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ЛІТЕРАТУРА

Іван ДРАЧ 

Ч А С
ГОСПОДИ... 

БАТУРИН
Пасуться кози на твоїх руїнах,
Батурине, мій орле сивих сліз.
Це з  круч твоїх гетьманська Україна 
Пішла на норториї під укіс,
Це з крил твоїх скривавлена пір'їна 
Летить і досі міражам навкіс.
Батуринці не стали на коліна —
1 їх змісили в огняний заміс.
Буяють картоплі довгасті, як поліна,
По тінях Чечеля над ними стогне віз. 
Бедрате плем'я вавилонських кіз 
Тобі, Вітчизно, припнуто до віна.
Кричать в мені твої затяті души 
Тут Розумовський кпином був проріс,
Та бур'яни, мов ліс, гудуть на виднокружжі 
Й  немає кіс на цей захланний ліс.
В косах дівочих палахкочуть ружі 
Жалобниці — о Чорне море кіс!
Дві чорні грушки з Мотриної груші 
Тобі на чорну пам'ять я привіз...

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
Це прекрасне місто і нещасне: 
Кам'янець — у серпні камінець... 
Чи живло ти духу незагасне,
А чи духу нашого кінець?

Бавлю серцем всі твої твердині 
Впізнаю тебе й не впізнаю: 
Душу кам'яну знаходжу нині 
В кам'яної смерті на краю.
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Ось куди нас на вітрах носило.
Ось куди нас люто привело.
Напинаю кам'яне вітрило.
Кам'яне розбуджую крило.

Я віджив тут чи спочив у Бозі?
Вічність ти а чи камінна мить?

Горобина кров'ю на морозі,
Кров'ю молодою крапотить...

ГРУЗИНСЬКІЙ ДІВЧИНІ, 
ВБИТІЙ САПЕРНОЮ ЛОПАТКОЮ

Донечко, доню, як же наМх жити,
Коли тебе вбито, а свічка жива,
Коли тебе вбито і кровію вмито,
Коли тебе вбито і ти нежива.

Навіщо життя це? Життя це навіщо,
Як сита облуда поганить вуста,
Як газ-паралітик черемхово свище 
І  смерть твого зросту в тобі вироста.

Донечко, доню! Кого ж я бороню?!
Кого ж затулю я цим словом дурним? 
Донечку власну — таку ж безборонну,
Таку ж несхоронну ніде і ніким...

* * *

На старій іще царській карті 
Я знайшов своє сиве село 
І  обвів його чорним фломастером 
Щоб од мене воно не втекло

Та й чого б воно мало тікати 
Од старого теліжанина 
Воно є ще воно існує 
1 душа ним навік ужалена

А нам існувати разом із ним 
Рідним таким не віддам нікому 
Дихати духом його трудним 
Жувати буденну його солому

Та як би вітрами над нами гуло 
Та як би на нас

не гострили жало 
Є ми і будем сказало село 
Так на вухо мені ти сказало.
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НАД ЛИСТАМИ

Хвиля паперів мене заливає 
Тому заливає що голова є 
Зовсім нездала усе це убгати 
І  мотлох паперів лежить серед хати

Хвиля паперів в них ґвалти і крики 
Круки і кроки і крекіт великий 
Крекнеш це ти що незмога підняти 
Мотлох паперів лежить серед хати

Пишуть як дишуть і в кожному слові 
Жахи невижаті в дні темноброві 
Пишуть на себе розламуюпіь ґрати 
Та де ж на ці біди знайду я домкрати

Листи шаленіють грозять і шаліють 
Скурвий ти сину знайди нам олію 
Правду над кривду над пекло розплати 
Гори трагедій лежать серед хати...

* * *

Дуже багато мертвих 
Вже коло мене живе 
І  тим беруть не за мертве 
Беруть мене за живе

Так тяжко мені звикати 
Що їх коло мене нема 
Горлає так нас пикатий 
А їхня когорта німа

Так треба було б їх зараз 
І  кожного зокрема 
Подій всепекельна зарва 
А їх нема і нема

Бодай би хоч ради-поради 
На інше надії дарма 
Приспічило ж їм вмирати 
Так тяжко що їх нема

ЧАС, ГОСПОДИ...

Час, Господи, на самоту й покору.
Євген Маланюк

Я пам'ятаю Бажана старого,
Він все частіше згадував про Бога 
І  все казав, доплентуючись вгору:
Час, Господи, на самоту й покору:
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Я знав, чиї слова йому до вуст
Був припечатав більшовик — Прокруст
1 пильнував ту душу тяжко хвору:
Час, Господи, на самоту й покору:

Ніс вірші Бажанові Маланюк 
І  Шерехові подавав до рук,
Тлумачив гріх, як більшовицьку тору: 
Час, Господи, на самоту й покору:

Мені щастило знати їх обох.
І  той і той казав навзаєм: Бог!
Я йшов за ними, як вівця в обору!
Час, Господи, на самоту й покору.

Час, Господи, та тільки ти скажи, 
Чому між ними виклав Ти ложі,
А я по тих ножах ступати мушу, 
Кривавити свою прокляту душу.

Час, Господи, та поможи мені 
Розвести ті ножі — оті вогні,
А потім йти молитись до собору.
Час, Господи, на самоту й покору.
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Володимир ДІБРОВА

ПЕНТАМЕРОН

або
Твір-епізод Ь життя п'ятьох службовців  ̂
науково-дослідного інституту

Назва установи — НІІАА.
Імена службовців:
Офелія Феліксівна Лемберґ, завідувачка редакторського сектора відділу
науково-технічної інформації;
Антоніна Павлівна Смирнова, старший редактор;
Світлана Журавлинченко, редактор;
Зойка Верещак, перекладачка групи зарубіжних зв'язків відділу науко
во-технічної інформації;
Вітя Малятко, перекладач тієї ж групи.
Місце дії — кімната сім на п'ятому поверсі нового корпусу.
Дія відбувається в один із попередніх років нашого часу.

ПЕРШОЮ ДО КІМНАТИ ‘СТУПАЄ ОФЕЛІЯ ФЕЛІКСІВНА.

А назустріч їй із туалету вже котиться креслярка, яка живе десь на 
хуторі, де собаки гавкають. Креслярка удосвіта рихтує родині чавунок 
бульби з вишкварками, чалапає на електричку й через півтори-дві години 
в доброму гуморі вже скидає на прохідній калоші.

Драссє, Хвеля Хвеліксівна. Де це ви забарилися? Без десяти, а ви ще 
не на місці. Вставали б раніше — болячок поменшало б.

Креслярка займає інженерну посаду, має чотири фути дев’ять дюймів 
зросту і не боїться нікого.

Ти — хамка трамвайна! — хоче з холодною гідністю незворушним 
голосом відповісти Офелія Феліксівна, але з неї натомість вискакує 
гарячкуватий, кривий та ніким не проханий “д-д-добридень”. Нутряний 
гнів обпікає їй нерви, ключ деренчить об замкову щілину, двері не 
відмикаються.

Але вона собі каже: “Я спокійна, я можу і вмію контролювати свої 
почуття”, — і обурення трохи уймається. А тепер, переконує себе Офелія 
Феліксівна й відвертається від широких креслярчиних крижів, я візьму 
й зосереджуся на позитивному.

У календарі, відірвавши вчорашній аркушик, вона вичитує, що 
співвідношення дня і ночі міняється на користь світла, і це її підбадьорює. 
Іншим радісним фактором є те, що вчора вона зовсім не приймала піґулок, 
але спала вісім годин. Ці імпортні ліки їй через аптекоуправління ЦК 
напередодні від’їзду дістала Ела. Вони ось уже півтора роки, як живуть 
т а м .  Покинули все — роботу, машину, помешкання, дачу, партквиток 
Юри, прокляття батьків. Усе заради Каріни. Яка в неї тут перспектива?
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Учора Ґеня одержала від них листа, з якого ясно, що Юра все ще водить 
таксі, Ела сіла на манікюр, і їм вистачає. Каріна вчиться, щодня одержує 
оцінку “А” і тричі на тиждень працює в крамниці. Через півроку їй 
виповниться шістнадцять. Треба думати про другу машину. Про ліки, 
пишуть вони, забудьте. Ліки тут коштують стільки ж, як шуба. А решта 
йде на страхування. Листуватися краще за все через Ґеню, не заберуть 
же ж вони в неї пенсію. А тим часом знайдіть через Каму (вона в 
“Інтуристі” працює) якогось надійного американця, роззнайомтеся і 
передайте з- ним ті бігуді, що їх Ела зашила була в подушку, яка не 
вмістилась у ту валізу, в якій була зайва вага і яку завернула митниця. 
Як ви там можете жити серед суцільного жлобства!

Треба полити квіти, каже собі Офелія Феліксівна. І негайно повідчиняти 
вікна. Вона бере карафку і йде в кінець коридора.

З ліфта на п’ятий поверх вириваються люди. Тут є і дівчата-дру карки, 
і персонал “Ери” (мало не в повному1 складі), і Антоніна Павлівна 
Смирнова, редактор із п’ятсот сьомої.

СЬОГОДНІ ВНОЧІ ЇЙ НАСНИВСЯ СОН.

Вона бачила, як її дев’ятирічний син Андрій на очах слабне, чула, 
як булькає в ньому мокрота, як мучать його різачка та кольки.

Діється все це чомусь у тролейбусі. Пасажири кричать: це у нього 
нова форма грипу, дизентерія, магнітна буря! Якийсь військовий 
перекриває прохід, вимагає уваги, хоче розповісти, як із нього цивільні 
медики-душогуби тягли колись апендицит без наркозу. Гранчак спирту в 
пельку і повний вперед!

Андрій вищить, ногами дриґає, наче йому зуби ріжуться. Антоніна 
Павлівна як є, у капцях на босу ногу, хапає дитину й біжить до дільничої 
лікарки.

Так, — заявляє їй педіатриса, — догралися! Знатимете тепер, як 
щеплень комбінованих уникати! Як кров-сечу-кал вчасно не здавати! Як 
дитині діапазон усіма сучасними методами не розширювати! У ма
теринській утробі ще не загартовувати! Не водити на теніс та англійську 
мову! Ні, ні, тільки хірургічне втручання! Хотіли, щоб медицина була 
безкоштовною? Замість думати про нетлінне та вічне! Де мій іржавий 
скальпель?

Зжальтеся! — з плачем-риданням дріботить десь Антоніна Павлівна, 
рве на собі павутиння, доки із марень не проривається у сьогодення.

Що ж тепер буде? — шепоче вона, коли знов опиняється в ліжку.
Що таке? — їй назустріч вихоплюється зі свого сну Володя, чоловік її.
Вони навшпиньки підходять до сина. Андрійко весь скулився, ноги — 

мов дві бурульки, голова пашить, а ковдра на підлозі.
Володя з пів на восьму не відходить від телефону, хоче лікаря 

викликати. Але в реєстратурі, якась, видно, дівка ледача чергує. Зняла, 
мабуть, трубку, на місце покласти забула або притулила її десь 
навперекося, умостилася задом своїм на й без того поламаний апарат і 
варнякає із кумасями на свої бабські теми. Володя дратується, ще трохи 
й розгепає телефон. Але як його не зрозуміти! Домовилися, що сьогодні 
з Андрієм півдня він посидить, а по обіді Тоня відпроситься в Офелії. 
Володя теж працює у науково-дослідному інституті, але їм і премії 
перепадають, і до Москви-Ленінграда вони часто їздять, бо їхній інститут 
має категорію поштового ящика.
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Біжи! Запізнишся! — вимагає Володя. — Вони після восьмої викликів 
не приймають. Це ж — банда!

