не їздили до Франції, про що свідчить штучність французької мови.
Авторам не можна закинути, що туди не їздили, з огляду на трудність
таких поїздок за часів застою. Крім багатьох суржиків, як, наприклад,
машина замість авто, урок-замість лекція чи виклад, зустрічаємо ще й
приклади російщення, як: 11 на цьому тижні”. В українській мові, коли
вживаємо іменник тиждень, як часовий додаток, подаємо його в родовому
відмінку без прийменників: “Ц ього тижня їду до Киев а”. “На цьому
тижні” — це калька з російської форми (“на этой неделе”).

На закінчення можна запитати: за яким правописом українці повинні 
писати? У діяспорі пишемо за правописом 1929 p., в Україні донедавна
— за правописом 1946 р. Правописна конференція 1927 р. у Харкові не 
була якоюсь комісією, що мусила приготовити проект правопису під 
політичним терором, згідним з політикою російщення, як це було, 
правдоподібно, в 1946 р. Вона підтвердила роботи комісії, що працювала 
два роки над цим проектом45. Комісія, як і конференція, зібрала 
найкращих мовознавців, академіків, професорів, філологів України та 
“вільної” Академії, серед яких були три представники з Галичини. Ця 
конференція, що породила правопис 1929 p., була найбільшим збором 
українських мовознавців в історії української мови. Більшість її учасників 
була репресована в 1930-х роках.

Чи не пора вже зібратися на другий?
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КРИТИКА

Оксана ЗАБУЖКО

ПРО АМЕРИКАНСЬКУ МРІЮ, 
ПРО УКРАЇНСЬКУ РЕАЛЬНІСТЬ 
І ПРО ПОЕЗІЮ В ЗДОБУТКУ

(Українська візитка Джеймса Брасфілда)

Незмінно притягальна для мене риса в національному характері 
американців (якщо взагалі випадає говорити про єдиний характер такої 
молодої, етнічно строкатої й усе ще, попри тривке опромінення “гомо
генною” маскультурою, кепсько перемеленої всередині себе нації) — то 
ненастанна, безстрашно відкрита готовність до нового досвіду. Ворохібний 
дух підкорювачів нових земель — протестантських колоністів, пілігримів
із “Мейфлауер”, захланних золотошукачів і неписьменних дядьків-ковбоїв, 
що вперто тряслись балагулами через прерію на Захід, прокладаючи шлях 
майбутнім трансконтинентальним залізницям, — той дух, що його Микола 
Хвильовий, сам несогірший ворохібник, молитовно заклинав чужим 
епітетом “м’ятежний” і “психологічною Європою” і що насьогодні відчутно 
вивітрився з тіла нашого народу, витлумлений голодом, розтрушений по 
Сибірах, а частинно й виекспортуваний туди-таки, за океан (почавши, 
либонь, від оплаканих Стефаником галицьких мужиків, котрих перло 
галасвіта на пошук земельної незайманщини не так з горя й нужди — 
не вірмо радянській пропаганді, сама-бо по собі нужда здатна хіба згнітити 
дух, але аж ніяк не збурити його на дію, — як через пекуче небажання 
вдовольнятись наявним, через той невгасний імпульс, без котрого людство 
досі не вилізло б із печер), — цей, за JI. Ґумільовим, дух пасіонарности, 
франківський “вічний революцьонер”, колобродячи в крові ковбойських 
праправнуків, раз у раз заявляє про себе найнесподіванішим чином, ущент 
побиваючи лаковано-кольористий рекламний образок мідл-класової 
“американської мрії”: угрітий двоповерховий дім-домок, сліпуча зелень 
стрижених ґазонів під вікнами в опущених (од сонця) ребристих жалюзі, 
в ґаражі двійко новісіньких авт, і з дверей кухні, котра сяє чудесами 
новітньої техніки, наче пульт управління космічним кораблем, бездоганно 
причесана всміхнена мама кличе барвистого, мов цукерковий фантик, 
малюка з ямочками на щічках, що загрався з собакою. Золотавим цвітом 
цвіте форсинтія, банківський рахунок росте сам собою, як трава в 
Антонича, і пахне яблучним пирогом домашнього виробу. Найсмішніше, 
що все це діється насправді, викликаючи інтенсивне слиновиділення та 
підшкірну сверблячку в нашого горопашного обивателя, несвідомого того, 
що ця ідилія є, по суті, переклад на мову інших географічних реалій 
віковічної, одібраної од нього й “усуспільненої” “української мрії” — отої 
самої, де хатка, і сіножатка (ґазонокосилка?), і ставок, і млинок, і 
вишневенький садок, над яким гудуть хрущі, й сім’я вечеря коло хати: 
ідеал осілости. Гарно, ні?

У поета Джіма Брасфілда все це є. Є дім, у якому хочеться бувати,
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— по-справжньому затишний, і навіть із кущами форсинтії при хвіртці, 
з котом, і собакою, і теплим духом домашнього печива. Дружина — друг 
і колега по перу, талановитий прозаїк Шарлотт Холмс — знається на 
куховарстві, а чарівно світський дев’ятилітній Стен (таки з ямочками на 
щічках) декламує гостям напам’ять вірші Блейка (філологічна дитина), 
а тоді волочить похвалитися величезного альбома з фотографіями 
бейсбольних зірок (нормальна американська дитина). В обох, у Джіма і 
Шарлотт, — праця до душі: маю на увазі не місце за письмовим столом, 
бо ж про те, щоб заробляти собі на пироги поезією, західному 
письменникові годі й мріяти, — а ось викладати в університеті літературу * 
як Шарлотт, або творче письмо, як Джім, — ідеальний взірець осягнутого 
американською цивілізацією компромісу між митцем і суспільством. Після 
доброї вечері з друзями, такими самими інтелектуалами-“блідолицими” 
(термін не з вестернів — з сучасного американського сленгу) можна, 
прихопивши пляшку червоного каліфорнійського вина, перейти до каміна, 
у вітальню, і там, поміж балачками про останній роман Тоні Моррісон 
та останній скандал Джо Бродського, досхочу понарікати на тупий і 
цинічний, грошовитий і малописьменний бредберівсько-хаксліанський світ 
сучасної Америки, звідки плавом пливуть до "університетів — таких собі 
мікро-Касталій — симпатичні, спортивні юнаки й дівчата, котрі за 
всенький вік не прочитали жодної книжки. Існуванню Касталій ці 
ієреміади нічим не загрожують — властиво, цс традиційна, навзаєм 
погоджена ритуальна гра між поетом і державою, — гра, головним 
правилом якої є “я знаю, що ти знаєш, що я знаю”, американська версія 
старого доброго “вольнодумствування в шинку”, котре так було конозило 
Шевченка, спроможного, як усякий геній, грати виключно за власними 
правилами, — і нічим воно в істоті не різниться од недавнього “хатнього 
дисидентства” більшости наших, незлецьки влаштованих літераторів, які, 
запиваючи в теплі спілчанських квартир черговий гонорар од державного 
видавництва, могли при тому всмак оплакувати гірку долю національного 
письменства, — відмінність хіба що в довжині повідка, на котрому держить 
влада своїх поетів: в Америці він настільки довгий, що для припнутого 
майже непомітний, думала я, посиденькуючи (не без приємности!) в 
компаніях своїх американських друзів, здебільшого власне таких-от 
“університетських літераторів”, до магічного ордена яких виявилась 
автоматично заліченою й сама (як “запрошений письменник”, wrilcr-in- 
residence, при Пенсільванському університеті в Стейт-Коледж, я викладала 
там доволі екзотичний курс української культури, і з Джімом Брасфілдом 
ми були сусідами гіо офісу), — та перебираючи вкупі з ними, як чотки, 
імена й цитати, що слугують розпізнавчими знаками міжнародного 
письменницького “койне”: Булґаков-Набоков, Мілош-Бродський, Кундера- 
Кіш, Ті Ес Еліот, Адрієнн Річ, а чи перекладений у вас Рільке (Рільке 
знову в моді), а кого ви волієте більше — Сільвію Плят чи Енн Секстон?.. 
Дещо з цього набору (Булґаков-Набоков) призначалося спеціально для 
мене як східноєвропейки (була б я чилійка або перуанка, їх замінили б 
Борхес-Кортасар): літературна карта світу поділена на сфери впливу 
так званих “основних” мов, і я під цим оглядом однозначно належала 
до, сказати б, “російськомовної зони” — факт, із яким доводилося 
миритись, і питання “а чим українська література різниться від 
російської?” виникло, зокрема й у Джіма, вже по тому, як мої погляди 
на Ахматову чи “Доктора ЖиваїЬ” виявлялись аж надто нетрадиційними
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для американського “естетичного нормативу” (так “не носять” — отже, 
за цим стоїть якась інша традиція). Ніколи вам, хлопці, не втямити, що 
таке тоталітаризм — не кажучи вже про тоталітарний колоніалізм, — 
так, або приблизно так, говорила я, й очі Джіма Брасфілда фосфорично 
блищали за скельцями окулярів, як у прозеліта, котрий слухає оповіді 
про страждання святого Себастяна або великомучениці Варвари. Іншим 
разом такий самий заворожений блиск я спостерегла в нього, коли мова 
зайшла про “треті півні”, — Джім натрапив на цей вираз в англійському 
перекладі одного мого вірша й уточнив: тут алюзія до апостола Петра — 
“іще й півень тричі не заспіває”, — так? Я пустилась оповідати про 
народні поганські вірування, норови нечистої сили, добру й лиху пору
— невже у вас немає нічого подібного? Погляд Джімові світився, як у 
хлопчика, що слухає чарівної казки: куди там, зітхнув скрушно, таж 
наша країна виникла у вісімнадцятому столітті! Американська туга за 
міфом, заздре обожнювання Європи з її напхом напханими історією 
підземеллями, глибоко зачаєний комплекс “безґрунтянства”, спрагла 
потреба власної тайни, без якої нема живої й трепетної, зрослої з природою 
культури, а є лиш механічна цивілізація, — та потреба, котру не здолали 
вповні задовольнити ані Фолкнер (і, навздогін йому, Ральф Еллісон і 
Тоні Моррісон з їхнім абсолютно органічним володінням негритянською 
містикою), ані, тим більше, нашвидкуруч спечені для масового кіно-те- 
левжитку полегшені версії національного історичного міфа (вестерни- 
голлівудщина — “Звіяні вітром”, тощо), — ось та, перефразовуючи 
крилату Лесину формулу, “мука, що дає життя” сучасній американській 
поезії. 1 Джеймс Брасфілд — один із носіїв цієї муки.

І все-таки я була ошелешена, коли він сповістив мені, що подає заявку 
на Фулбрайт — вельми престижну урядову стипендію, яка дає змогу 
зарубіжним інтелектуалам, зокрема й письменникам, працювати рік в 
Америці, а американським — за кордоном, у будь-якій, довільно обраній, 
країні. Джім обрав Україну. На цілий рік, без знання мови (од мене він 
вивчив “добрий день” і “дякую”), взагалі, без спеціальних знань про 
цей, м’яко кажучи, непростий регіон Східної Європи, не бувши ні 
політологом, ні славістом, ні бодай бізнесменом (у себе на курсі я вже 
мала кількох студентів, що також бажали поїхати на Україну, але тамті 
вивчали маркетінґ, і природно, їх цікавили нові ринкові перспективи), 
словом, просто так, як-Боже-бачиш, зірватися й вирушити на пошук 
нових Поетичних Земель? _

На це треба бути американцем. І ще — поетом.
Можливо, тут спроба “обірвати повідок”: розпочати гру за власними 

правилами — і відчути себе не просто притокманим на комфортне місце, 
а реально, насущно на цьому місці потрібним ( припущу не без сарказму, 
що студентів Києво-Могилянської Академії, де викладатиме американську 
літературу Фулбрайтівський стипендіат Джеймс Брасфілд, ця література 
цікавитиме чи не' більше за рідну, — але вже цих механізмів 
самоприниження американцям годі збагнути). Можливо — і навіть 
напевно, — його надить таїна, котрої геть позбавлений гіперреалістичний, 
карамельно-лискучий і, мов дерево листям, обчіпляний цінниками фото- 
образок “американської мрії”. (Доречно пригадати, що її український 
відповідник витворювався Шевченком у казематі, — а це відразу змінює 
шкалу вартостей). Втім, на відміну від нас, американці сентиментальні 
без мазохізму, і роль біблійного Хоми, що знай норовить посмакувати
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чужим стражданням, вложивши персти комусь до ран, не про них. Тож, 
можливо, — можливо, ми, озлоблені й затуркані вічними злиднями, зрослі 
в атмосфері розперезаного хамства всіх рівнів, вивласнені з своєї традиції, 
історії й гідности, все ще, однак, посідаємо щось, чому самі не складаємо 
ціни, — вигасаючі, як жар під попелом, рештки стародавньої — і таки ж 
несогіршої! — книжної культури, од якої, либонь, тільки й заціліло, що 
невитравна (навіть Радянською владою не витравлена!) рефлекторна 
селянська поштивість до “вчености” , та ще поезія — нікому невідома, 
ніким не читана, одна з найліпших у Європі?..

Брасфілд сповнений неофітського запалу відкрити цю поезію американ
ському видавничому ринкові: в його планах, між іншим, і підготовка 
перекладної антології київських поетів “нової хвилі” . Сумовитий скепсис, 
яким опанована вкраїнська інтелігенція, йому наразі чужий, а думка про 
те, що не всякий здобутий досвід іде на користь і що й найсумлінніша 
праця часами пропадає марно, правдоподібно, взагалі ніколи не приходила 
йому до голови: з своєї-бо історії американці винесли цілком інші уроки.

Я заздрю їм.
А вони, виходить, — заздрять мені.
Отже, в світі все ще панує рівновага. ~



Іван КОШЕЛІВЕЦЬ

ПРО БЛИЗЬКЕ Й ДАЛЕКЕ, 
АБО МЕНІ 85

Другий заголовок “Мені 85” має свою історію. Покійний Володимир 
Кубійович, як йому добігало сімдесят, вирішив написати спогади й уклав 
невелику книжечку, тільки не міг дати собі ради з назвою. Я йому й 
порадив:

— А ти так просто й напиши: “Мені 70”.
Назва йому сподобалася, і під вісімдесятку він почав говорити, що 

напише “Мені 80”, але забракло йому часу, і вийшло вже передсмертне 
“Мені 85”.

Правом винахідника цього типу заголовків я теж написав був “Мені 
80”, та рукопис залежався, гак і не вийшовши з хати, а тепер дійшло 
й до восьмидесяти п’яти.

Вік, як на теперішні часи, не такий уже й великий, щоб ним 
хизуватися. Двоє моїх друзів у Вашингтоні — Григорій Костюк і Петро 
Одарченко — з цього погляду виглядають куди солідніше: на той час, 
як цс пишеться, перший перекрочив за дев’яносто, а другий упритул 
дійшов до цієї дати. А проте й вісімдесят п’ять не мало, щоб щось 
побачити, пережити й над чимось подумати. Ну це останнє — як на чиї 
спроможності, але думати приречений кожен, бо, як сказав Бенедетто 
Кроче: “Від тварин і янголів людина відрізняється тим, що мусить 
мислити”.

Чи це також і вік старости? Авжеж, куди від неї дінешся! Тільки тут 
межа між “ще не старість” і “вже старість” досить пливка. Ті, що бояться 
старости, запевняють: старий той, хто таким себе почуває, незалежно 
від прожитих років. Може, так. Є й інші визначення.

Улас Самчук мав щось більше ніж освіту: уміння ясно бачити явища 
й досконало дефініювати враження від баченого. Якось пізньої осени 
1958-го зустрілися ми в Нью-Йорку. Розмова точилася про все й ніщо. 
Тоді ми ще були відносно молоді: мені виповнився п’ятдесят перший, він 
був на два роки старший. Як зайшла мова про старість, Самчук висловив 
такий афоризм: старість починається, коли перестають її боятися.

Певно, є ще якісь означення на цей сумний предмет. Але я їх не 
знаю. Незаперечно одне: мій вік — вік спогадів. Один з яскравих майстрів 
італійського Відродження Бенвенуто Челліні почав свої спогади з першого 
рядка твердженням:

“Усі люди, байдуже з якого стану вони походять, зробивши щось 
добропорядне чи на добропорядне схоже, повинні, якщо вони справді 
добрих намірів свідомі, власноручно своє життя списати; одначе братися 
до цього доброго діла треба не раніше, як досягнувши сорокалітнього 
віку”.

Як на наш час, трохи ранувато, та й сам Челліні почав списувати
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своє ж и т т і і  у п’ятдесят вісім, а закінчив у шістдесят с ім . Але назагал 
порада розумна.

Як мені йшов сьомий рік, батько повів мене записати до школи. Брали 
тоді до першої кляси з вісьмох років, але батько перекопав учителя, що 
я вже вмію читати й писати. Той повірив і погодився мене записати. 
Зрештою, то була правда: мавпуючи на три роки старшого брата, я 
завиграшки опанував початки грамоти.

Ця незначна подія в моєму дитячому житті збігалася в часі з подією 
всесвітнього значення: початком першої світової війни 1914 року. Ясно 
закарбувався в моїй пам’яті й той день, коли ми почули про оголошення 
війни: вітряно-хмарний день стиглого літа.

Як мені пішло на десятий, я був уже перед закінченням т. зв. земської 
трирічної школи. І ця позначка в моєму житті майже збігалася з іншою 
подією світового значення: зіпхнули з трону невдалого царя Миколу II. 
Запам’яталося теж: учителька щось оповідала нам, як до кляси увійшов 
завідувач школи. їх  і було тільки двоє: він та наша вчителька, до речі
— подружжя. Тимофій Степанович підійщов до стіни, зняв царя і пішов 
з ним із приміщення.

Не від речі буде згадати, що зовсім подібне довелося мені пережити 
ще раз без малого тридцять років пізніше. Під кінець другої світової 
війни 1945 року я працював на текстильній фабриці у місті Фельдкірху, 
що в Австрії, на швайцарському кордоні. Під час обіду до фабричної 
їдальні увійшов завгосп фабрики, італієць Ніколятті, підійшов до стіни, 
зняв портрет Гітлера, якось елегантно по-італійському стукнув ним об 
підлогу й поніс геть. Його вчинок здивував нас сміливістю: до капітуляції 
Німеччини лишався ще цілий тиждень.

Тих карколомних подій, що пішли після зникнення царської гіарсуни 
зі шкільної стіни, ми, у тому числі й мій батько, не дуже розуміли, але 
пам’ятається мені, що 1918 року не любили й боялися німців, бо 
поводилися вони так, як і згодом у сорок першому. Наказали знести всю 
зброю, а як після того упіймали молодого хлопця з мисливською 
рушницею, — розстріляли. Поза тим вони наказали старості щоденно 
доставляти скількись там свиней, патрали їх, пакували в картони й 
відсилали на свій фатерлянд.

Денікінців теж боялися: були чужі й жорстокі. Чомусь особливо 
полювали на хазяйських коней. Страх перед більшовиками мав у собі 
щось містичне: ще вони й не дійшли, як хазяїн на селі з непомильною 
інтуїцією відчув, що йде ворожа йому влада, і від диявола, бо безбожна.

Національна свідомість того оточення, в якому я сприймав ці події, 
була нульова, про що може свідчити двовірш з тодішнього фольклору:

Долой ком уну і конину;
Д анай царя, да най свинину.

А проте приємно й тепер згадувати, що петлюрівці залишили на селі 
найкраще враження. Уже самим зовнішнім виглядом вони вигідно 
відрізнялися від усіх інших, людяно поводились і нікого не карали. 
Тодішній червоний партизан, а пізніше партієць Зименків Єсигі (так у 
нас вимовляли це ім’я) геть пізніше, за двадцятих років, любив оповідати, 
як вони, червоні, почувши, що в село вступають петлюрівці, спочатку 
поховались, а потім, переконавшися, що цс військо не таке люте, як 
інші, вирішили вийти з червоним прапором, щоб організовано привітати 
його. 1 їм нічого не сталося. І Єсипові ці контрреволюційні розмови не

151



встигли зашкодити, бо ще за тих таки двадцятих років він на чомусь 
прокрався і відтоді зник з мого поля зору.

Як минуло мені дев’ятнадцять, я вступив до Ніжинського інституту 
народної освіти (ІНО). З тих років важливі, на мій погляд, дві події в 
моєму житті: я вибрав літературу, я став антисоветчиком, хоч ще кілька 
років далі був партійним.