У кімнаті скидається, кашляє та кличе маму Андрій.
Почекай! — каже йому Володя.
Вже одчинивши двері, Антоніна Павлівна помічає пил, який памороззю 

обліпив телефонну тумбочку, ножиці, якими вчора Володя вирізав 
телепрограму, чує дух розкладу та гнилизни з кухонного відра.

Ну що там іще? — виганяє її чоловік.
Капуста, — пояснює Тоня, — дай мені відро, я скоренько викину. 

Бо ви мені тут отруїтесь!
Біжи!
Я прошу, — благає вона. — Як ти не розумієш! Повітря — це 

бронхи, легені...
Чорти б Їхню маму! — випихає її Володя. — Щоб о пів на другу 

була вже тут!
І забери звідти ножиці! — вже з парадного кричить вона в оббиті 

гнітючим дерматином двері. — Не дай Боже Андрій наступить!
їй щастить із транспортом, у реєстратурі вона без проблем викликає 

лікаря, тролейбус миттю довозить її до майдану, а там несподівано ліва 
маршрутка нагоджується, завдяки якій Антоніна Павлівна вчасно проска
кує прохідну і до чорного списку сьогодні не потрапляє. Ліфт її піднімає 
на п’ятий поверх, б’ється об верхню загату і торохтить далі за новим 
вантажем.

Фух, — не йме віри своєму щастю Антоніна Павлівна, — але ж таки 
не спізнилася!

РАДІО КАЖЕ, ЩО ВЖЕ ДЕВ’ЯТА ГОДИНА.

Офелія Феліксівна поливає квіти. Світлана Журавлинченко чепуриться 
за своїм столиком. Антоніна Павлівна виходить мити руки.

Ви уявляєте, Антоніно Павлівно, внизу фіксують усіх, хто прийшов 
на секунду пізніше!

Це із лункого коридорного мороку з нею здоровкається Верещак Зойка. 
Випавши з ліфта, вона до кімнати не поспішає, шмигає в санвузол міняти 
рейтузи на трикошки.

Хвилин через п’ятнадцять по сходах на п’ятий поверх стрибає 
захеканий Вітя Малятко. Він, як завжди, заспав і добряче спізнився, але 
вартових обдурив. Біля входу хлопці з майстерень вантажили оцинковані 
ящики. Він ухопив найважчий, пішов задом на прохідну, удав, ніби 
шнурівку зав’язує, тоді — шасть! — тільки його і бачили. — А що 
таке?! Я прийшов раніше за всіх. А свого номерка не маю, бо забув 
його взяти, а забув через те, що зненацька заслаб на шлунок. Мусив 
оце півгодини страждать у вбиральні. Доведи, що не так!

Ти — опудало, — каже йому Офелія Феліксівна.
Вітя кидається обнімати її, по дорозі перевертає склянку з водою на 

канцелярські барикади, хапає даму за ручку, цілує, тисне до серця.
Бегемот! — удає обурення Офелія Феліксівна. — Розілляв! Оно бери 

ганчірку і витирай!
Вітя кається, низько вклоняється й одним вдихом висьорбує всю 

калюжу.
Фу! — хапається Зойка за шлунок. — Мене зараз знудить! — І ховає 

рейтузи у торбу.
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Вітя Малятко зображує нудоту, стогне, тремтить, але миттю кидає 
витребеньки, уздрівши на віконному склі безумовне чудо природи, витвір 
води та морозу, який варто замалювати і зберегти для вічності. Він гасає 
до столу, шукає в шухляді ручку.

ВІТЯ МАЛЯТКО ПРАЦЮЄ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ.

Так само, як і Зойка, він входить до групи зарубіжних зв’язків, 
керівником якої є нині Коричневое.

Сонце не жде, доки Вітя Малятко спіймає свою композицію. Воно 
розтоплює кригу і краса на очах розтікається по горбатому склу.

Вітя мружить то ліве, то праве око. Пляма над кактусом йому нагадує 
річкову ополонку. А дах будинку за автобазою схожий на людську голову. 
Зимовими ночами той, чия ця голова, мабуть, дряпається безбалконними 
стінами НІІАА, ламає нігті об ринви, вгризається зубами в цеглу, а на 
світанку, знесилівши, припадає до скла. Де патьоки, там рот. А довкола
— білі зуби, скособочений ніс, неголені щоки. Яка геніальна картина 
могла б бути! Розмір — сто двадцять на вісімдесят. Техніка — мішана.

Вітя Малятко хотів бути художником. Зараз йому двадцять шість років, 
але ще не все втрачено. Ван Ґоґу за тридцять було, коли він починав.

Ти чому не роздягаєшся? — питає його Зойка Верещак. — Що, 
закінчив уже свій переклад?

Ага.
Покажи.
Ходи ближче. Тільки руки помий.
Брешеш. Ти в нього й не зазирав.
Зойка сидить, якомога відсовує радість зустрічі з німецьким журналом, 

котрий щомісяця не знати для чого надходить до бібліотеки НІІАА. Вона 
має перекладати назви усіх статей, анотувати їх і здавати до бібліотеки. 
Крім того, вона сумлінно тлумачить листи, запрошення на конференції, 
розділи з незрозумілих їй технічних книжок та інструкцій. Тому вона 
завжди переобтяжена, в той час як Вітя Малятко набив руку і штампує 
такі анотації з американських журналів, що і в допитливих відбиває 
бажання туди зазирати. — У нас тут цементу чи цегли хрін виб’єш, 
скаржаться один одному інженери, читачі його перекладів, — а ця Америка 
якоюсь трахімудистикою займається!

Нарешті Вітя Малятко підводиться, чіпляє на вішак куртку, вертається 
до свого столу. Там на нього чекає томило доповідей міжнародної 
конференції з питань якості, що відбулася у Токіо на зламі березня й 
квітня.

Цю книгу привіз сам директор, Євген Євгенович Мудрава. Він у червні 
у складі делеґації відвідав Голандію і познайомився там з учасником 
токійської конференції професором Джельсоміно Абдун-Нуром, який 
розмовляє сімнадцятьма мовами і на знак дружби подарував Мудраві цей 
оправлений штучною шкірою том, посеред якого сяє й коротка Абдун- 
Нурова стаття про використання енергії сонця для нагрівання води у 
басейнах містечка Пасадени, штат Каліфорнія.

Очолюваний Мудравою НІІАА безпосередньо проблемами якості не 
займається, але як фахівець, господарник та вчений, він знає: мине років 
п’ять, десять, двадцять, та хоч би й усі п’ятдесят! — і ми зрозуміємо, 
що легковаження якістю — то є злочин, і витягнемо з архіву так і не 
згадану в нашій пресі ані півсловом конференцію з питань якості в Токіо,
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і поцінуємо, нарешті, тих хто в ті давні, такі непрості часи тримав руку 
на пульсі проґресу.

Начальниця відділу науково-технічної інформації Лупова місяць тому 
урочисто вручила Віті Маляткові подарунок Абдун-Нура й визначила 
термін виконання робити — п’ять днів на переклад від першого до 
останнього слова, з почуттям особливої відповідальності, як і. годиться, 
коли маєш справу з валютною літературою.

Усно? — питає Вітя.
Письмово, — наказує Лупова, — це ж директорське замовлення!
Але ж тут під чотириста сторінок!
Ну то й що? Половина із них — неповні. Ось, подивіться, абзац 

нагорі, далі — зовсім порожня сторінка! Папір не ощадять, а все у них 
є. Крім того, окремі слова, я бачу, вживаються у них по кілька разів. 
Тому вам не треба за кожним із них  ̂лізти до словника. Тільки пишіть 
розбірливо. Завжди на вас друкарка скаржиться.

Вітя Малятко не ремствує, бо справедливо підозрює, що затуркана 
Лупова забуде про якість через двадцять хвилин. Так само, як і директор, 
який з усієї Голандії (а вони за той тиждень відвідали і кунсткамеру, і 
музей чорних тюльпанів, і промислові об’єкти) найбільше запам’ятав 
негра з дешевого універмагу, до якого напередодні від’їзду череватим 
автобусом доставили всю їхню делегацію. Негр був прикметного зросту і 
загороджував весь прохід. Голова його поросла косами з бантиками і 
намистом. Поки директор обмацував бірочки та винишпорював, яка з 
майочок найдешевша, негр вайлувато плив між рядами з крамом, довгим 
брунатним пальцем видобував то сорочку, то штани й, не надто 
розглядаючи їх, із огидою кидав у свій візок.

Ну, скільки ти переклав? Тільки чесно! — допитується Зойка Верещак.
Двадцять, — бреше їй Вітя Малятко, — чотири сторінки.
Ого! — каже Зойка і швидко-прудко пірнає у свій недогризений текст 

про нові термоізоляційні якості невідомого їй полімера.

ОФЕЛІЯ ФЕЛІКСІВНА КЛАДЕ РУКУ НА СЛУХАВКУ.

Вона хоче десь подзвонити, але її думки здіймають такий рейвах, що 
в ньому губиться і телефонний номер, і, навіть, мета й адресат дзвоника.

їй не йде з голови хамлувата креслярка, латентний носій антисемітизму 
й тваринної ненависті до інтеліі*енції. Від самої згадки про цю потенційну 
погромницю пальці Офелії Феліксівни починають нипатися й кресати із 
телефонної слухавки несподівані ритми. Серед них є і піонерський марш 
про “синії ночі”, й простяцькі залізничні тріолі, але домінують вибагливі 
джазові синкопи.

Світлана Журавлинченко через стукіт не може виборсатися з простого 
речення і відкладає редагування. Антоніна Павлівна з ненавистю позирає 
на слухавку. Вона не пам’ятає, загадувала вона чоловікові щогодини 
давати Андрійкові питво із термоса, чи забула. Ще й о дванадцятій 
наколотити гаряче молоко з медом, маслом і содою. Замести підлогу, 
помити посуд, картоплі собі на обід начистити — про це він знає. А от 
щодо термоса, чи в голові воно йому?

Зойці Верещак тарахкотіня не дає ні працювати, ні як слід по
скаржитися собі на життя. Тільки Вітя Малятко, який уже витягнув -був 
свою якість, знову впав у творчу задуму й участі у загальному збудженні 
не бере.
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Разом з тим, — переконує себе Офелія Феліксівна, — раю ніде немає. 
Бо тут люди здібні й культурні потерпають від бидла. А там, як писала 
Ела, наші доктори наук роками по вісімнадцять годин на добу кермо 
крутять. Тут — відстала ментальність, але все знайоме та звичне. Там
— цивілізація, але чи вистачить сил починати з нуля? Ні, ні, ні. Все
— марнота і скрізь грішні люди.