Це останнє так відносно рано сталося, мабуть, тому, що я — селянський 
син. Побувавши за літньої перерви 1928 року на селі, побачив, що ця 
влада чужа й ворожа нам. Саме тоді селян почали обкладати податком, 
сплатити який — означало зруйнуватися. На додаток з 1928-го почалося 
примусове поширення передплати на т. зв. селянську позику.

Я не був одинокий у виразній зміні поглядів. У моєму вужчому 
товаристві нас було п’ятеро. Подекуди зі скупої стипендії ми складалися 
на пляшку горілки і при тій нагоді вели явно контрреволюційні розмови. 
Вже й поготів на початку тридцятого, коли лютувала суцільна ко
лективізація. Тоді ширилися чутки, явно перебільшені, ніби в лісах над 
Десною сходяться гурти “вільного козацтва” для збройного повстання. 1 
найдотепніший з нас, Арсен Мищенко (називаю прізвища, бо ледве чи 
вони ще живі, а якби й так — ніщо їм тепер не загрожує), при одній 
такій забаві жартома казав: “Як почую сигнал, зберу загін і рубатиму 
партійців, усіх підряд”. З нас п’ятьох один, Йосип Куриленко, був віддано 
партійний і на слова Арсена теж жартома відповів: “А я запишуся до 
ГПУ і буду ліквідувати таких, як ти”. І ніхто з нас не боявся зради: 
почуття дружби було вище за партійні переконання.

При цій нагоді — два вияснення. То правда, що небезпечно було 
висловлювати свої думки вголос, особливо перед дітьми, і доводилося 
жити роздвоєно: одне думати, а друге говорити. Але правда також і те, 
що таке самозадушеня годі було витримувати, і в щирих дружніх розмовах 
люди дозволяли собі говорити відкритим текстом.

І друге. Багато є таких, що запевняють, ніби вони вірили в ідеї 
комунізму за тридцятих і пізніших років і тільки тоді “прозріли”, коли 
їх виключили з партії, репресували. Ця цнотливість є своєрідним варіянтом 
Винниченкової “чесности з собою”: я був чесний, бо вірив. І коли я 
тепер читаю спогади селянського сина (маю на оці конкретну публікацію 
в журналі “Вітчизна”), який юнаком пережив голод 1933-го, а 1937-го, 
бувши на п’ятому курсі Київського університету, бачив, як щодня зникали 
професори і студенти, всі знали — куди, а він усе ще вірив, що, може, 
то й справді вороги народу, — я такому авторові не вірю. Бо вже тоді 
вступали до партії або заради кар’єри, або — “якось треба жити”. 
Віруючих не було, і годі прикриватися фііЬвим листком наївности.

Мені йшов двадцять третій рік, коли я при кінці червня 1930-го 
одержав диплом про закінчення ІНО. Мріялося стати вченим, дослідником 
старої української літератури, імовірно не без впливу мого вчителя, знавця 
в цій ділянці проф. Володимира Рєзанова, і я зі свіжим дипломом і 
випискою з протоколу професорської ради, в якій значилося: “Має нахил 
до наукової праці”, поїхав до Києва, бо там Академія Наук (не пам’ятаю, 
як вона тоді називалася) оголосила набір до аспірантури. Але ж це було 
літо тридцятого, ледве три місяці після процесу Спілки Визволення 
України (СВУ), на якому судили власне Академію, бо більшість обвину
вачених складалася з її співробітників чи близьких до неї, на чолі з 
головним обвинуваченим — Сергієм Єфремовим. В Академії панував 
неспокій, і мені ніхто не міг виразно сказати, що буде з аспірантурою. 
Довелося прийняти запрошення Кременчуцького інституту соціяльного 
виховання й поки що стати педагогом.

Попрацювавши там рік, я дістав підвищення на доцента, а ще за рік
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знову зробив спробу з аспірантурою. У Харкові при Наркомосі був тоді 
Інститут літератури ім. Т. Шевченка з філією в Києві. Я подався до 
Києва. Приймав мене тоді молодий учений секретар Інституту Євген 
Кирилюк, який сказав мені на тоді звичне: він не певен, чи в Києві 
буде набір аспірантів, і порадив для певности звертатися до Харкова. 
Відразу з Києва я вислав туди документи, а як надійшов час іспитів, 
поїхав сам. У Харкові приймав мене директор Інституту Сергій Пилипенко, 
відомий голова спілки селянських письменників “Плуг”, за батьківську 
опіку над плужанами прозваний “папашею”. Перевіривши свої шухляди, 
“папаша” сказав мені, що мої документи не надійшли. Теж звичне на 
тоді: загубилися на пошті. Я лишився у Кременчуці на третій рік.

Цей навчальний рік був найчорніший у моєму житті: тридцять другий 
на тридцять третій. Під початок літа останнього дістав повідомлення про 
смерть з голоду чотирьох з ближчої мені родини. Мої батьки якось 
вижили. Тоді лютував в Україні* Постишев, вишукували й викривали 
“буржуазний” націоналізм, троцькістів, правих, взагалі “ворогів народу”; 
було й таке означення: “зв’язок з клясово ворожими елементами”. Мені 
наліпили купу таких обвинувачень і звільнили з робити. Цс сталося між 
двома пострілами. Першим 13 травня того року вкоротив собі життя 
Микола Хвильовий, другим те саме вчинив 7 липня Микола Скрипник. 
На мене кара впала в червні.

Циркулюючи між Кременчуком і Харковом у пошуках нового заробітку, 
я вирішив поновити свої аспірантурні спроби ще раз. Тепер годі зрозуміти
— чому? Адже з такою плямою в біографії про аспірантуру годі було 
й думати. Певно, з розпачу. Цим разом подав папери до Науково-дослідної 
катедри історії української культури ім. Д. Багалія (здається, так вона 
називалася), теж у Харкові. Там мене прийняли, але з умовою: як 
затвердить відділ науки Народного комісаріяту освіти. За який тиждень 
дістав листівку з повідомленням: не затвердив. Але саме тим мені й 
пощастило, бо невдовзі та інституція була ліквідована, і її співробітники 
щезли, мабуть, і з аспірантами, бо про двох моїх друзів, що були там 
перед закінченням аспірантури, Федора Веругу й Юрка Лагійка, я відтоді 
нічого не чув.

У висліді я був здеґрадований на вчителя середньої школи й прийняв 
призначення на заступника директора десятирічки в Ніжині. З роками 
моя кременчуцька авантюра призабулася, і під кінець тридцятих років 
Ніжинський педагогічний інститут почав мене запрошувати на читання 
окремих курсів. Я зважив, що час спробувати з аспірантурою ще раз і 
подав папери до Інституту літератури ім. Шевченка Академії Наук у 
Києві. Про кременчуцькі пригоди в анкеті й автобіографії вирішив не 
згадувати, і мене прийняли.

Директор Інституту акад. Олександр Білецький, дізнавшися про моє 
бажання спеціялізуватися на старій українській літературі, зголосився сам 
стати моїм науковим керівником. Фактично справами Інституту відав 
заступник директора Давид Копиця, мої стосунки з яким були досить 
добрі. Може, мені так здається тому, що, ймовірно, він дещо допоміг 
мені у моїй четвертій аспірантурі. Було так. Нас, кандидатів, з ’їхалося 
на іспит тринадцятеро. Після головного кольоквіюму з літератури 
лишилося троє, решта відпали. Одного, на прізвище Розенберг*, “зарізали” 
на німецькій мові. На останній іспит, із філософії, лишилися ми вдвох
із якоюсь жінкою. Філософія виявилася просто історією партії, і фахівець, 
викликаний для іспиту з університету, поставив нам по кілька питань 
типу: що обговорювалося на тому чи тому партійному з’їзді? Відповідати 
на такі “філософські” питання було досить трудно, і ми обоє плавали. 
Тоді я вдався до нехитрої тактики: зганяти екзаменатора на мені відоме,
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чим трохи уліпшив свою ситуацію. Потім вони, тобто професор і Копиця, 
пішли на нараду, яка тривала досить довго, з чого в мене припущення, 
що Копиця упрошував грізного екзаменатора, щоб “недорізував” решту, 
і випросив мене. Це тільки припущення, може, й безпідставне, але воно 
визначило моє позитивне уявлення про Давида Копицю.

Добрі люди є на високих і низьких посадах. Ученим секретарем 
Інституту був тоді Олександр Кісельов, відомий працями про Павла 
Грабовського, і ще була технічна секретарка Анна Петрівна Тітенко. Ця 
маленька жінка працювала самовіддано й безкорисно, наче аж радісно 
допомагала іншим; не раз ставала в пригоді й мені. Світлий образ з 
минулого в моїй пам’яті.

Олександр Білецький до війни жив у Харкові, тож у Києві бував 
тільки наїздами. Кожного разу я зголошувався до нього на розмову. 
Дивовижно уважний до співрозмовника, він особисто наполягав на тому, 
щоб я починав щось друкувати в літературній пресі, мовляв, щоб моє 
ім’я стало відоме на час закінчення аспірантури. Але я не знав, що 
писати, а тоді почалася війна, й урвалася моя остання з нездійснених 
аспірантур.

Я пишу не систематичні спогади, а лише згадую свій шлях до 
літератури, тому перескочу півдесятка літ, про які мова в іншому місці. 
У 1946 року я опинився в таборі переміщених осіб у Ляндеку (Тіроль). 
Там уже був Йосип Гірняк і літературознавець зі Львова Богдан 
Романенчук, недалеко звідти жив Юрій Клен і часто гостював у нас, а 
з теж недалекого Форальберґу наїжджав Юрій Лавріненко. Уклалося гарне 
товариство.

Гірняк далі не в рахубу, бо невдовзі переїхав зі своїм театром до 
Баварії, а нас четверо, та ще Борис Олександрів, який жив у Зальцбургу, 
навесні 1947-го вирішили видати літературний журнал під назвою 
“Літаври”. Він того самого року й перестав існувати, бо ми з Лавріненком 
у липні теж виїхали до Баварії, а восени несподівано помер Юрій Клен. 
Про це докладніше теж в іншому місці. А згадую “Літаври” тому, що 
в них з’явилася перша моя літературна стаття “Нотатки про український 
роман”. Так, бувши доти трохи істориком літератури, щойно на сороковому 
році життя я став літератором.

Мені з цією статтею “пощастило”, як бачиться, в лапках: її помітили 
відповідні органи в Україні, і пару років пізніше тодішня “Літературна 
газета” зняла з мене першу “стружку”. Ми припускали, що інформатором 
органів у цьому ділі був Юрій Косач, який після вистави його 
гостросатиричної антирадянської п’єси “Ордер” у театрі Володимира 
Блавацького переїхав до Америки й там почав навертати на совєтофільство. 
Після цього доброго початку мені вже не давали спокою аж до 
славнозвісної “перестройки”, а в одній статті Віктора Іванисенка вша
новано мене почесним титулом “головного заводіяки” на емії’рації.

Улітку того таки сорок сьомого вже в Міттенвальді (Баварія) я 
познайомився з Володимиром Кубійовичем, і це визначило одну половину 
моєї літературної діяльности, яка простяглася аж по цей день. Кубійович 
готував тоді статейне видання “Енциклопедії Українознавства”, в його 
термінології ЕУ І, а вже замислювався й над наступним, словниковим 
виданням (ЕУ II). До цієї роботи він заанг*ажував мене, і ми вже в 
Міттенвальді заклали початковий каталог словникових назв (у термінології 
Кубійовича — гасел), з яким навесні 1951 року в складі повної екіпи 
НТШ переїхали до м. Сарселю під Парижем. Я там довго не затримався, 
бо жити й працювати доводилося в гурті під одним дахом, що нагадувало 
продовження)табору, який мені за п’ять; років досить надокучив;

Повернувшися до Мюнхену, я, одначе, не припинив праці в Енцикло
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педії; весь 1953 рік знову прожив у Сарселі, а потім щороку два — три 
рази бував там наїздами. 1957-го помер заступник В. Кубійовича в 
“Енциклопедії Українознавства” Микола Глобенко, і мені припало пере
брати й от обов’язки літературного редактора й відділ літератури. Від 
того часу Кубійович без мого співробітництва був би зовсім безпомічний. 
Кажу це не тому, щоб похвалитися, такі були обставини: в Еврогіі не 
лишилося нікого, хто знав би норми літературної мови й здолав би 
стилістично уодностайнювати енциклопедичні матеріяли. Правда, було 
таких ще двоє: Михайло Орест та Ігор Костсцький. Але перший ні за 
що не погодився б бодай на один день покинути АвЛбурґ, в якому він 
жив від кінця війни до смерти. Він був самітник і, коли доводилося йому, 
як редакторові мови в газеті “Сучасна Україна”, а потім у журналі 
“Сучасність”, їздити до Мюнхену, то завжди на кілька годин, щоб ще 
того самого дня повернутися до Аві^бурґу. А Косгецький мав своє 
видавництво “На горі”.

В “Енциклопедії Українознавства”, попри багато інших обов’язків, я 
надрукував безліч дрібних нотаток з історії української літератури й 
чимало більших статей. Звичайно, енциклопедичні статті мають не так 
науковий, як компілятивний характер, але деякі з них мені подобаються 
ще й тепер.

З початку 1951 року в Мюнхені почала виходити згадана газета 
“Сучасна Україна”, і я пристав до того товариства як редактор літературної 
сторінки, що її заклав Григорій Костюк незадовго перед своїм переїздом 
до Америки. Так почалася моя друга половина літературної праці. З 
липня 1955-го літературна сторінка виокремилася в самостійну “Українську 
літературну газету”, до співредакторства в якій я запросив Юрія 
Лавріненка. Газета виходила раз на місяць і проіснувала неповних п’ять 
років. Під кінець 1960-го ми порадилися з тодішнім головою дослідно- 
видавничого товариства “Пролог” (воно було видавцем названих газет) 
Миколою Лебедем і вирішили обидві газети перетворити на літературний 
і громадсько-політичний журнал “Сучасність”, який почав виходити з 
січня 1961 року. Я став головним редактором і реда^ушів його з перервами 
до 1983 року.

З названими виданнями пов’язані роки найпродуктивнішої моєї 
літературної праці. На власному досвіді я переконався, як багато може 
зробити людина, що вміє систематично працювати, навіть коли почне з 
запізненням — із сорока років. На жаль, мені самому така культура 
праці не зовсім була властива, і я зробив відносно мало. На заваді стояли 
не тільки клопітні редаторські обов’язки, а й те, що італійці влучно 
називають: dolce far niente (у вільному перекладі: солодке байдикування).

За весь час співробітництва з “Прологом” я написав кількадесят 
літературно-критичних статей, з-поміж яких, якщо вільно самому авторові 
признаватися вголос, вдалися мені портрети Олександра Корнійчука, 
Леоніда Первомайського, Івана Сеиченка, Миколи Бажана. Крім того, я 
зробив десяток книжок, з яких дві — мої лише за впорядкуванням: 
“Панорама найновішої літератури в УРСР” (два видання: 1963 і 1974) 
та польською мовою, на замовлення редактора паризької “Культури” Єжи 
Ґедройця, “Україна 1956-68” (1969, передрукована 1986-го у Варшаві 
видавництвом “Слово”).

Поза тим приємно мені було працювати над упорядкуванням ще двох 
книжок. У збірці Василя Симоненка “Берег чекань” (1965), яка витримала 
ще кілька видань, я опублікував усі на тоді зібрані поезії цього автора, 
спотворені цензурою та нелегально поширювані, із власним текстологічним 
коментарем. Не знаю, чи повніше з цього погляду ‘видання в Україні 
появилося.



Приємність упорядкування книжки Євгена Сверстюка “Вибране” (1979) 
полягала в тому, що автор, на тоді в’язень концтабору, передав звідти 
мені право диспонувати його літературним дорібком. Чи я вдало 
скористався почесним правом, укладаючи названу книжку, годі мені 
сказати, бо без живого контакту з автором ледве чи можна таке завдання 
задовільно виконати.

Я також залюбки перекладав із французької й німецької. Окремими 
книжками вийшли: “Жак-фаталіст і його пан” Дені Дідро та “Оповідання” 
Франца Кафки.

Книжка, як їй щастить, може мати свою біографію, навіть коли вона 
не відзначається особливо високими якостями. Подібно пощастило моїм 
трьом: “Сучасна література в УРСР” (1964), монографіям “Микола 
Скрипник” (1972) та “Олександр Довженко” (1980); особливо першій.

Вона появилася під ту пору, коли була дещо подірявлена залізна завіса 
і протягом кількох років тривав зв’язок між Україною й діяспорою. Туди 
йшли наші видання, а звідти матеріяли самвидаву. Як функціонували ці 
канали — не знаю. Знаю лише двох кур’єрів; ними були Микола Мушинка 
та Павло Мурашко з Чехо-Словаччини. На Заході нам було відомо, що 
Мушинку якось упіймали на українсько-чеському кордоні й відібрали 
рукопис “Інтернаціоналізм чи русифікація?” Івана Дзюби. Цю книжку 
ми надрукували з примірника, привезеного проф. Павлом Шумовським, 
який з паризькою делегацією вчених гостював у Києві. Взагалі ж, біографія 
цієї книжки могла б бути предметом цікавого дослідження.

Перша вістка про те, що моя “Сучасна література в УРСР” мандрує 
по Україні, дійшла до мене з книжки В’ячеслава Чорновола “Лихо з 
розуму” (чи з “Українського вісника”?). В уміщеному там кінцевому 
слові на своєму процесі Михайло Горинь, обвинувачений у поширенні 
антирадянських творів, сказав, що читав “Сучасну літературу” й давав 
двом іншим. Пізніше, опинившись за кордоном, Валентин Мороз оповідав, 
що вона фіґурувала як речовий доказ і на інших процесах.

Офіційні критики особливо гнівалися на автора за поділ тодішнього 
письменницького корпусу на чотири покоління; навіть не обмежувалися 
київською пресою, бігаючи подеколи зі скаргами й до Москви. Воно й 
зрозуміле: з того поділу випливав конфлікт, бунт четвертого, 
шістдесятницького покоління проти літературних “батьків”. А деспотія не 
любить конфліктів і воліє плекати вигляд цнотливої одностайности.

Вироблені тоді під шапкою соціалістичного реалізму табу, до речі, за 
інерцією діють і досі. Було- встановлено, що літературних генералів на 
вершку піраміди не вільно зачіпати. Воно, це табу, міцно тримається: 
ледве хтось насмілиться щось не так сказати про “великого”, як зчиняється 
крик: ніззя! Бо таке, мовляв, чинять “ворожі до рідної сили, котрі хочуть 
довести, що в українській культурі та літературі немає нічого путнього, 
достойного...” (у лапках цитата з статті в “Літературній Україні”, 
одержаної саме як пишеться цей спогад).

От і тепер, під таким загрозливим попередженням, автора опадає 
непевність: чи вільно йому згадати, що й найбільші з батьків поставилися 
до появи шістдесятників щонайменше з упередженням. Маю на думці 
лагідного Максима Рильського, який приймав шістдесятників із застере- 
жденням: “Певен, що луска нарочитої оригінальности, оригінальничання 
поволі спаде з них...” Тобто вони самі відмовляться від того, що зробило 
їхню творчість неповторною, і стануть такими, як усі. А Павло Тичина, 
той і геть зробив вигляд, ніби втішився з того, що в березні 1963-го 
Хрущов нагримав на модерністів, та й собі: “Та от лихо наше, що з 
молодих поетів є ще й такі, які й самі не розуміють, що значить бути
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новатором. Hi теми в них нема, ні форми, ні настрою, а так... немов те 
викрутасне ковзання на коньках по льоду”.

Чи ця пригадка кине тінь на божественний “Золотий гомін” або 
“Скорбну матір”? Та ніскілечки! Лише нагадає диявольську машкару ще 
недавно будованого соціялізму, перед якою поетові треба було звиватися, 
та ще й весело, “немов танцюючи польку” (це з П. Загребельного про 
“Партія веде”). Спроби ж апологізувати все написане великим поетом 
неминуче потягнуть нас у фальш.

З книжкою “Сучасна література в УРСР” і написаним навколо неї 
пов’язаний у мене спогад про радість відродження, яку ми переживали, 
стежачи за творчістю шістдесятників. Власне їм я й зобов’язаний задумом 
заходитися коло неї. Того відродження було ледь-ледь, але дух його 
збуджував надхнення на такі шедеври поліфонічного звучання з по-шев- 
ченківськи лаконічним визначенням ролі поета, як “Естафети” Ліни 
Костенко чи до зухвалости гостро, але достойно написана “Ода чесному 
боягузові” Івана Драча. Але й на творчість як гру, елемент якої 
запам’ятався у вигляді “мальованих рецензій” Юрія Щербака. Я їх навіть 
витинав, але погубилися. Недавно одну знайшов: з малюнком серця, 
підігріваного в сковороді на примусі, — та десь зникла знову.