Невдоволені галасом редакторки ледь помітними рухами губ та очей 
сповіщають одна одну про свої почуття. Антоніна Павлівна страждає 
мовчки. Світлана кахикає. Зойка гризе канцелярське приладдя. Нарешті 
й Вітя Малятко розчув, що у хаті падає град, на півдумці кидає Ван-Ґоґа 
із його силовими лініями, перелякано озирається і стає свідком готової 
жанрової картинки.

Ні міняти, ні допрацьовувати нічого не треба. Бери олівець, по гарячих 
слідах накидай на папері свої перші і найцінніші враження, а тоді вдома, 
під музичку, на заздалегідь заґрунтованому полотні олійними фарбами 
роби з ідеї, з абстракції бездоганно-матеріальний витвір мистецтва. Не 
любиш олію — ось тобі ґуаш, чи темпера, чи акварель. Або той же ж 
колаж. Чи скульптура. Скільки можна базікати про стилістичну обме
женість їхнього діапазону? Аби хисту вистачило відтворити хоч частку 
того, що зрять беззастережно розчахнуті очі! Бо що є, питається Вітя 
Малятко, видимий світ, як не різкопотужні силові лінії біжучого моменту? 
1 це стосується всіх чотирьох стихій! Бери, лови їх, люби, формуй!

Але чи може Вітя Малятко, замкнувшись у слоновій кістці, Споглядати 
й відтворювати реальність у той час, коли від цієї реальності потерпають 
його знайомі? Не може. Тому він одразу ж кидає на підлогу свого олівця, 
тоді ручку і тягнеться за “валютною якістю”.

Зойка пирскає. Жінки — на його боці. Але результату не видно. Очі 
Офелії Феліксівни обернуті усередину. Окуляри її, замість тримати у полі 
зору кожну деталь поведінки підлеглих, виконують суто декоративну роль, 
тобто тримаються носа і прикрашають зефірне обличчя.

Книга про імпортну якість летить на підлогу. Туди ж падає і телефон, 
що його спазматичним рухом щосили гиляє переполохана Офелія 
Феліксівна. Водночас із неї рветься неконтрольований гук, у якому 
присутні всі голосні фонеми.

ДВЕРІ КІМНАТИ НЕШИРОКО ВІДЧИНЯЮТЬСЯ.

У щілині стримить голова Томи, Зойчиної баламутної подруги.
Йди сюди! Шота скажу! — блимає то правим, то лівим оком Тома.
Зойка схоплюється.
І, будь ласка, скажи своїй подрузі!... — ображається Офелія Феліксівна. 

Але Зойка вже шугнула в дірку, тому порада вітатися, як заходиш до 
людей, поціливши в зачинені двері, рикошетом б’є по співробітниках.

Елементарне хамство! — каже Офелія Феліксівна і хитає головою. її 
запалу стає лиш на цей, хай і кілька разів повторений висновок.

Клацає ручка, двері то відчиняються, то знову б’ються об стіну. Чути 
бадьорий Зойчин голос, видно її ногу в зелених вовняних колготках, 
чорну спідницю з перелицьованого драпа та кінчик кирпатого носа. Усі, 
хто з ̂ цікавістю позирає в той бік, сподіваються ось-ось побачити й другу 
ногу, рудий грубого плетіння светр та дівочу голову. Але, згадавши щось 
важливе, Зойка Верещак хряпає дверима й щезає геть із поля зору. 
Стоячи в коридорі, вона торгає ручку, то збільшує отвір, то зводить його
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нанівець. Нарешті вона заскакує в кімнату, робить два кроки, тоді 
розвертається, прожогом мчить до дверей, кричить “ти ж сматрі нікаму” 
і показує Томі кулак.

Скажи своїй подрузі, — робить їй зауваження Офелія Феліксівна, — 
що...

Якби ви знали, Офеліє Феліксівно, — каже їй Зойка Верещак, — що 
вона мені сказала!

Офелія Феліксівна та Світлана Журавлинченко, не змовляючись, 
напружуються. Антоніна Павлівна заклякає посеред речення. Вітя Малятко 
вигинається так, що за певним законом фізики мусить негайно впасти.

Але я вам цього не скажу, — шкірить зуби радісна Зойка й умощується 
на своєму стільці.

Офелія Феліксівна удає, ніби Томина новина ніяк не зачепила її 
цікавості.

Антоніна Павлівна швидко долає наступний параграф. Світлана Жу
равлинченко розчаровано чмихає. Вітя Малятко не б’ється потилецею об 
підлогу, бо носаком туристського черевика тримається за край столу.

На тумбочці голосно обзивається недоламаний телефон. Це начальниця 
відділу науково-технічної інформації Лупова закликає до себе Офелію 
Феліксівну.

ЕХ! — РОЗПРУЖУЄ МОЛОДЕ ТІЛО СВІТЛАНА ЖУРАВЛИНЧЕНКО.

Вона пристрасно тягне руки до стелі, зчеплює їх у символ непорушної 
дружби й закінчує всю композицію надсадним зітханням. От якби замість 
нових наказів Офелія приповзла від Лупової й сказала: нічого робити не 
треба. Перебудьте, дівочки, до перерви, пообідайте і гайда у ГІВЦ на 
концерт. Профком, криючись від дирекції, домовився з філармонією й 
запросив до нас лєнінґрадську вокально-інструментальну групу. У ГІВЦі 
великий зал, туди напередодні великих свят заганяють на збори весь 
НІІАА, НІІУП та НІІЦ. Але де їм піти назустріч побажанням трудящих!

Сьогодні, однак, Світлані сумно з іншої причини.
Вчора надвечір до них зайшла свекруха і заявила їй: ти за Дімочкою 

не дивишся, він у тебе шмаркатий ходить, супів не вариш, харчі наперед 
не купуєш, чоловіка, Віталика, занехаяла. Світлана — в плач, забігає 
до ванни, відкручує воду, ридає, сякається, миє обличчя і хоче вже 
вийти, але її душить образа, тому замість, як воно й личить господарці, 
обдати негідницю крижаним поглядом, вона кусає себе за палець і заливає 
ранку гарячою сльозою.

Можна подумати, — шепоче Світлана, — що ти за своїм сином добре 
гляділа! Сама ж колись розповідала, як гидувала його пелюшки прати.
І навіть не закаляні, а просто вогкі! А коли викидала з горщика, всю її 
аж вивертало. Сама зізнавалася, її ніхто за язик не тягнув. Чоловік, 
каже, з роботи приходив і запрягався до ночі з марлі дитячий кал 
зішкребати.

Але чому чоловік, Віта лик не захищає її? Скільки можна мамчуром 
бути?

Вночі, ледве Діма засне, він навалюється на неї, хоче замиритися. 
Йому байдуже, в якому стані Світлана, ображається вона чи вже заснула. 
Надумався щось під своєю ковдрою і вимагає незвичних ракурсів. Світлана 
мовчки, аби не збудити сина, відбивається від чоловіка.

Невже, — каже він, — я такий бридкий? Невже тобі так важко?
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Світлана не відповідає, але й не опирається. Віталик — упертий, але, 
подолавши опір, настириться сумбурно й не дуже довго. Перш, ніж 
заснути, він докоряє їй холодністю, байдужістю, занедбаним господарством, 
дитиною і пригадує, що жінки, з якими він зустрічався до шлюбу, 
встигали одержати насолоду раніше за нього.

Світлана виправдовується тим, що, зі свого боку, чоловік теж повинен 
керувати процесом і тим сприяти гармонії. Про це всі підручники пишуть.
— Я й так, — плаче вона, — стараюся як можу. Тут, і на кухні, і на 
роботі. А. могла би вчитися в аспірантурі! Мій диплом колись був 
відзначений серед кращих та найдисертабельніших!

Але, зізнається вона собі, в глибині душі я розумію: справа тут не в 
інтелекті, а в тому, що я, мабуть, зовсім фригідна до чоловічої статі. 
Ніколи не зазнавала я вищого почуття — оргазму, і не розумію навіть, 
що це таке за радість. А без оргазму життя моє геть безбарвне, немає 
у ньому розрядки, страждає робота й родина.

Допоможи, — тихо просить Світлана і гладить спину свого чоловіка, 
по хребту, від тонкої шиї все нижче та нижче, до вкритих пушком 
сідниць. Але Віталик спить.

АНТОНІНА ПАВЛІВНА ШВИДКО ДОЛАЄ ВІДВЕДЕНУ ЇЙ ПАЙКУ 
РІЧНОГО ЗВІТУ НІІАА.

Вона пильно, немов багнетом, водить олівцем уздовж рядів канцеляр
ської прози, виявляє там стилістичну задирку, сям — брак потрібної 
коми. От якби за сьогодні їй витиснути сторінок сорок п’ять — п’ятдесят! 
А ще краще — п’ятдесят п’ять — шістдесят! Далі підуть сім аркушів 
графіків, а після них — мішанина з таблиць, посилань і останні смужки 
висновків. Отже, якщо в Андрійка все не сьогодні-завтра минеться й не 
треба буде сідати на лікарняний, то завтра можна як слід навалитися, 
підналягти, добити весь звіт, щоби за решту тижня доплести Володі 
шкарпетку, ще й читнути роман, який їй у неділю дала сусідка. Бо 
Зойка Верещак, а за нею й Світлана Журавлинченко вже зависають, 
хочуть зануритися в тихоплинні струмені епопеї, яка витікає з сибірських 
нетрів напередодні японської кампанії, в’ється, не минає жодної видатної 
події аж до літепла сьогодення.

Автори однойменного телефільму, виявляється, усе змінили, перебре
хали, деякі лінії викинули (наприклад, любов Зінаїди до Прохора), інші 
виправили, осучаснили, звели докупи так, що хоч стій, хоч падай.

Але не дай Боже, щоб сухий кашель зробився мокротним, із 
незагартованої трахеї рушив на бронхи, а звідти — на ніжні дитячі легені. 
Поки Офелія Феліксівна вислуховує вказівку Лупової, Антоніна Павлівна 
сідає за телефон і накручує свій номер.

Володя зразу знімає трубку.
Андрій поснідав, прийняв ліки, зараз лежить, читає. Ніякого протягу 

у кімнаті немає, температуру йому Володя не міряв, за молоко пам’ятає 
і просить по десять разів йому не нагадувати. Приходила лікарка. Ні, 
ніяких піґулок не прописала. Малина, сказала, гірчичники, мед. Про 
компреси не згадувала. Та що вони знають!

Антоніна Павлівна хоче побалакати з сином.
Здорово, мамо, — радіє Андрій. — А знаєш... Пив, пив! А ти знаєш.*. 

Ну чому ти не слухаєш?! Добре. Тоді слухай, якщо тобі справді цікаво. 
Ти знаєш, як відрізнити кролів-альбіносів від не-альбіносів? Знаєш?
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Здаєшся? А треба їм зазирнути в очі! Якщо вони дуже червоні, то це
— альбінос. Ні, не вигадав. Прочитав у тій книжці, що тато мені купив. 
Запам’ятала? Перш за все, в очі дивися. Добре, даю. Та-то!

Коли ти додому? — питає Володя. — Йди прямо до Лупової, кажи 
їй: > або відпускайте на півдня, або я вам весь тиждень просиджу на 
лікарняному. Так і скажи. Що значить “не можу”? Що значить “справи”? 
Котра там година? Дуже добре. Даю тобі двадцять хвилин. Не помруть 
вони без тебе. Цілую. Все. Двадцять хвилин!