Надхненна творчість випереджає час, і нема дива в тому, що гроно 
шістдесятників перевершило можливості тогочасного відродження, 
увійшовши прегарними зразками творчости в історію літератури двадцятого 
століття.

Що стосується моїх монографій “Микола Скрипник” та “Олександр 
Довженко”, їх теж не оминули увагою на Україні. А. Скаба цитував 
“Скрипника” на котромусь зі з’їздів КПУ; згадував його й другий секретар 
ЦК, “неудобозабываемый” Маланчук. Ці дві книжки поки що не втратили 
своєї актуальности, і їх варто було б, на мій скромний погляд, 
передрукувати. Не те щоб я хотів хизуватися ними; в Україні, я знаю, 
не бракує талановитіших авторів, та й із джерелами там куди краще, 
але не чути наразі, щоб хтось заходжувався коло написання грунтовних 
праць про ці визначні постаті нашої історії двадцятого століття, а те, що 
написане, робилося в таких обставинах, коли конечне було фальшування. 
Тож тим часом ці дві готові праці могли б покрити першу потребу.

З якогось часу, що обумовлене, видно, віком, ловлю себе на тому, 
що мене дедалі менше цікавить поезія й белетристика, натомість відчуваю 
потяг до документальної прози: це історичний роман, літературна 
біографія, мемуари, і на додаток — есей, у тому первісному розумінні, 
якого надав йому творець цього жанру Мішель Монтень.

Як мова про документальну прозу, належить ствердити, що в 
українській літературі втілення в творчості цього жанру все ще лишається 
в зародковому стані. Історичні романи пишуться занадто белетризовано, 
без належного опертя на джерела, з дуже довільним зображенням 
історичних постатей відповідно до політичної кон’юнктури. Либонь, зовсім 
відсутня проза художнього дослідження, в якій автор виступає скорше 
істориком і тільки в другу чергу прозаїком. Така література під цю пору 
найактуальніше потрібна для популяризації всуціль забутої історії України. 
Упереджаючи закид у несправедливому наставленні до українського 
письменства, ладен визнати: поодинокі приклади правильного розуміння 
історичного жанру є в ньому, і їх варто назвати: з давніших — книжку 
Леоніда Махновця про Григорія Сковороду, з новіших “Марію Башкірцеву” 
М. Слабошпицького, “Петра Дорошенка” Ю. Мушкетика. За тим, що
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могло появитися пізніше, не мав змоги стежити. А все ж це поки що 
винятки.

Згідно з однією індуїстською доктриною, в кожному з нас сидить 
якесь число персонажів, досить різних своїми уподобаннями, і той чи той 
з них раптом може заявити претензії на керування нашою поведінкою. 
Таке сталося й мені: з якогось часу один з моїх персонажів активізувався 
й почав тіснити інших. Щоправда, в нього були вагомі арі^ументи: спокуса 
вийти на безмежне поле прекрасного. Простіше кажучи, поряд з. 
літературою мене дедалі більше почала цікавити історія західного 
мистецтва. Не щоб я вивчав його з книжок і репродукцій. Зовсім інакше: 
знайомство з архітектурними спорудами чи мистецькими утворами євро
пейських майстрів відбувалося в подорожах чи то на терені їх постання, 
чи в музеях, куди занесло їх невідомими шляхами.

Початок цього нового захоплення умовно можна датувати травнем 
1957 року. Тоді ми вибралися з Володимиром Кубійовичем на відвідини 
Винниченкового Закутка на півдні Франції. З Парижу до Авіньону їхали 
потягом з моїм моторолером у багажному вагоні, а в Марселі сіли вдвох 
на ролер і їхали яких півтори сотні кілометрів до Закутка повних два 
дні, бо в дорозі не одне затримувало нашу увагу, і ми розважалися, не 
поспішаючи. Тоді виявилося, що ми з ним добрі друзі, якими й лишилися 
до його скону.

У Закутку ще була нагода бачити малярські роботи Винниченка та 
його портрет, виконаний Миколою Глущенком. За наших відвідин ще 
жила дружина Винниченка Розалія Яківна; вона висловлювала невдово
лення Глущенком, мовляв, огрядний степовик Винниченко на портреті 
виглядає тонкошийо-тендітним.

У висліді кількаденних розмов з цією жінкою я набрав враження, що 
в її натурі було щось демонічне, і вона мала неабиякий вплив на 
Винниченка, гадаю, від’ємний. Це враження ще зміцнилося від читання 
його щоденників, що вийшли в світ заходами невтомного Григорія Костюка.

Та Закуток тут згадується між іншим, лише тому, що з ним пов’язана 
одна з запізнених дат у моєму житті. Як читач уже зауважив, вони всі 
були мені запізнені: так остаточно й не здійснена четверта аспірантура, 
щойно в сорок років дебют яко літератора, а в п’ятдесят перша туристична 
подорож, про яку тут мова, і з цією ж датою пов’язана активізація мого 
персонажа, який навернув мене на зацікавлення мистецтвом, бо в цій 
подорожі воно почалося з оглядання римських споруд доби імператора 
Авґуста в Арлі, Оранжі й Німі, де вони у висліді менш бурхливої історії 
збереглися кра'ще, ніж в Італії.

Здобувшись невдовзі на авто (тут я мушу переходити з однини на 
множину, бо автом ми подорожували удвох з Еммою Андієвською), ми 
мали змогу заїжджати до найглухіших закутків, що в Европі для аматора 
мистецтва досить важливе і може бути засвідчене бодай одним прикладом, 
наугад схопленим: в Італії між Феррарою й Моденою є на досить 
другорядній дорозі містечко Ченто, до якого, либонь, крім авта, трудно 
добитися якимось іншим транспортом, а в тамошній Пінакотеці можна 
оглядати прегарні утвори Караччі й уродженця цього міста Гверчіно.

Знайомство зі спорудами греко-римської культури довелося обмежити 
тільки європейським континентом (Греція, Італія, Франція), а все, що 
поза цим тереном, на жаль, відоме мені тільки з книжкових репродукцій. 
Для вивчення романського мистецтва достатній терен Франції, Італії й 
Еспанії. Знайомство з готикою найкраще починати з батьківщини цього 
стилю — Франції. Чудо появи його на європейському континенті 
знайдемо в “Історії Франції” Андре Моруа:
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“У Франції, як і в Англії чи Німеччині, в Еспанії чи Італії, середньовіччя — доба 
передусім християнської віри. Француз XXII віку не має сумніву в сенсі житгя. Він вірить, 
що Бог сотворив світ, як написано в Біблії, і що люди тут, на землі, існують на те, щоб 
шукати спасіння, що вдень Страшного Суду одні будуть прокляті, а інші врятовані. Він 
боїться вічного прокляїтя і готовий, щоб уникнути його, вірно виконувати релігійні 
обряди, ходити на прощу і роздавати милостиню. Коли міста стають багаті, місцевий 
патріотизм й одчайдушна віра спонукає їх віддати свої сили й засоби на будову церков, 
гідних Божої величі. Контраст між відносно малим числом населення цих міст, бідністю 
приватних домів і пишнотою соборів засвідчує силу віри тієї доби” .

Найкращим прикладом для ілюстрації тут сказаного може бути місто 
Шартр, розташоване за дев’яносто з чимось кілометрів на південний захід 
від Парижу. Тепер у ньому щось із сорок тисяч населення, на початок 
тринадцятого століття могло бути, скажімо, двадцять тисяч. І тут на межі 
чуда питання: де могло взятися в тому, як на умови середньовіччя, 
бідному місті стільки майстрів, щоб звести величний собор, навчитися 
обробляти достоту на мереживо камінь, прикрасити споруду понад п’ятьма 
тисячами скульптурних образів та божественної краси вітражами? 1 не 
залишити по собі жадного імени.

Ми досить грунтовно об’їхали батьківщину європейського ренесансу й 
бароко — Італію. Якщо перескочити кілька століть, — з дев’ятнадцятого 
пальма гіершости в історії мистецтва знову переходить до Франції й так 
тримається аж до середини нашого століття.

При згадці цієї дати мушу признатися, що, як поминути три великі 
постаті — Пікассо, Далі й Шагала, моє зацікавлення мистецтвом 
закінчується саме на п’ятдесятих роках цього століття, коли протягом 
однієї декади вимерли фовісти (Анрі Матісс, Рауль Дюфі, Андре Дерен 
та інші) і близькі до них творчим хистом Фернан Леже, Жорж Брак і... 
і... У моєму сприйманні після відходу названих майстрів у духовній 
атмосфері т. зв. “консумиційного” суспільства, коли всі життєві проблеми 
таки справді зосередилися, як брати гюзасоціялістичпий світ (у 
соціалістичному причини занепаду мистецтва інші), на продукції для 
споживання, витворився для мистецтва духовний вакуум, у якому воно 
аморфізується й заникає, наче б мистці не знають, що робити. Звісно, 
це суб’єктивне враження, без гіретенсії на непомильність. Якщо ж автор 
помиляється, то це дивне з чийогось погляду уявлення можна пояснювати 
його віком.

Зі своїми мистецькими уподобаннями я, правдоподібно, заглиблююся 
в матерію, не для кожного читача цікаву, тому прошу пробачення: це 
складова частина мого автопортрету і не хотілося б її оминути.

Особиста приємність починається з повторного оглядання тих самих 
об’єктів, сказати б, обертання навколо того самого по горизонтальній 
спіралі, з поглибленим завдяки книжкам баченням; ті книжки громадяться 
своїм порядком у тематично окрему бібліотеку. Хай буде найпростіший 
приклад з назагал читачеві відомого: паризький Лювр. Уже з першого 
оглядання відвідувачеві впаде в око найбільше полотно з тамтешньої 
колекції — “Весілля в Калі Галілейській” Веронезе — хоча б тому, що 
воно найбільше. Але інакше він подивиться на нього за котримось 
повторним разом, коли з прочитаного знатиме, що цей образ був 
мальований для манастиря Сан Джорджо у Венеції, збудованого славетним 
архітектором Палладіо, бо архітектурна сценерія картини зумовлена 
впливом того архітектора. А на додаток, за звичаєм того часу, на тому 
полотні зображені історичні постаті доби: цісар Карл V і французький 
король Франсуа І, а в передньому ряду музик славетні мал яри Венеції
— Тіціян, Тінторетто, Бассано і сам Веронезе.
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Відвідувач того ж Лювру, хоч скільки ходитиме по лябіринтах його 
експозицій, ледве чи помітить кількох Фра Анжеліко, якщо перед тим 
не знає цього майстра з фльорентійського манастиря св. Марка, t так 
багато що відкривається глядачеві в повторних відвідинах.

Якось надійшов час, коли я перейшов у стадію, ймовірно, властиву 
кожному аматорові мистецтва, “колекціонування” окремих майстрів, — 
“колекціонування” у лапках, бо музейні експонати можна “ко
лекціонувати” тільки в розумінні якнайбільшого знайомства з творами 
того чи того скульптора або маляра. Тут можливості різні: залежно від 
обсягу продукції майстра та розкиданости його по музеях світу.

Легко колекціонувати згаданого на початку Бенвенуто Челліні. Він був 
золотарем, і дрібні його золотарські вироби, звісно, розгубилися, а як і 
ні, то важко їх ідентифікувати. З певністю відома з його робіт цього 
жанру золота сільниця, зроблена для короля Франсуа І, яка тепер 
зберігається у віденському Музеї історії мистецтва. Але Челліні був також 
одним із найвизначніших скульпторів ренесансу. Кілька його робіт 
зберігається у фльорентійському Державному музеї. З найвизначніших 
двох його робіт легко приступний до оглядання Персей у бронзі, копія 
якого виставлена у льоджі на П’яцца делля Сіньйорія у Фльоренції. Дещо 
складніше було для мене з Розп’яттям, яке Челліні надумав зробити для 
свого надгробка, як він висловився в спогадах, з найбілішого мармуру на 
хресті з найчорнішого. Та воно не було використане за призначенням: 
Челліні продав його фльорентійському герцогові Франческо, а той 
подарував еспанському королеві Філіппові II. Тепер воно зберігається в 
Ескоріялі. Либонь, тому що я багато про нього начитався, заки добився 
до Ескоріялу, враження від Розп’яття Челліні лишилося в пам’яті в числі 
найяскравіших.

Куди складніше з “колекціонуванням” малярства. У звичайному 
уявленні ренесанс — це Леонардо да Вінчі, Мікель-Анджельо, Рафаель, 
може, ще кілька імен, та й по всьому. Насправді ж то була доба, сказати 
б, змасовлення генія, для обрахування майстрів найвищої досконалости 
тільки цієї доби треба тризначного числа, і мені по багатьох роках 
полювання все ще відкриваються несподіванки.

Певний острах, з яким вдаюся до теми своїх мистецьких захоплень, 
зумовлений досвідом: подібне, але дещо більше, було в моїй книжці 
“Розмови в дорозі до себе”, і дехто з рецензентів зауважував, що книжка 
назагал непогана, от тільки в другій половині забагато невідомих імен. 
У підтексті ймовірно був і закид: чи автор не хизується ними? Тому тут 
з обережности я намагаюся згадувати їх якнайменше, а то на додаток 
ще й сам себе зсаджу вниз: таке замилування в полюванні за мистецькими 
об’єктами — не мій винахід, за доби розвиненого туризму воно досить 
поширене; знаю навіть одного українця, з яким годі було б мені змагатися, 
засяг його мандрівок куди ширший: це Юрій Шевельов. Недавно одержав 
від нього вістку, що він побував в Одесі, там натрапив на одного 
Караваджо і тим завершив “колекціонування” цього майстра. Я позаздрив 
йому, бо й сам “колекціонував” Караваджо, але в Одесі бував за 
молодости, коли в мистецтві нічого не тямив, а тепер знаю, що не зможу 
туди поїхати, і той одеський екземпляр у моїй “колекції” ніколи не буде 
занотований.

Тут на мистецтві остаточно поставлю крапку, додам лише, що воно, 
як і буває здебільшого, в моїй літературній праці мало придалося. Без 
цього можна було б геть обійтися. Та в цьому, власне, прикмета культури: 
вона ніби належить до того “зайвого”, що не конечно потрібне для життя. 
Щоб жити, людині потрібно їсти, пити, одягатися й мати притулок до 
спання. Та якби вона обмежувалася тільки цим конечним — лишилася б
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на статусі тварини. Людину ж від появи на світ ціхус потяг до того 
“зайвого”, з чого постає культура.

В Еспанії й Франції можна оглядати житла первісної людини сорока 
чи двадцятитисячної давности — печери. Мешканці їх сутужно жили зі 
збирання й полювання, голодна смерть була щоденним явищем, але 
троглодит чомусь вважав за потрібне витрачати час на прикрашення 
житла прегарними, як на його спроможності й уявлення, малюнками. З 
того потягу до “зайвого” народжувалася культура. Візьмімо дещо ближчий 
до нас час, яких п’ять тисяч років тому. Наші предки трипільці навчилися 
випалювати череп’яний посуд. Здавалося б, для практичного вжитку цього 
й досить. Але ні: трипілець “марнував” час ще на прикрашання, посуду 
малюванням. Це культура. Повернімося від далекого до зовсім близького. 
Ще на нашій пам’яті українське село було до такої міри самодостатнім, 
що кожна господиня мала зібрати в полі льон і коноплі, виробити з них 
прядиво, виткати полотно й пошити сорочку, а потім витрачала куди 
більше часу, ніж на пошиття, на “непотрібне”, з погляду практичного 
функціонування речі, — прикрашання сорочки вишивкою. Це елемент 
народної культури.

У господарстві мого покійного батька тягловою силою були коні, часом 
і воли. Якось захотілося йому нового ярма, і він досить швидко вистругав 
той нехитрий прилад, але куди довше морочився, поки його гарно 
вимережив, і з тієї миті воно стало предметом ужиткової культури, бо 
в мережці-орнаменті об’єктивізувалася індивідуальність його творця.

Колись я написав, що в повісті Івана Сенченка “Савка” чути дух 
гоголівської України, й один із моїх опонентів-киян уїдливо закинув мені 
тугу за реставрацією минулого. Та ні ж бо, шановний пане Вікторе: 
обидва ми добре знаємо, що справа не в реставрації чогось, а зовсім в 
іншому, в тому, що, на відміну від виробів науково-технічного прогресу, 
які з винаходом досконаліших відкидаються геть як непотріб, утвори 
людської культури від сорокатисячолітніх малюнків Альтаміри до творів 
Пікассо, який, до речі, взорувався на примітивній культурі Африки, живі 
вічно і не втрачають своєї вартости, а людині властиво почувати себе 
спадкоємцем усього створеного поколіннями її попередників, у тому числі 
й гоголівської України.

Культура вкладається у певні форми функціонування в повільному 
еволюційному розвитку зі століття в століття. Це живий процес, яким 
не можна керувати чи переформовувати його, як думали більшовики, 
але, наш досвід тому доказ, його можна задушити. Культура не витримує 
насильства і завжди зазнає втрат від революцій, особливо тих, що їх 
називають Великими. Згадуючи Велику Французьку, не завжди пам’ята
ють, що санкюлоти вирубали на фасаді собору Нотр-Дам ґалерію біблійних 
королів, у простоті своїй бувши переконаними, що то ненависні їм королі 
Франції, а сам собор з християнської святині перетворили на храм богині 
розуму, образ якої втілювала вродлива дівка, посаджена у вівтарі. Сліди 
подібної руйнації можна бачити й тепер по всій Франції.

Та це квіточки порівняно з ягідками Великої Жовтневої, бо ж за 
задумом вона мала знищити старий світ “до основанья”. “А затем...”? 
“Затем” маємо тс, що маємо. Виявилося, більшовикам легко було 
руйнувати, якщо йдеться про собори й матеріяльні пам’ятки минулого, 
палити церкви й перетворювати їх, збивши бані, на зерносховища, але 
куди трудніше було з національно-культурною свідомістю. Щоб увести 
Україну в соціялізм, більшовики не бачили іншого засобу, як вирубувати 
ту свідомість разом з її носіями. Треба їм було вивезти сотні тисяч селян 
на Північ і кинути там у сніги на погибель. Для мене це не тільки
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історичний спогад, а й, сказати б, автобіографічне: серед тих вивезених 
десь загинула моя тітка ївга; і сім мільйонів (чи приблизно стільки, чи 
більше) уморених голодом тридцять третього. Серед них померло й четверо 
з моєї ближчої родини: дядько Павло, тітка Харитина з сином Антоном, 
дядина Марта. Нотую їхні імена, бо страдницька смерть їхня живе в 
пам’яті й стукає в моє серце.

Звичайно говорилося, що вбито мільйони на те, щоб зломити опір 
селянства колективізації. Це правда, але йшлося також про вбивство 
культури, яка не могла прийняти колективізації, бо ще геть задовго до 
появи більшовиків у ній витворилося поняття у вигляді максими: “Гуртове
— чортове”, і його нелегко було вибити з людської пам’яті.

Тож не диво, що більшовики за сімдесят із чимось років не здолали 
дійти остаточного ідеалу: убити народну пам’ять, але не можна за ними 
не визнати й чималих успіхів у створенні того, що вони назвали “новая 
общность, советский народ”. Сьогодні, коли Україна ступає на перші 
кроки на шляху самостійного існування, це відчувається досить боляче.

Улітку 1992-го я відвідав Україну вперше за майже півстоліття життя 
на Заході. Милуючися чарівним Києвом, я ще більше захоплювався тим 
невеликим гуртом людей, переважно літераторів, з якими мені щастило 
зустрічатися, і, повернувшися до Мюнхену, відразу ж заходився коло 
статті, в якій усі мої київські добрі друзі й знайомі виходили, як люблять 
наші критики висловлюватися, вельми позитивними героями. Вони такими 
й є, ті ентузіясти відродження України, але я завагався й відклав, як 
Козьма Прутков, статтю в “Неоконченное”. Побоявся, що скажуть: 
підлабузнюється.