Першою коментує щойно почуту розмову Верещак Зойка.
От уже ці мужики! — каже вона. — Нічого самі робити не вміють. 

Якби в мене був чоловік, я б на нього звалила усю хатню роботу, сама
б тільки керувала та жирувала. Жирувала б та керувала.

Світлана Журавлинченко цікавиться температурою і додає, що збивати 
високі градуси не треба ні в якому стані, бо температура — то є ознака 
того, що дитячий організм собе мобілізує на боротьбу з грипозними 
антитілами.

Але ж у нього, — пояснює Антоніна Павлівна, — не грип, а кашель. 
Торік ми виходили на професора і той виявив ексудативний діатез. 
Загартовуйте, каже, доки не переросте.

Шкода, — каже Зойка, — що в нього не астма. Бо астму зараз 
успішно лікують у соляних печерах. Я вчора в “Труді” читала.

Ти — мрійниця, — каже їй Світлана. — Спробуй туди дістати путівку.
О ні, — лякається Антоніна Павлівна, — не треба печер! Ми компреси 

будемо ставити, й банки...
А я б, — зізнається Зойка Верещак, — залюбки деякий час у печері 

пожила б.
Це, кажуть їй, ти дарма. Краще йди вимагай, щоб тобі дали хату.
Ой, — каже Зойка, шаріється й ховає очі. — Не з моїм щастям!
Вона припадає до словника й затуляє лице долонями, щоби ніхто в 

світі не здогадався, навіщо до неї приходила Тома. Бо Тома прибігала 
не просто поцокотіти, а під великим секретом повідала подрузі новину 
про те, що завтра їй, Верещак Зойці, виділятимуть житлову площу.

ТІЛЬКИ Ж ТИ, — ТОМА ЇЙ КАЖЕ, — ПРО ЦЕ — НІКОМУ!

Ти шо! — клянеться їй Зойка. — Невже я не розумію! Я ж не дурна!
Хоча, з іншого боку, вона не від того, щоби негайно відкритися перед 

усім колективом. Але вона, звісна річ, трохи, а якщо по правді, то не 
на жарт боїться цього. Але дуже хоче. Бо що, як усе раптом зірветься? 
Що, як хтось піде і десь щось ляпне? Або настукає? Чи наврочить?

Як би вона мала не рипливе чавунне ліжко з тумбочкою у гуртожитку, 
а власну однокімнатну квартиру, невже б вона чогось боялася? Або когось? 
Та ніколи!

От, приміром, підходить до неї Нінка Піхота з відділу кадрів, яка 
щоранку на прохідній веде облік запеклих порушників, або завідувач 
групи зарубіжних зв’язків Коричневое, Лупова, а то й сам директор. 
Зойка б тоді, якби мала на той час нехай маніпусеньку, із сірникову 
коробку завбільшки, але ізольовану хатку, таку б їм усім дала відсіч, 
що * вони б у неї й досі чухалися!

Але перш ніж чортів їм давати, вона б довго й гірко ридала, через 
те, що чомусь саме до неї, самотньої дівчини родом із глибин сусідньої 
області, всі присікуються. Та й хто б за існуючих несправедливих умов
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міг стримати вихлюпи наболілого почуття? Хтось, скоріше за все, дуже 
жорстокий, що замість серця носить амбарний замок.

Тітка вірно сказала: ото доки в тебе не буде ключа й доки ти з тим 
ключем не зайдеш усередину (біс із ним, із ремонтом!), і не замкнешся 
на два замки з ланцюжком, а щоб зовсім надійно було, то й широку 
сталеву скабу на болтах прикрутити годилося б, доти не варто заспоко
юватися.

Зойчина тітка перебуває на заслуженій пенсії і як може допомагає 
небозі порадами. Вона живе неподалік.

А що, як вони не дадуть мені хату? — питає в неї Зойка.
Як не дадуть? — дивується тітка. — Ти підійди до них і розкрий, 

скільки в тебе безперервного стажу, нагадай, що ти тут — за розподілом, 
що ніколи ні від чого не ухилялася, що могла б школу закінчити на рік 
раніше, якби тебе в шостому класі не направили лікуватися до санаторію.

А як вони скажуть: у нас тут черга десятиліттями кваситься? Та не 
одна, а кілька! На героїв — окремо, на інвалідів — само собою, на 
молодняк...

Молодняк! — накидається на Зойку Верещак тітка. — Молодняк 
почекає! Ти ж подивися, що робиться! Вчора іду платити за світло, 
займаю чергу, стою, коли раптом пливе таке розфарбоване чучмидло...

А якщо вони, — наполягає небога, — відмовлять?
А ти їм скажи тоді, — розправляє свої обсипані попелом плечі тітка, — 

скажи їм: знаєте, хто я? З якої родини? Хто моя тітка, і хто її батько, 
знаєте? То почитайте книжку “Горять дими” Вайліса і Крутих. Або 
з’їздіть до нашого краєзнавчого музею, а ще конкретніше — до стенду, 
на якому представлені деякі речі, а саме — його, Первомая Івановича 
Верещака, ґаліфе, орден і мандат-перепустка. А відносно, скажи, нагород 
моєї рідної тітки, то вона має усну домовленість із директором музею 
товаришем Будкою щодо куточка у відділі мирного будівництва. Тому 
нехай ця твоя інститутська комісія сидить тихенько й не гавкає!

Це заспокоює Зойку. Вона відкладає словник, роздивляється, хто що 
робить, чекає, що зараз усі почнуть шарпати її — ану розкажи, що тобі 
нашептала Тома, розкрий таємницю, нечесно ховатися від колективу!

ДО КІМНАТИ СТУПАЄ ОФЕЛІЯ ФЕЛІКСІВНА ІЗ ЧЕРВОНОЮ 
ТЕКОЮ І ВІДДАЄ НЕСПОДІВАНИЙ НАКАЗ.

Відкладайте, каже вона, річний інститутський звіт! Ось вам нова робота. 
Будемо редаґувати матеріали відділу Лягушенка.

А як же звіт? — лякаються жінки. Ми ж мали до кінця тижня 
вичитати його! Скільки покладено сил! Тут на два дні роботи лишилося! 
Як можна кидати все на півслові?! Й чому саме Лягушенко? Де логіка? 
Поясніть.

Звіт, — пояснює Офелія Феліксівна, — переноситься на п’ятницю. 
Так хіба ж ми за п’ятницю встигнемо? — кажуть їй. — А в Лягушенка 
скільки сторінок буде?

Десь двісті з гаком, — відповідає вона.
Та ви що! — голосять Антоніна Павлівна зі Світланою Журавлинченко.
Треба встигнути, робить висновок Офелія Феліксівна й додає, що, як 

стало відомо, міністерство проводить конкурс на кращий відділ підлеглих 
йому установ. Замдиректора Сапйолкін виходить на пенсію, через що 
ввірений йому підрозділ вирішили цього разу не висувати.7 У вакуум, що
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утворився, метнулися молоді й перспективні кандидати наук Лягушенко 
і Броварський зі своїми людьми. На сьогоднішньому плануванні Лягушенко 
перетягнув на свій бік Ломаку й Докторчука і вони домоглися того, що 
кращими серед розробників передових методів визнали лягушенківців. А 
тому завтра належним чином складені, вичитані і оформлені матеріали 
їхнього відділу, якому випало бути карткою й обличчям усього НІІАА, 
мусять лежати в приймальні міністра. Все.

Але ж то абсурд! — заявляють редакторки. — Подивіться самі. Для 
того, щоб якісно будь-що відредаґувати...

Ох, — зітхає Офелія Феліксівна, — навіщо ви мені це кажете? Невже 
я не розумію!

Важко відмовити їй у щирості, бо Лупова цього разу підкинула стільки 
роботи, що хоч як розумно і рівномірно Офелія Феліксівна розподілила 
її серед молодших колеґ, кавалок засидженої виробничої прози дістався 
і їй.

Що вони собі думають?! — вільнодумствують жінки. — Чому в нас 
завжди так?! Брехня скрізь і всюди. Окозамилювання. Справедливістю і 
не пахне. Кому треба те, що ми робимо? Тільки очі псуємо! Хоч би яка 
надія на краще була! Або віра...

Яка там віра! Хто тепер вірить! У що? У кого?
Як можна вірити, якщо ти бачиш їх наскрізь! Усіх!
І я теж!
І я!
І я!
І я! — зізнається Зойка Верещак, хоча халепа з Лягушенківським 

звітом її особисто не торкається.
Я остаточно прозріла, — розповідає вона, — після випадку з 

лотерейками Пам’ятаєте? їх дали Нельці. Нелька шість штук розповсю
дила, більше — ніяк. Прибігає до мене: допоможи! Я беру лотерейки й 
прямцем до Крутька, він тоді за комсорга був. Хто дав, питаю. Райком, 
каже. Дзвоню туди. Добровільна ця справа, питаю, чи ні? Добровільна, 
відповідають. Чудово, кажу. Хто хоче, питаю в усіх. Охочих не знайшлося. 
Зібрала гроші, перерахувала, разом із лотерейками запакувала і здала. 
Наступного дня — скандальозо! Скликають позачергові збори, секретаря 
геть знімають, мені — догану. Якби я була сама по собі, отак взяла і 
всю правду їм в очі виплюхнула б! А так, якщо мене посадять, то це ж 
яка пляма на тітку впаде! На усю її біографію. Я просто не маю 
права.

У мого чоловіка дід теж, — пригадує Антоніна Павлівна, — у свої 
неповні шістнадцять брав участь у штурмі.

А моєму ще п’ятнадцяти не було, а він вже кимось був!
Мій керував осередком!
Моя Стаханова бачила!
Так, — підхоплюють інші, — тоді все це — запросто. Колись не те, 

що нині.
А відданість ідеалам яка була!
Так! Але ж ви подивіться, що вони з ними зробили!
Хто? З ким?
З ідеалами! Ви самі знаєте, хто.
Так! Так! Це — жахливо! — радісно, одна поперед одної вихоплюються 

жінки. — Дожилися! Все в нас гниє, пропадає. Ілюзії потрощили. Стимули 
ліквідували/Заплутали нас оманою. А їм усе можна: і спецлікарні, і
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спецмагазини, де все є. Чому б нам усім не зібратися і не сказати їм: 
годі! Не будемо редаї^вати ми вашого Лягушенка! Бо це вже є понад 
усяку міру! Експлуатація! -Якщо усі піднімемося, що вони з нами зроблять? 
О, як я їх усіх ненавиджу!

І я!
І я!
1 я!

ХТОСЬ ПО ТОЙ БІК РІЗКО СМИКАЄ ДВЕРІ.

Віконне скло б’ється об раму, рама об кактус, кактус хитається, ось-ось 
впаде й покалічиться, але його підхоплює Вітя Малятко, за що мусить 
довго висмикувати із долоні голки.

А де, скажіть мені, пожал у ста, — чути, але не видно начальника 
копіювального агрегату “Ера” Рожжественика, — Тамара Захарівна?