І ще відвідав я свого брата на селі, єдиного, що лишився живим з 
нашої родини, в тій самій хаті, в якій ми обидва народилися. Колись 
тут було гарно відгороджене подвір’я з хлівами й коморою, а в кінці 
городу клуня. Тепер нема нічого, навіть груші й в ’язу, що стояли обіч 
хати. Домівка стоїть гола серед городу і в ній живе бовкуном мій брат 
Олексій, удівець; діти його покинули й подалися до міста, на легший 
хліб. Хто він такий? Колись був би хазяїном. А тепер? Ветеран Великої 
Вітчизняної війни. Мабуть, і пишається цим, бо на хфіртці табличка: 
“Здесь живет участник Великой Отечественной войны”.

Усі ми теоретично знаємо, якого спустошення зазнало українське село 
під більшовиками, але це знання не рятує від шоку, яким приголомшує 
бачене на власні очі. Кожна порядна людина в колишньому селі була 
хазяїном* тепер цей почесний титул нема до кого прикласти, ні до мого 
брата, ні до будь-кого іншого на селі — обліковця, механізатора, бригадира 
тощо. Який з нього хазяїн, коли він виконавець якоїсь функції у нічийому 
хазяйстві? Зате цей почесний титул хазяїна привласнив собі перший 
секретар райкому партії. Такого довгого означення йому й не треба було: 
вистачило сказати “перший”, як уже було відоме, що мова про хазяїна, 
сваволі якого не було меж.

Жив у нас на селі колись один хлібороб. На прізвище його ніхто не 
знав, а був він для всіх просто Кобзарів Павло. Він так любив своїх 
волів, що дотепники жартували, ніби, як доручить староста віднести 
пакет до волости, він кладе той пакет за пазуху, запрягає воли й везе 
доручене волосному старшині на інше село, тобто воли тягнуть порожнього 
воза, а Павло, погейкуючи, йде поруч з ними.

У наведеному допепі багатий зміст. Павло був хазяїн з діда-прадіда. 
Його хата була не просто житлом, це був центр його світу, в якому він 
відбував з належними обрядами Різдво й Великдень та інші світлі 
гіразники. На подвір’ї стояли хліви з різною живністю й волами, які 
разом з Павлом знали, де повертати з дороги на свою ниву, і вважалися
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мало не членами родини. Цс був його світ, який більшовики, ставши 
при владі, заповзялися зруйнувати. Вони насміхалися з його “диких” 
обрядів, вимагали спалити ікони й перешкоджали молитися в церкві, а 
потім і церкву спалили, поставивши на тому місці сельбуд. Іншими 
словами, вони, хоч у які шати “світлого майбутнього” одягали свій задум, 
неухильно намагалися погасити світло народної культури, що скрашув/'иг 
нелегке Павлове життя, і загнати його в світ “гнітючої сірої нуд.. л ,  

звірожорстокого, тупого і скучного безрадісного будня” (0 . Довженко). 
Павло боронився, як міг, але мусив поступатися тискові безоглядної 
деспотії. Та як надійшла колективізація і треба було відігнати воли на 
колгоспний двір, він затявся: “Не віддам. Поріжу, а не віддам!” І тим 
підписав собі “путьовку” в сніги далекої Півночі, ііе виключене, що їхав 
Павло в тому самому телячому вагоні, що й моя тітка ївга з родиною.

Після Павла не лишилося нащадків, нони загинули разом з ним, але 
вижили діти тих, кому пощастило псрстривати в колгоспі вивози й голод 
тридцять третього. На відміну від неписьменного Павла, вони покінчали 
десятилітки, а хтось вибрався й на високі посади, і багато їх оселилося 
в городі, але в масі своїй, одягнені в куфайки й ті “безбарвні тісні 
кепочки, що здатні спотворити хоч якого красеня, принизити будь-якого 
героя” (теж Довженко), вони вжилися в більшовицький “безрадісний 
будень”, що постав на руїнах народної сільської й міської, дедалі більше 
зросійщеної, національної культури; багато з них, ставши “простыми 
советскими человеками”, забули свос національне походження. Інтуїція 
не підвела їх: вони проголосували за незалежну Україну. Та чи це означає 
й спроможність на далеко важче: відстояти державну самостійність? 
Позитивна відповідь для значної частини населення України дуже 
сумнівна. Для тих, хто втратив почуття національної приналежности, 
стали домінантними, як зауважив недавно президент JI. Кравчук, 
споживацькі настрої, з усіма небезпечними наслідками. Швидко забулося, 
чого зазнав народ під більшовиками, і на перший плян висунулося: після 
проголошення незалсжности жити стало важче. То, може, ліпше повер
нутися в КПРС і СРСР?

Не звинувачуймо зверхньо сам простий люд у подібних настроях. А 
освічений “технар”, і не тільки він, а й гуманітарій на високій посаді, 
який ще надавно бігав до Гурснка за вказівками, а тепер відстоює 
зрусифікований правопис, або той, кому через розвал імперії луснула 
кар’єра в Кремлі, — чи не мріють вони повернутися в лоно КПРС і 
Союзу? Та цур їм, то, висловлюючись відкритим текстом, перекинчики. 
Говорім про “незрячих”. Щоб вони спроможні були відстоювати свою 
державність, їх треба повернути до геніяльного в своїй простоті Шевчен- 
кового: “...що ми?.. Чиї сини?? яких батьків? Ким? за що закуті?” А це 
можливе тільки через відродження сплюндрованої більшовиками 
національної культури. 1 тут трудність: культура ж бо тс “зайве”, що 
понад конечне: їсти, пити, одягатися, — і наші верховні гірагматики- 
правитслі ніби зовсім логічно вважають: спочатку нагодувати, а тоді вже 
культура. Та як залишити народ під культурною опікою “останкінців”
— шкода буде зусиль: незалсжности не втримати.

М ю н х е н
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ПОШТА РЕДАКЦІЇ

ДМИТРО ДОНЦОВ І ОУН

У журналі “Сучасність” (ч. 12, грудень 1992 р.) видруковано статтю 
Тараса Кузьо “ОУН в Україні, Дмитро Донцов і закордонна частина 
ОУН”. З погляду історичної правди й журналістичної етики, ця стаття 
вимагає вияснення та спростування низки неправд, наклепів і очорнювань.

Тарас Кузьо покликається на статтю М. Лагодівського (Дмитро Донцов. 
“Проблеми”, Мюнхен, 1947, ч. 1), який твердить, нібито погляди Донцова 
змінювалися впродовж усього його життя й Донцов був ким хочете, від 
“поступової соціял-демократії до реакційного гетьманства, дальше від 
монархізму до демократичного республіканства, а звідтам до то- 
талітаристичного націоналізму і дальше від націоналізму до консер
ватизму”.

Справжнім соціялістом будь-якого напряму Дмитро Донцов не був 
ніколи. (Грунтовна стаття на цю тему: А. Бедрій. “Світоглядово-ідейна 
біографія Дмитра Донцова до 1913 року”, “Визвольний шлях”, Лондон, 
1983. — ч. 11 — 12). Донцов став фіктивним членом Української 
Соціял-Демократичної Партії (УСДП) у Петербурзі, коли тамтешній відділ 
Революційної Української Партії (РУП) змінив назву на УСДП. Але 
Донцов зразу виступив проти соціялізму-марксизму, будучи перекоиапим, 
що цей рух звернений проти побудови української національної держави, 
Десь у той самий час (1902 — 1904 роки) Донцов прочитав “Самостійну 
Україну” Миколи Міхновського, і “вона на мене, ще молодого студента, 
зробила незатертий вплив... я розумів, і від М. Міхновського навчився 
розуміти, цей (український революційний — А. Б.) рух як протиросійський 
взагалі, не тільки протирежимний”. (Д. Донцов. “Рік 1918, Київ.”, 
Торонто, 1954, ст. 115). Від першого контакту з соціялістами в нього 
виник антагонізм до марксистів: в 1903 — 1904 pp., “коли РУП 
перемінилася в (УСДРП), у мене почалися розходження з “партійними 
товаришами”. Навіть перед тим, — у Петербурзькій Громаді: в літературі 
вони були адораторами Олеся, Винниченка, Драгоманова. Ці божки були 
мені чужі, я захоплювався тоді вперше Кониським, “Київською Стариною”, 
Уманцем (автором.монографії про Мазепу) і головно Лесею Українкою.” 
(“Рік 1918, Київ.”, ст. 37. — Підкреслення Донцова).

“Реакційним гетьманцем” д-р Донцов не був ніколи, зокрема й у 
період гетьманування Павла Скоропадського (1918), бо не визнавав і ні 
голосив ідей “реакційного гетьманства” (п. Кузьо не подає дефініції цього 
поняття). Донцов узагалі ніколи не пропагував для української держави 
монархістичного ладу, як це, наприклад, робили Вячеслав Липинський 
чи Дмитро Дорошенко. В уряді гетьмана Скоропадського він служив єдино
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з мотивів утримання й закріплення української держави. Коли ж гетьман 
проголосив федерацію з Росією, Донцов зразу виступив проти гетьман
ського режиму.

Т. Кузьо не розуміє або не хоче визнати, що Дмитро Донцов завжди 
на перше місце ставив боротьбу за українську національну державу й 
проти ворогів такої держави, а не питання ладу в цій державі, вважаючи, 
що питання ладу буде актуальним щойно після встановлення держави, 
хоч не раз висловлював свої думки про те, яким міг би чи повинен бути 
лад в українській державі. Т. Кузьо, навпаки, найперше дошукується в 
писаннях Дмитра Донцова висловів про державний лад, і тому робить із 
нього завзятого прихильника то однієї, то іншої форми ладу.

Також ніяким “тоталітарним націоналістом” Донцов ніколи не був, 
тобто він не пропагував необхідности такого тоталітарного націоналістично
го режиму для України. Зате він бажав вирощувати організацію елітарного 
чи т. зв. орденського характеру, яка мала б повести нарід до боротьби 
за УССД. Ця концепція досі актуальна, оскільки повноцінної української 
держави ще немає, а для її розбудови потрібна-національно державницька 
еліта. Тому багато висновків Дмитра Донцова не втратили свого значення, 
що добре розуміють, зокрема, молоді націоналісти в Україні. Т. Кузьо, 
навпаки, бажає лише здискредитувати ідеї Донцова, знаючи, що на Заході 
фраза “тоталітарний націоналізм” не здобуде багато прихильників.

Тарас Кузьо робить із Донцова якогось “злого духа”, неначе якогось 
диявола, називаючи його “проповідником ідеології аморальности”, “сівачем 
українського нігілізму”, “критичного навіть щодо християнства”. Але саме 
Дмитро Донцов усе своє життя ширив ідеалістичну етику на взір 
Шевчснкового бажання змінити Яремів-свинопасів на Галайдів-лицарів. 
Послідовники Донцова оформили цю етику в заповіді “Здобудеш ук
раїнську державу або згинеш у боротьбі за неї”, пам’ятаючи християнську 
заповідь: “Ніхто не спроможсн любити більше, ніж тоді, коли він за 
своїх друзів своє життя віддає” (Йоан: 15, 13).

Найвизначнішими прихильниками й реалізаторами цієї етики були 
Степан Бандсра, Ярослав Стецько, Роман Шухевич, сотні провідних 
иаціоналістів-революціонсрів тридцятих і сорокових років (та п’ятдесятих 
і пізніше), за якими пішли десятки тисяч кращих синів і доньок 
українського народу і створили славетну добу масового героїзму, яку 
п. Кузьо намажеться очорнити й принизити. Дивно, що її. Кузьо не 
добачає “сівачів нігілізму” і “проповідників аморальности” в сучасних 
нсокомуністів-соціялістів, у мафіозних середовищах, у здегенерованій 
номенклатурі та в російських шовіністів.

Пан Кузьо зневажливо ставиться до національного консерватизму та 
селянства, — мовляв, воно “деморалізоване” й не спроможне на рево
люційні чини. Але хто, як не селяни, провели в сотнях сіл за минулих 
два-три роки акти плекання могил і культу національних борців-героїв? 
Саме на славних традиціях героїзму селян-оунівців і селян-упівців 
виховується новий націоналістичний рух. Недарма п. Кузьо зденервований, 
що за короткий час в Україні перевидано кілька праць Дмитра Донцова, 
які популярні головно серед молоді.

Чергове твердження п. Кузьо — це знову наклеп і очорненим: 
“Націоналізм Донцова був генетично пов’язаний з фашизмом Муссоліні 
в Італії.” Спростовувати це твердження немає потреби: за минулі 70 
років це зроблено багато разів. П. Кузьо пише: “Праця Донцова “Де
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шукати наших традицій” (Львів, 1942) відображає його повагу до 
Муссоліні.” Згадана праця вказує щось зовсім протилежне, а семе ті 
національні традиції, України, на яких треба спирати визвольний рух: 
“прив’язання до мови, віри, звичаїв, до ідеалів предків, їх моральних, 
релігійних, політичних, економічних і соціяльних догм, вистражданих і 
викутих в огні змагань і переказаних прадідами внукам, — це прив’язання 
є фундаментом нації.”

Далі йде стандартне наклепницьке твердження про “суттєвий анти
семітизм Донцова та його негативне ставлення до меншин”. Це твердження 
п. Кузьо аргументує тим, що, мовляв, національна держава, збудована 
на принципах “Україна для українців” і “Україна понад усе”, чомусь 
буде “антисемітською” і знищить меншини. Тому він проти національної 
держави! Пригадаємо п. Кузьо, що ідею “Україна для українців” висунув 
першим не Дмитро Донцов, а Микола Міхновський на основі славетного 
вислову Тараса Шевченка: “В своїй хаті своя правда, і сила, і воля”. 
Міхновський виразно зазначив, що в українській державі буде місце й 
будуть усі права для національних меншин, льояльних до цієї держави.

Щодо “суттєвого антисемітизму” Донцова, радимо п. Кузьові прочитати 
рецензію Донцова на книжку І. Чериковера “Антисемітизм і погроми на 
Україні 1917 — 1918 рр.?’ (цю рецензію вміщено в “Літературно-Науко
вому Вістнику” за вересень 1923 р.). Донцов рішуче відкидає звинува
чення, буцімто український нарід опанований духом антисемітизму: “це 
нечуване зневажання цілого народу за ексцеси немногих”. Навпаки, “сама 
та українська армія, яку мішає з болотом Чериковер, активно боронила 
жидівство від ексцесів”.

Після загибелі головного отамана Симона Петлюри від руки Шварц- 
барта Донцов написав у “ЛНВ”, що Петлюру замордував “найнятий 
убийця... Це убийство є актом помсти аґента російського імперіялізму 
над людиною, яка стала символом змагань нації проти поневолення 
Росією”. Донцов нагадує слова генерала Юрка Тютюнника: “Червоне 
російське правительство використало для своїх національних цілей жидів 
у повній мірі. Можна було завчасу передбачити, коли росіяни, мов Пилати, 
умиють руки і скажуть пригнобленим націям: В усьому винен жид”. 
Донцов робить висновок: “Але ми не повинні забувати на суть справи. 
Жиди винні, як ті що помагали закріпити на Україні російське панування, 
але не “в усьому винен жид”. В усьому винен російський імперіялізм”. 
(“Симон Петлюра”, “ЛНВ”, липень-серпень .1926 p.).

Донцов прихильно поставився до постання ізраїльської держави після 
Другої світової війни, бо “та держава і політика сіонізму зродилася з 
містичної віри в історичне покликання жидівського народу ще з часів 
Старого Закону”; Донцов згоден зі словами Бен-Гуріона: “хто не вірить 
в чуда, той не є реальним політиком”. Він хвалить сіоністів, бо “ця віра 
є основним внутрішнім двигуном сіоністської політики.” (Д. Донцов. “Від 
містики до політики”, Торонто, СВУ, 1957, ст. 31).

Щодо з’ясування подій у 1940 — 43 pp. п. Кузьо тенденційно-партійний. 
Він промовчує факт, що в травні 1943 р. Провід ОУН одноголосно прийняв 
рішення, що Микола Лебедь має піти з поста в. о. голови Проводу і 
його місце має перебрати Роман Шухевич. ОУН та згодом УПА стійко 
дотримувалися основних ідеологічно-програмових постанов, успадкованих 
від “тридцятників”, перебраних Степаном Бандерою, Ярославом Стецьком, 
Володимиром Горбовим, Ріко Ярим, Романом Шухевичем. Очевидно, були
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зміни стратегічного й тактичного порядку, як, наприклад, двофронтова 
війна в першій половині 40-х pp., відновлення Української Держави Актом 
30 червня 1941 р. і формування Українського Державного Правління 
(УДП) на демократичних засадах, а згодом у 1944 р. — УГВР. Відхід 
від “ інтегрального нац іоналізм у” до “революційно-демократичного 
націоналізму” — це фантазування, породжене пізнішим відходом групи 
ОУНз і ЗП  УГВР від позицій революційної ОУН, а також модою 
ґорбачовської “демократизації” . Формула п. Кузя — це зневага до цілої 
доби ОУН під проводом полк. Є. Коновальця. Щобільше, до ОУН 
1930-х pp. п. Кузьо застосовує термін “галицький тоталітаризм”, що 
ганьбить численних героїв цього десятиліття і їхні великі національно- 
творчі осяги, без яких не було б героїчної доби ОУН — У ПА 1940 — 
50-х років.

Т. Кузьо змонтував провокацію і наклеп на Д. Донцова, С. Бандеру, 
Я. С тсцька та сучасних донцовців, називаючи їх “зоологічними 
расистськими націоналістами” за їхню безкомпромісну ворожу поставу до 
російського імперіялізму, закоріненого в Росії, в російській нації (на що 
вказують і сучасні події). Якщо правильно розуміти прикінцеві думки 
статті п. Кузя, то він не хотів би бачити постання в Україні могутнього 
націоналістичного руху, заснованого на незнищ енній ідеологічно- 
політичній спадщині Дмитра Донцова, Степана Бандери, Ярослава Стецька 
та революційної ОУН і У ПА 1940 •— 50-х pp. Одначе до постання такого 
єдиного об’єднаного з різних націоналістичних груп руху неминуче прийде, 
і цей рух протиставиться сучасним російським імперіялістам та їхнім 
коляборантам, які намагаються знову поневолити українську націю, не 
допустити до постання сильної національної української держави.

З пошаною д-р Лнатоль Бедрій

Торонто

Від редакції. Публікуючи лист вш. п. Анатоля Бедрія, ми дотримуємося 
проголошеної на початку “київського” періоду “Сучасности” засади позиції 
плюралізму. Водночас ця дискусія переконала нас, що надавати сторінки 
журналу для “партійних” диспутів усе ж таки не варто.
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Редакція “Сучасности” щиро дякує за доброчинні пожертви на 
пресовий фонд журналу нашим читачам і симпатикам у Великобританії:

п. Д. ХОВАНЕЦЬ (Ноттінґгам) — ЗО англ. фунтів 
Д-р. Я. МИЦКО (Лестер-Ловбров) — 10 а.ф.
Відділ ОБ’ЄДНАННЯ (Ноттінґгам) — 10 а.ф. 
п. Б. КЛУБ (Манчестер) — 10 а.ф. 
п. І. ПРИТУЛЯК (Брадфорд) -  10 а.ф.
Мґр. Я. КОВАЛЬ (Ноттінґгам) — 5 а.ф. 
п. М. ІВАСІВ (Брадфорд) — 5 а.ф.

'п.М . МАЗЕПА (Брадфорд-Шіплей) — 5 а.ф. 
п. Р. ПАПІЖ (Брадфорд) — 5 а.ф.. 
п. В. ОЛЕКСЮК (Брадфорд) — 5 а.ф. 
п. Л. ЧАЙКІВСЬКИЙ (Брадфорд) — 5 а.ф.

Також складаємо велику подяку представникові журналу 
у Великобританії п. Святославу ВАСИЛЬКУ за активну працю задля 
розбудови часопису.

У 1994 році відділ суспільного життя “Сучасности” , як і раніше, 
пропонуватиме читачам аналіз найважливіших тенденцій політичного 
й економічного розвитку України, розповідатиме про невідомі сторінки 
історії, подаватиме різні погляди на актуальні проблеми сьогодення.

В одному з перших чисел наступного року ми ще раз повернемося 
до питання про українську ядерну зброк*.

Особливу увагу плануємо надавати таким темам:
— розбудова держави: традиції, світовий досвід, здобутки 

і перешкоди;
— ринкові реформи, зовнішня політика; військо незалежної України
— трансформація посткомуністичного світу і місце в ньому України;
— націоналізм, лібералізм і громадянське суспільство;
— права людини та права нації: Україна і світ;
— історія української суспільно-політичної думки.

Передплачуйте журнал “Сучасність” — провідний часопис 
українців усього світу!
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