Він полюбляє, перш ніж зайти до приміщення (свого, чужого — 
байдуже), деякий час постовбичити під дверима, принюхатися, трошки 
пополювати на різні підозрілі звуки, і там же ж про це покумекати. От 
і зараз. Крики були, лящали. Але ж дідько їх голомозий відає, хто там 
кого і за що ето-самоє. Через що ліпше дуже не всовуватися й зашироко 
двері назустріч цікавому не відчиняти.

Тамара Захарівна Лупова, — йому відповідають,— тут не сидить. 
Скільки можна казати вам! Вона сидить далі по коридору.

Ага! — Піднабравшися сміливості, Рожжественик всовується на 
півтулуба у підозрілу кімнату, фіксує постави, деталі побуту й вираз 
обличчя присутніх. — Тогда звиняйте.

На здоров’я! — бажають йому.
А ви чули, — питає він, — що сьогодні сказало радіо?
Це ж яке радіо з вами так запросто розмовляє? — цікавиться Вітя 

Малятко.
Наше! — радісно доповідає йому Рожжественик. — Не те, яким ти 

змалку отруєний! А наше! З радіоточки. Радянське.
Іване Гавриловичу, — йде у наступ Вітя, — от ви — ветеран, ге? 
Ну.
А на якому фронті ви воювали?
Вітя під’юджує Рожжественика, бо знає, що той за чотири роки другої 

світової війни провів у мирному Китаї на той крайній випадок, якщо на 
нього підступно впаде імператорська Японія.

Обстановка була критичною. Самураї за голову кожного нашого офіцера 
(ну і його, ясна річ) давали по дві тисячі. В нужник з наганом ходити 
доводилось. Ще й прикриття було з двох китайців. Але до нас, руських, 
у них, китайців, завжди було виключне ставлення. Це, якби не Микитка, 
ми б з ними й досі дружили.

А на такому фронті, — відповідає Віті Малятку Рожжественик, — що 
понаслухувалися голосів, особливо молодіж, і розвели тут бардак!

Що ж робити? — питають його. — Як боротися з цими тенденціями?
А так з ними боротися, — радить Рожжественик, — що не надо 

вумничать!
По НІІАА ходить чутка, що Рожжественик — куркуленя, що його 

цигани з колиски викрали, але так і не змогли вивчити ні коней красти, 
ні на гітарі грати і здали в Суворовське училище. Але то, звичайно, 
байка. Суворовські училища з’явилися по війні, а Рожжественик на ту
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пору вже мав капітанський чин. Потім він змінив погони на крісло 
начальника житлового відділу райвиконкому, тоді пішов по господарчій 
лінії й опинився, нарешті, у дослідному інституті, де наглядає за 
копіювальною технікою.

А конкретно ви що пропонуєте? — домагаються жінки.
А те, — розпаляється Рожжественик, — що вкоротили б двом-трьом 

язика — інші б стали як шовкові!
От що у вас на умі! — вибухає п’ятсот сьома, — щоб як у тридцять 

сьомому! Знову гоніння на чесні партійні кадри! Знову репресії! А ви 
що скажете, як вони вас серед ночі піднімуть і візьмуть?!

Нехай беруть! — кокошиться Рожжественик. — Заслужив — постраж
даю! Бардаку менше буде!

Браво! — плещуть в долоні перекладачі та редактори. — От ви самі 
й обмовилися! І правду сказали! Браво!

Що я сказав? — задкує Рожжественик. — Я — нічого! Це ви тут 
розсілися і компроміси вигадуєте!

Ви, здається, Тамару Захарівну шукали? — нагадують йому.
Нікого я не шукав! — ображається Рожжественик. Він м’яко, але дуже 

щільно, наче кінчає когось зашморгом, притягує на себе двері й зникає 
з обрію.

Помилився, сердега! Можна подумати! — тишкають вслід йому. — 
Підслуховував!

Я так злякалася!
Дурника із себе клеїть!
Як ви гадаєте...
Перевіряти заходив!
Стукач!
Ось він — із тої сірої маси, завдяки якій, при потуранні якої кояться 

всі головні злочини!
Як ви гадаєте...
Йому за всіх режимів гарно живеться!
Рожжественик — це людина Системи. Її продукт і творець водночас. 

Ось де втілення зла! Де тим гітлерам!
Ми — безборонні!
А як ви гадаєте, міг він...
Чернь! Хам!
А ми від них залежимо! Боже, де ми живемо!
Як ви гадаєте, міг він почути нашу розмову?
Різко дзвонить телефон.
Ало! — каже Офелія Феліксівна. — Ало! Слуха...
Почувши її напружений голос, на тому боці кладуть слухавку.
Всі нишкнуть, сидять мов тороплені, роблять вигляд, ніби за мить до 

цього ніхто з них тут не виголошував скороспілих та бомбастичних 
висновків.

ОТО НЕ ТРЕБА БУЛО ЯЗИКА РОЗПУСКАТИ, — ЗІЗНАЄТЬСЯ СОБІ 
ОФЕЛІЯ ФЕЛІКСІВНА.

З нею мовчки погоджуються всі присутні.
Що тобі, більше за всіх треба? — картає себе Антоніна Павлівна. — 

Чи у тебе родини немає? Хто її догляне, якщо з тобою, тьху-тьху, не 
дай Боже, щось станеться?
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Тут тебе і без Рожжественика, — запевняє себе Світлана Журавлинчен
ко, — перебрешуть і продадуть. А .найбільше дратує те, що ніколи ж не 
дізнаєшся, хто саме.

Офелія Феліксівна вперто погладжує першу сторінку лягушенківських 
матеріалів. — Ні! — переконує вона когось. — Ні! З цією країною все 
давно ясно. Ніколи не буде тут нічого путнього. Доки існують такі люди. 
Й такі обставини. Метаморфози можливі були хіба що за часів Вергілія. 
Тобто Овідія. Хто, скажіть мені, хто, коли й як зможе їх перевиховати? 
Й скільки піде на це років, чи поколінь, чи століть?

Вітя Малятко робить кілька замальовок, із яких зразу видно, що люди 
йому не даються. І лише тому, що він має невправну руку, ніколи не 
вчився цьому ремеслу й лише кілька років, як вирішив стати художником. 
Причина — в іншому. Навіть своїм аматорським оком він бачить, як 
згубно впливають люди на природні схилові лінії. Як вони їх спотворюють 
безнастанними вихлюпами жадань. Як усіх їх пообсідало щось виключно 
людське, драглисте і нетривке, що й не завжди на назву сподоблюється. 
Бо що, прикидає Вітя Малятко, можна вичавити для мистецтва із цих 
кімнатних, багатофігурних, антропоморфних, по вісім годин на добу 
композицій? Хіба що рахунки людей між собою. Чи варто заради цього 
заводитися з ескізами, тоді натягувати полотно на підрамник, ґрунтувати 
його і так далі? А раптом з’ясується, що я нездара? Посиджу-но я 
попервах на пейзажах. Нерукотворне не підведе.

Звичайно! — світить очицями зі свого закутня Зойка Верещак. — Всі 
вони мають окрему площу, а я — ні! От де справедливість?! Світлані 
кооператив зробили. Антоніні Павлівні, Віті Малятку — усім є де жити. 
Офелія Феліксівна після смерті батьків одна займає дві несуміжні кімнати 
з повним Брокгауз-Ефроном. А над роялем у неї висить акварель у рамці, 
оригінал попереднього століття, про те, як дикун-бербер на скакуні відтяв 
голову колоніальному офіцерові і трясе її за чуприну. Побідувала б з 
моє по общагах, їй би не до картинок було!

От учора, наприклад, Зойчина кімнатна сусідка Валентина весь вечір 
крутила платівки, а коли Зойка їй заявила, що піде до коменданта, та 
відповіла: маю повне законне право до одинадцятої. Рівно об одинадцятій 
Зойка вимкнула світло, бо Валентина, між іншим, навмисно палить багато 
електрики і з холодильника цупить у Зойки харчі, те, що важко дослідити 
(сметану, наприклад, або суп, хоча Зойка вже давно не варила супів, 
на це йде забагато часу), так Валька виперлася на ліжко і звідти співала 
тих самих пісень, доки не захропіла. А ледь Зойка закуняла, як вона 
заходилася сичати й до світу шкребла брудною виделкою по вікну. Вранці 
Зойка питає: навіщо ти, Валентино, робиш таке? Це ж яке таке? — 
вирячилася на неї сусідка. А коли Зойка Верещак їй усе пояснила, 
Валентина роззявила пащеку й висипала на неї багато чумазих слів, 
зміст яких так і лишився для Зойки звабною таємницею.

Офелія Феліксівна кличе Антоніну Павлівну до телефону. Це — Володя.
Ну?! — каже він. — Ти чому ще там? Скоро перша. Ти відпросилася? 

Що значить “майже”? Не можеш сказати? Добре. Йди до Офелії, до 
Лупової, де хочеш, але вирішуй. Не буде автобуса, бери таксі, бо я вже 
на роботі сказав, що виходжу. Ну, все. Чекаю.

' Офеліє Феліксівно! — Антоніна Павлівна приймає благальну поставу.
Але начальниця вже про все здогадалася і, щоби випередити її, питає 

редакторів, хто скільки зробив сторінок. Швидкі темпи, повчає вона, це 
добре, але не забудьте й про якість. Бо. там, де поспіх, там^-^метушня,
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там завжди, скрізь і обов’язково пропущені коми, спотворений синтаксис, 
грубі змістовні ляпи. А це ж міністерський рівень!

Син! — замість чітко й логічно висловити сутність справи, Антоніна 
Павлівна вивергає із себе уламки страждань. — Я дуже уважно! Відпустіть 
мене!

Ну, по-перше, — пояснює їй Офелія Феліксівна, — це заборонено...
Ніч не спатиму! Завтра готовий текст принесу!
Ну, по-перше, вночі треба спати...
Здоров’я дитини! Чоловік до обіду! Невже ви не розумієте!
По-перше, — підносить свій голос Офелія Феліксівна, — я все, на 

відміну від декого, розумію. Не треба з мене робити цербера. А ще я 
прошу (і це між іншим усіх стосується!) не плутати хатні справи й 
особисте життя з роботою. Існує така річ, як професійна етика, яка 
говорить: якщо я прийшла на роботу, то я мушу працювати. Це — 
по-перше. А по-друге, нехай чоловік теж, хоч трохи посидить з дитиною. 
А що, як раптом директор спитає: а де там Смирнова? Хто її відпустив? 
Це, між іншим, із вашого боку — елементарна непорядність щодо всього 
сектора!

Антоніна Павлівна прихоплює нижню губу зубами й сідає на місце.
Якби ви були десь на Заході, — каже Офелія Феліксівна, — то хазяїн 

би вас за подібні заяви...
Але вона вчасно спиняється.
Знову дзвонить Володя.
Ти ще не вийшла? — кричить він дурним голосом на Антоніну 

Павлівну. — Ти що, знущаєшся? Що значить “спробую”? Що значить 
“справи”? Як же це так? Ми ж домовилися! Я ж на роботі усіх підв’язав! 
Ти що, хочеш, щоб я усе кинув? Ти от що... Скажи цій своїй Дездемоні... 
Що значить “тихо”? Хай усі чують! Теж мені, Джульєта Джульбарсівна! 
1 щоб за двадцять хвилин була тут! ...Андрію! Постав його! Постав на 
місце термос! Злізь! Я кому кажу! Чуєш? Усе кину! Чого мовчиш? Ало! 
Якщо, повторюю, через п’ятнадцять хвилин ти не... Ану, постав! Андрію! 
От я тобі!...

Останнє, що перед гудками чує Антоніна Павлівна в трубці, є дзвін, 
розбитого скла, зойки, ляпас, пронизливий дитячий вереск.

Що там? Ну що там сталося? — холонуть пальці в Антоніни Павлівни. 
Андрій хотів пити, коцнув термос і руку порізав? Поліз на антресолі та 
впав?' Підійшов до плити, перекинув на себе чайник з окропом? З 
термометром бавився, розбив, узяв на язик ртутні кульки і заковтнув?

Вона безугавно накручує номер і наривається на тривожні гудки.

Я ТАК БІЛЬШЕ НЕ МОЖУ!

Ця думка спалахує не лише для Антоніни Павлівни. На якусь 
хронологічно дрібну, але нестерпно солодку мить вона проймає усі п’ятеро 
душ. І душі, хоч кк не дивно, безоглядно віддаються їй, не питаючи, що 
то за чудасія, звідки взялася, навіщо і де подінеться. Під час цього 
гуртового моменту істини кожен встигає спитати себе: хто я є? Чому тут 
опинився? Чи так я живу? Чи в своє життя впрягся? Бо якщо спочатку 
підцятися, а тоді роззирнутися, то видно, що нас оточує різноманітний 
веселий світ. Чому ж ми дозволяємо собі гнити живцем у задусі? Ганьба!

Ну чому я не вдома? — встигає спитати себе Антоніна Павлівна. Не 
там, де ^зсі -мої рідні та любі? Кому в цьому світі краще від того, що я
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занедбала їх і роками вичитую осоружні чужі сторінки? Треба кидати 
все і тікати звідси. Туди, де жене мене жіноче серце.

Вітя Малятко хапається ‘за розпатлану голову. Я ж, каже він собі, 
вибранець! Я ж — улюбленець богів! Бо я бачу і відчуваю не так, як 
інші. Якого ж диявола я тут сиджу й розкладаюся! Розфітькую себе! Та 
я за ті п’ять днів, що їх у мене держава щотижня краде, міг би стільки 
шедеврів намалювати!

Я створена для щастя! — усвідомлює нарешті Світлана Журавлинченко. 
Для польоту. Для яскравих вражень. А вони позбавили мене того, що є 
правом і необхідністю для кожної жінки. Навіть обов’язком. Скільки того 
повнокровного життя мені відміряно? А я і досі не звідала повної радості!

Діяти! Треба діяти! — раз і назавжди вирішує Офелія Феліксівна. Я
— здібна, культурна, і не стара ще. Т у т  я пропаду. Т у д и !  Тільки 
т у д и! Т а м повітря чистіше, й харчі. А загальний рівень! А сервіс! 
А ліки! Небо й земля. Напишу, щоб неїайно мені надіслали виклик. 
Акліматизація буде важкою, але в тому є справедливість. Подальше 
пристойне життя усе компенсує. Назад ще ніхто не просився.

Подих свободи, що вдерся зненацька до п’ятсот сьомої, так усіх 
розбурхав, що навіть Зойка, якій особливо нема куди бігти, від переповні, 
на радощах дає обітницю вилизати й заквітчати усю свою майбутню 
хатку.

ПЕРШИМ ЗРИВАЄТЬСЯ ВІТЯ МАЛЯТКО.

За півгодини до перерви він несподівано для себе жбурляє томик із 
якістю, розгорнений на статті про психічний аспект захоплення мак- 
робіотикою, рве з гачка свою куртягу і чеше до виходу.

Найпродуктивніші для формування творчого стилю роки! — осягає він 
раптом. Якщо й починати нове життя, то негайно. Чого тягнути? Заяву 
про звільнення потім колись занесу.

Ти де? Ти чого раптом? Скоро ж перерва! — дивуються всі. — 
Запишуть! Затримають на прохідній!

Вітя кладе долоню на низ живота й, не згинаючи колін, ривочками, 
боком показує, як він з останніх сил стримує організм.

Вернися! — кричить йому в спину Зойка. Але на прощання він 
демонструє усім своє змучене шлунком лице й дає драла.

Такий, — каже Офелія Феліксівна, — скрізь пролізе.
Із тумбочки б’є на сполох дзвінкий телефон. Це керівнику групи 

зарубіжних зв’язків Коричневову запотребилося щось сказати Віті Малят
ку.

А він, ви знаєте, — відповідає Світлана Журавлинченко, — десь на 
секундочку вийшов.

Давно?
Ну, буквально, ви розумієте...
Дуже добре! — уриває її Коричневое і кладе трубку. Він веде облік 

усіх провин своїх підлеглих, а відносно Віті Малятка ще й має окремий 
інтерес. Його давній знайомий Ванхадло (разом колись починали у 
компетентних органах) має дочку, яку через півроку треба десь праце- 
влаштувати (вона в нього закінчує інститут іноземних мов і, як усі вони 
зараз, мріє повністю присвятити себе закордонній лінії). Устромити її 
зразу до країн капіталу — на це йому поки що не вистачає зірок. Тому 
нехай рік-другий доня десь тут перебуде, під батьківським наглядом. От
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хоча б на тому місці, яке поки що посідає Вітя Малятко. Від нього 
однаково, що установі, що державі, користі — нуль. А їй знайдемо якесь 
м’яке Комсомольске доручення, і з часом зорганізуємо рекомендацію. А 
там, дасть Бог, щось у жанрі міжнародної дружби десь вигулькне. Як же ж 
не посприяти друзяці! Ванхадло — хлопець голінний. Удавиться, а 
віддячить.

АХ! -т КАЖЕ ЗОЙКА, БО ЇЙ КОРТИТЬ ПОДІЛИТИСЯ З УСІМА 
РАДІСТЮ.

Жінки мовчать. Кожна живе окремо.
Якби не Тома, — голосно зізнається вона усім, — якби не її зв’язки...
Але ніхто не квапиться підставляти їй свої вуха.
Так от я й кажу, — ображається на весь світ Зойка, — що в нас 

так: ти хоч подихай, ніхто, жодна собака на тебе увагу не зверне!
Що? Як? Хто? Коли помирає? — лякаються співробітниці.
Не помирає, — розтовкмачує їм задоволена Зойка, — а квартиру 

одержує!
Хто? Де? Коли? Як?
Не зразу, а після садистичної паузи Зойка Верещак оголошує: “Мені. 

Сьогодні. Дають. Квартиру!”
Та ти шо!? — жінки не ймуть віри. — Звідки ти знаєш? Яку? Хто 

сказав? Ану, швидко розколюйся! Ви подивіться, сиділа і нічичирк!
Я й сама не знала, — виправдовується Верещак Зойка, — я собі тихо 

перекладаю, коли раптом Тома...
Комісія була?
Та буцімто...
Наша, профкомівська, чи вже до райвиконкому дійшло? Остаточна чи 

тільки на облік поставили? Гостинка, відомчий-дім, районного чи міського 
розподілу? Що Тома каже?

Та я ж не питала!
А ти розпитай. А тоді нам розкажеш. А поки що плюнь.
Тьху-тьху-тьху! — плює Зойка.
Та не туди! Через ліве плече! І торкнися дерева. Ну, Верещак, мовчала, 

як партизанка! Щоб завтра тут був могорич!
Я ж не п’ю!
Зате ми п’ємо!
Сьома кімната відкладає аркушики, щиро й голосно радіє Зойчиному 

талану.
Та тихо ви, тихо! — відмахується Зойка. — Ще зайде хтось.
Хай заходить! Нехай усі знають!
Ой, краще не треба. У мене й без того у вусі шумить.
У якому? Якщо у правому — радісну звістку почуєш.
А в лівому?
В лівому — лиха чекай.
А якщо в обох?
Так, щоб в обох — я не знаю. Коли долоня свербить або гроші 

падають — це я сама пересвідчилася.
Про долоню, — каже Зойка, — я чула. Й про ніс. І про перенісся:. 

Й про кішку.
Про кішку, — відповідають їй, — то брехня. Забобон. І про число 

тринадцять. У мене три роки вже чорна кішка. А у моєї свекрухи...
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Ex! — розпрямляє м’які рамена Зойка Верещак. — Як заїду у власну 
хату, та як замкнуся!...

Погодь, — кажуть їй, —*■ замикатися. Там же ж замка не буде. Люди 
ордер одержують, заходять, а там...

Я замок уже давно купила, — вихваляється Зойка, — й німецький 
набор для спецій. Випадково наскочила. Дуже симпатичні коробочки. Все 
передбачено — перець, сіль, імбир, гвоздика, ваніль, кориандр...

Погодь! — застерігають її. — Зараз, знаєш, які простим смертним 
квартири дають? А такі, що заходиш, а там — голі стіни. Підлога горбата. 
Шпалерів немає. Паркет де тримається, а здебільшого — ні. Кранів катма. 
Що добре, пардон, якщо купок ніхто не наклав.

А я, — каже їм Зойка, — коханців перед себе пущу. Хай ремонт 
мені роблять. Любите мене, скажу, от беріть і працюйте.

А де ж ти їх, голубко, знайдеш, коханців тих?
Як де? Ну, там, де й усі. Нащо вони мені були досі? Якщо я куточка 

власного не мала. Тепер, звичайно, інша річ. Розпущу скрізь чутки, ніби 
я веду розпусний спосіб життя...

А якщо їх ціла орда злетиться?
То я утечу! Забіжу до своєї законної квартири, замкнуся й скажу, 

що нікого немає вдома.
А що, як вони запитають, хто це їм бреше в шпарину?
А я скажу, що це — радіо.
Ти не жартуй із цим, — попереджають її. — Знаєш, скільки по місту 

усяких випадків! Не те, що зальотні полюбовники, а й законні чоловіки 
часом гинуть не за цапову душу.

Як таке може бути? Розкажи.
Будь ласка.

ЖИЛА СОБІ ОДНА ЖІНКА. РОБИЛА БІОЛОГОМ.

Дуже тварин любила. Одержала нове приміщення. Чоловік її взяв на 
роботі відгул, щоби поциклювати підлогу. А до того він у товариша свого 
позичив циклю і добре її намантачив. Приятель його сусіди держав 
рундучок на базарі, майстерню, де гострять ножі, різні ножиці, м’ясорубки. 
Навіть щипчики для обрізання нігтів. Костянтином його, якщо не 
помиляюся, звали. Увечері жінка приходить додому... Ні! Таки не 
Костянтин, а Микола! Колька! Одне слово, двері вона відмикає, з повним 
правом ступає до свого нового помешкання, глип! — а посеред кімнати 
лежить її чоловік. Голий. Із розчерепленою головою. А у ногах нявчить 
кошеня. Це їй приятелька на роботі колись дала. В мене їх, каже, шість 
штук. Як не візьмеш, піду утоплю. А зима була. Ну така холодригіа! 
Вона першим ділом міліцію викликала. Ті його зразу на експертизу. 
Поки туди-сюди, в реанімації він опритомнює й розповідає усе, як було. 
Тобто взявся він циклювати. Поснідав спочатку. Нічого не пив. У мене 
правило, каже, таке, що спочатку робота, а потім це діло. І то, якщо 
під закуску, на празник, та за свої, та у гарному товаристві. Працює 
він. Трохи спітнів. Сорочку там, сині спортивні, майку, труси — усе 
скину®. Кошеня поруч крутиться, бачить, що цей чоловік паркет шкребе, 
і весь трясеться, і все в нього там хилитається, і між ніг зокрема. Кошеня 
зацікавилося, а тоді тільки стриб! — і цапнуло його якраз за самісінький 
аґрегат. Чоловік загорлав, підскочив, ударився головою об батарею й на 
деякий час розлетівся на душу та тіло.
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Тепер бачиш, — кажуть усі Зойці Верещак, — що то за відповідальна 
справа — ремонт нової хати!

Ой, не треба мені, — лякається Зойка, — такого ремонту! Я згодна, 
щоб і без шпалер, на горбатому лінолеумі, аби тільки щось своє та 
власне. Можна, навіть, без вікон, але з дахом, стінами, дверима й міцним, 
тугим, простим, механічним замком. Невже я не заслужила?

Заслужила, — кажуть їй.
Я ще на третьому курсі, — розмахує руками Зойка, — їздила на два 

тижні до Німецької Демократичної республіки! Й у НІІАА я бачила 
багатьох дуже високопоставлених осіб, коли мені на одній конференції 
доручили віднести матеріали засідання робочої групи до замміністра. І не 
тому, що тоді в кабінеті директора, крім мене, їм ніхто не трапився! 
Там ще сидів, пам’ятаю, старий Кисіль із трудовим орденом та великими 
заслинявленими зубами, Криштопенчиха і  фотограф Петя, котрий пра
цював колись на шахті, а тоді пройшов курси й піднявся до зава 
лабораторії. Бо він був трохи партєйний, хоча і питух, яких мало. Але 
з усіх вибрали саме мене!

Зой, а Зой, — дражнять її, — ану розкажи, як ти для директора 
перекладала, коли він дзвонив у Дрезден!

У Ляйпціґ, — поправляє їх Зойка.
Яка різниця! Кажи, як було!
Короче, — пригадує Зойка, — заходжу тоді я не рівно, а хвилин на 

десять раніше, щоб він бачив, що я не з тих, котрі спізнюються. Директор 
сидить під портретом, трубку тулить до голови, із главком балакає, 
правою рукою робить нотатки, лівою тисне на клавішу селектора, 
секретарку кличе на миґах, щоб ані секунди не марнувати, віддає 
розпорядження: візміть, будь ласка, у бібліотеці на мій особистий 
абонемент найсвіжіших американських книжок із кібернетики, докумен
тальний роман про розвідників і збірочку Смєлякова. От де справжній 
поет!

Ну, а як він тобі як мужчина? — під’юджують Зойку колеги. — 
Статура, торс, біцепси, ноги... А Зой, ти ж у нас видюча!

Хіба ж я його роздягала! — охоче підігрує їм Зойка.
О-хо-хо! А-ха-ха! От так скромняга!
Що я такого сказала?!
Тепер ми про тебе все знаємо!
Жінки пригадують, що директора бачили не лише у піджаках. Навесні 

весь НІАА вивозили спершу саджати, а потім прополювати огірки. Тоді 
він в олімпійській бобочці й кедах усіх охопив змаганням і першим 
дійшов до кінця свого рядка. Другим був парторг, а третім — профорг. 
Та й на суботнику, перед самим Першим травня його бачили в маєчці 
з “кока-колою”. Наш відділ мив тоді вікна. А він з Вугловатим і Люсіним 
тягав на подвір’ї колоду. А Віроніка, креслярка, із третьої кімнати 
побачила його і як завищить: “Ой, скоріше сюди! Ой, кінчаюся!” Всі: 
“Що таке?” Віроніка за стіну схопилася, задибається: “В нього, дивіться 
скоріше, оно, бачите, од вітру чуб дибки став і тепер він на одуда 
схожий!”

Дінки, старий Василь Захарич і Толя з відділу матзабезпечення (він 
нам у відрах воду носив, бо своїх музиків забракло) — всі гуртом так 
до вікна й сипонули. А Олександра Лександрівна (вона у нас на пенсії, 
але до півроку за угодою їм зараз вільно будь-де підробляти, існує така 
постанова) скочила (а їй не можна ні смаженого, ні важкого), перечепилася

27



через кульман, вістрям вибила колінну чашечку, беркицьнулася і звалила 
на себе шафу. Довелося ‘̂ швидку” викликати. Ну то що, Верещак, як 
тобі наш директор? Пішла б за такого?

Я можу бути коханкою і не одружуючися, — відповідає Зойка, — 
страхається власної розкутості, затуляє обличчя руками, тоді робить отвір 
для рота, щоб затаврувати товаришок: ви зіпсували мене як жінку!

А ті задоволено регочуть.
Чуєш, Зой? Зой, чуєш? Ну а якби ти з ним їхала у СВ до НДРу?
Він — не мій тип.
Що? Директор — тип?
Я не те зовсім хотіла сказати!...
Те саме! Ми всі чули! От він тобі за це всипле! Не дасть хати й 

квит!
Як же так!? — ледве стримує сльози,Зойка. — Обіцяли ж!
Та ти не хвилюйся! — втішають її більш досвічені жінки. — Це ми 

жартуємо. По-дружньому. Щоб ти не дуже губу розкату вал а.
Мені б тільки якусь маніпусеньку, однокімнатну...
Дадуть. Де ти дінешся.
А як обдурять?
Іди до директора. Я вам колись, скажи, перекладала. Пам’ятаєте?
А як відмовить?
Іди до міністра. Колись я вам, скажи, носила матеріали конференції. 

Пригадуєте?
То ж замміністра був!
Тим краще!
Та хіба ж він пригадає?!
А ти домагайся!
Як?
А так, що день і ніч стовбич у нього в приймальні.
Виженуть.
А щоб не вигнали, ти, як зайдеш, то зразу всередину пхайся. Аби 

голова пролізла, а тіло завжди затягнеш. Зайди, впади, заплач, розкрий 
йому очі на правду. Ви тут засідаєте, скажи, й не знаєте, як ми живемо. 
Бо вас обманюють! Кажуть одне, роблять інше! Візьмемо хоча б наш 
гуртожиток. Валентина домовляється з комендантшею. Та дозволяє їй 
будь-коли до себе водити не буду казати кого саме, я ж, скажи, не 
викажчиця, тим більше, що серед них є й одружені. Ключа встромляє, 
мене не пускає доки вони геть не насолодяться, мушу надворі мерзнути. 
Поможіть! Або таке: унітаз розламався. Лишилося сире провалля і два 
острівця для ніг. А вчора кухлик, скажи, із якого я туди зливала, впав 
і розбився.

Незручно якось, — соромиться Зойка.
Тоді мучся далі!
Легко вам таке казати!
Паняй, — кажуть їй, — до Томи і все розпитай. Хто. Коли. Де. Який 

дім. Які довідки треба. Які клопотання. А тим часом потай збирай 
комсомольську характеристику, довідку з місця, заяву, свідоцтво, диплом, 
атестат і виписку. Та не записуй ти! Спершу з’ясуй. Потім будеш радіти. 
А то знаєш, які випадки бували?

Які?
Усякі.
Наприклад?
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Наприклад, один хлопець покохав дівчину. І вона його. Квартирні 
умови в обох жахливі. У нього — гуртожиток. У неї прописки немає. 
Або навпаки. Не має значення. Де їм було зустрічатися? Напередодні 
весілля він каже: гайда до театру. Гайда, вона каже. Пішли. А квитків 
немає. Ходімо в кіно! Забігають, а там уже сеанс розпочався. Ну, що 
тут робити? В лютому діялося. От надибали вони якийсь ґараж. Зайшли 
навшпиньки. Двигун завели. Бо власник машини такий був роззява, забув 
двері замкнути. А хлопець той був водієм і мав ключик такий, який 
придавався до всіх легковушок. Давай, каже він своїй нареченій, у нас 
незабаром весілля. Тепер нам усе можна. Вона погодилася. А двигун і 
пічка працюють. На ранок їх мертвими знайшли. Ховали всім колективом 
у білому вбранні.

Та хіба таке тільки з молодятами відбувається! От мені розповідали 
про чоловіка, який в овочевій крамниці здибався з продавщицею. Пішли 
вони у ґараж. Бо надворі мело тоді. Піч увімкнули і, звісна річ, 
задихнулися. Зранку, коли його жінка побачила, в якій він позі, сказала: 
я його забирати не буду. Ховайте його самі.

Нащо ви мені це розповідаєте? — ображається Зойка Верещак. — Я 
ж не одружуюся!

Невідомо, — кажуть їй, — що важливіше, одружитися чи квартиру 
одержати.

Тільки б ніхто не наврочив, — хапається Зойка за голову.
Біжи до Томи, — наполегливо рекомендують їй.
Так вона й робить, але у дверях її зупиняє дзвінок. її тітка хоче, 

щоби вона у перерві купила їй булочку. Не батон, а по шість копійок. 
Але, борони боже, не городську! Тільки паличку. Якщо свіжа.

А як не буде паличок, що тоді? — питає Зойка Верещак.
Так! Свіжу! — кричить тітка. — Вона з війни недочуває.
Нарешті Зойка звільняється, дякує всім за поради й біжить брати за 

душу близьку до профкому Тому.
За мить до перерви заходить Марусик із відділу програмного забезпе

чення, який усе свідоме життя пише дисертацію. Він хоче, щоб Вітя 
Малятко переклав для нього статтю з американського журналу.

Він вийшов, — кажуть йому.
А коли буде?
Після другої. Але у нього зараз інша робота. Відповідальне дирек

торське завдання міністерського рівня. Валютна публікація.
З цими словами жінки підводяться і беруть курс на обід.

У КІМНАТІ ЛИШАЄТЬСЯ АНТОНІНА ПАВЛІВНА.

Вона мріє, поки ніхто не висить над душею, пройти якомога більше 
лягушенківських сторінок, а тоді ще раз спробувати відпроситися.

Біс із ним, із термосом, будь він хоч сто разів розкитайський, — 
шепоче вона, знов і знов набираючи хатній номер, але лінія зайнята. — 
Добре, якщо це Володя пробивається на роботу, пояснює, чому він вдома 
сидить. А що, як він цієї миті викликає “швидку допомогу”?

Я знала, — стріпується Антоніна Павлівна, — сон — то було 
попередження! От якби взяти й усе повернути назад, туди, де лихо ще 
спить. Розігнатися, стрибнути і перескочити через нього. Невже це так 
важко? Ну, Боже ж мій! Кому від того гірше зробилося б?! Я б за це... 
Та що завгодно!... І
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За вікном тарабаниться восьмий трамвай. А на розі, судячи з довжини 
черги, щойно завезли яблука. За три кроки від них ворона ганяє двох 
голубів, не дає їм дзьобнути жовтий маслак, спритно котить його подалі 
від собак із ґаража. Якщо зараз, поки відкрита прохідна, вискочити й 
через дірку в паркані ґаража вибігти на проспект і одразу схопити таксі, 
то ще є надія застати їх удома.

Вона знімає руки з обличчя, масує вилиці, згадує, як позавчора Володя 
прикручував дротом шворку Андрієвого ранця і мало не відтяв собі пальця.

Як же тобі не соромно! — каже вона Андрієві, бинтуючи Володі руку.
— Через твоє нехлюйство ще б трохи і тато калікою став! Колись я свій 
перший ранець сім років носила. Скажи чесно, соромно тобі чи ні?

Соромно, — відповідає Андрій.
Так чому ж ти мовчиш? — питає Антоніна Павлівна сина.
На замок дивлюся, — каже Андрій.
На який? — питає Володя.
Від ранця, — каже Андрій.
Ну, і що там видно?
Він дуже прозорий, — каже Андрій, — у ньому водночас аж трьох 

Андріїв видно. Усі вони мене, Андрія, обдивляються. І невідомо, хто з 
них — справжній я.

Антоніна Павлівна пробує ще раз до них пробитися — і знову марно.
Кину все так, як є! — запевняє себе вона. — Що для мене дорожче?! 

А тут залишу записку. Або подзвоню з дому. Бо як перерва закінчиться, 
я вже не вирвуся!

Вона хапає хустку, з розгону встромляється у пальто і готова вже 
йти. Але треба ще скласти коротке пояснення. Антоніна Павлівна розгрібає 
аркуші, відчиняє дверцята столу, шукає, на чому б залишити кілька 
прощальних слів. Із трьох ветеранських шухляд на нії невдоволено зорять 
чашка з ложкою, два сухарі в целофані, моточок вовни, недоплетена 
дитяча шкарпетка й роман-епопея. Всіма верховодить роман. Він притягує 
до себе Антоніну Павлівну, паралізує її, примушує розгорнути себе і 
читати про Василя.

От Василь, читає вона, заходить до хати, запалює невеселу цигарку, 
тридцять четверту за вечір, з міцного, діда Євмена-небіжчика, тютюну. 
І хоч як обіцяє собі Василь: цур їй пек, сесю хибну звичку! — і ганить 
себе за слабкодухість, але під час звітно-виборчих зборів не втримується, 
сипле дідівське зілля на жовклий клапоть районки та, обпікаючи змалку, 
зі світу до смерку, із діда-прадіда натруджені пальці, крадьки креше у 
закутку сірником. Десь ворушиться в нього стійка, непозбувна огида до 
директорської критики, але, відкинувши суб’єктивний момент, ні, не може 
він, фронтовик, викладач біології, хімії, фізики, астрономії, праці та 
фізкультури, не погодиться: діло каже наш Трохим Пилипович! От за 
цю справедливість, за цей отакий принциповий підхід сильно поважає 
свого директора колектив семирічки.

Гіркуватий дим оповив Василя. Не злічити всіх гострих, солоно- 
пекучих, проте наскрізь вірних слів, що їх мовлено було на адресу 
очолюваного ним трудового фронту школи. Звичайно, він міг би висунути 
довгу низку вагомих причин відставання, але настирна думка гризе, не 
дає спочити на лаврах досягнутого. А чи й справді такий уже я 
безневинний? Ніде і ні в чому? А якщо подумати? А у помислах? А 
вчора, на буряках, із новенькою, щойно з педучилища вчителькою 
німецької під час розподілу завдання між четвертим “А” й п’ятим “Б ”?
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Хто грізним окриком не дав її піонерам запровадити новий метод? Хто 
занизив процент? Калатається серце трударя середньої освіти, жене 
не-водицю по магістральних артеріях полум’яно-згорьованої душі. Як 
уникнути сорому за окремі недоліки? Як би й собі, поліпшивши показники, 
вийти на призове місце?

А ЩО, ЯК ВОЛОДЯ ПРОБИВАЄТЬСЯ НЕ НА “ШВИДКУ ДОПО
МОГУ”, А ДО ТІЄЇ РОЗПУСНОЇ ЖІНКИ ІЛОНИ З СУСІДНЬОГО 
ВІДДІЛУ? — ПАДАЄ НА АНТОНІНУ ПАВЛІВНУ НАВІСНА ЗДОГАДКА.

Добре, що він тоді сам прийшов і покаявся. Це, каже, сталося в 
травні, десь між бузком і акацією. Керівництво оголосило, що черга 
дійшла і до їхнього дослідного інституту забезпечити явку виборців 
мікрорайону на виділену під цей захід дільницю. Два відділи ходять 
квартирами, складають списки всіх повнолітніх. Інженер-дослідник Ілона 
ходить у парі з ним. Обійшовши квартири, вони непомітно для себе 
опиняються на широченній лаві край парку. Сутеніє. Подробиці він 
оминає, зізнається лише, що брав Ілону за груди.

Антоніні Павлівні знову робиться гидко й порожньо. Як він міг? А 
головне — навіщо? Краще не знати. Хто за язик його тягнув? І що їй 
робити тепер із цим знанням? Може, в них усе зайшло набагато глибше? 
Він каже, що то був поодинокий випадок. У травні. Напередодні виборів. 
Як далі жити? Робити вигляд, ніби нічого не сталося? Він і надалі так 
буде. Випадковість переросте у паскудну звичку, а звичка — у спорт. 
Відштовхнути? Не вернеться. Стримувати? Ще гостріше кортітиме. От 
проститутка! Він міг після агітпункту проводжати її додому. Вона могла 
затягти його в чуже парадне, завести мову про мистецтво, зблизитися й 
розпалити його. Набрехати, буцімто, чоловік її — геть недолугий і зразу 
ж зізнатися, хто був її першим мужчиною. їй же ж, самиці, мабуть, 
достатньо кількох дотиків, щоби почати шкребтися, тиснути, вислизати, 
стогнати, вищати, а тоді впасти в конвульсію і переможно-знеможено 
обвиснути на плечі вже одруженого чоловіка. Раз. Тоді ще. Потім знову.
І весь час, кусаючи вухо, запевняти Володю, що так, як він робить, 
більше ніхто не вміє.

А, може, нічого того не було? Ну, торкнувся однісінький раз чужих 
грудей! Гріх, але невеликий. Інші мужики ще й не таке витівають! А 
він сам зізнався. Бо він — принциповий.

Влаштовувався на роботу, а кадровик йому заявляє: борідку можна 
було б поголити.

Кому можна? — питає Володя.
Вам, — кадровик каже.
А вам? — Володя пйтає.
Не понял, — кадровик каже, — я ж — поголений! А ви, я бачу, не 

зовсім. А в нас — майже режимний об’єкт.
Довго він після того зволікав з оформленням, але Володя не піддався. 

Не те, щоб вона в нього як лопата була, борода. Ні, охайно все, при 
обличчі, на щоках хіба трохи голити доводиться і раз на місяць я йому 
її чепурю та рівняю.

А колись його Андрій питає: навіщо ти вистригаєш волосся у носі? 
Знаєш, яке воно корисне! Я вичитав у журналі, що без нього людство 
давно б уже насоталося пилу, мікробів і вимерло б! Це ж природна 
запона. Існує малагасійське прислів’я...
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Маланезійське? — Володя перепитує.
Малагасійське! — Андрій каже.
Де це?
На острові Мадагаскар. Отуто!
В нас на кухні висить мапа світу. Андрійко в шість років столиці усіх 

країн міг назвати.
Я, — каже, — помітив, що у Парагваї є багато міст на літеру Фортін. 

Там є Фортін-Л’юїс, Фортін-Коронель, Фортін-Ернандар’яс. От чим таке 
пояснити?

ВОЛОДЯ — ТАКОЖ ДУЖЕ ЗДІБНИЙ.

Не тільки технічно, й до мистецтва. Побачив на комусь прикраси із 
перламутра, купив станок, назбирав мушель, пробий, каже, вуха, сережки 
тобі подарую. Такі, як усі носять, він робити не став, щось абстрактне 
замислив, що саме — в секреті тримає. У суботу-неділю сточив майже 
всі свої черепашки, кухню зачадів, але так нічого й не витіяв. Матеріал 
крихкий. Тільки на щось починає, скидатися, одразу тріскається. Під 
рукою Андрій весь час крутиться. Я йому книжку підсовую “Хочу все 
знати”, для середнього шкільного віку, подалі від пилу тягну. Володя 
приборкує матеріал, страждає, хоча я йому й пов’язала марлю довкола 
рота та носа.

Тату! — Андрій йому кричить з кімнати. — А знаєш, для чого потрібен 
нам водень?

Не знаю.
Сказати?
Будь ласка.
Для холодильників. Крім того, за допомогою водню можна було б 

виробляти рідкий кисень, і тоді... Чуєш? Ти слухаєш?
Слухаю. Що тоді?
А на чому я скінчив?
Ти сказав “і тоді”.
Ну?
Що “ну”?
Що тоді буде?
Звідки я знаю?!
А ти подумай.
Здаюся.
Ні. Так не можна. Подумай. Із трьох разів.
Знову здаюся. 1 в кого ти такий настирний удався?
Тобі, я бачу, нецікаво!
Цікаво.
А ти правду кажеш?
Ну.
Дай чесне батьківське слово.
Даю! Даю! Тільки не муч мене!
І тоді може стати реальністю заповітна мрія людства — водневий 

двигун!
Ура! Вийшло! — кричить Володя, кличе мене і показує майже готову 

сережку непевної форми з пів-вуха завбільшки.
Що вона тобі нагадує? — питає.
Важко одразу визначити, — кажу.
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А ти напружся.
Не можу.
Тоді відгадай.
Здаюся.
Подумай як слід.
Відчепися!
То що ж це виходить? Я пальці собі в кров обтесую задля неї, а їй 

не цікаво!
Ну добре, — кажу, — що я маю робити?
Відгадай, що це тобі нагадує.
Дай подумати.
Дон-Жуана нагадує?
Е... Щось не дуже.
Чому? Придивися! Все так, як і було замислено. Ось тобі кучері до 

плеча, виразний профіль...
А чому саме Дон-Жуан?
Ось один вус. Отуто буде другий. Зараз ми його...
Володя береться за штихель (це — різачок такий з дуже міцної сталі), 

хоче прокарбувати останній жолоб, але мушля розпадається й кришиться 
на підлогу. Володя перекидає верстат, всю свою річкову збиранину, 
інструменти, топче їх, потім годину без шапки стоїть на балконі.

Лікуватися він не любить. Піґулок, мікстур, інґаляцій — не визнає. 
Організм, каже, вляпався, сам нехай бореться, заважати не буду. Сметану 
не їсть, ікру з синіх — також, торт у рот не бере. Зате рибу як уминає! 
Але й вередливим його не назвеш. Коли щось йому не смакує, наллє 
собі чаю без цукру і піде голодний.

У відділі в них міцний колектив. По маслюки з’їздити, десь у колгоспі 
відносно картоплі домовитися або меблі товаришу перетягти на нову хату
— все гуртом. Вечорами по п’ятницях ходять до лазні паритися, а тоді
— вечеряти. То до Аркадія, то до Смика чи Кучеруків, то до нас. Горілку 
Володя в селі у знайомого дядька купує, ще й сам її через вугілля 
активоване пропускає.

Але, чесно кажучи, зі своїми колегами йому не зовсім цікаво, бо він 
ще й духовно розвивається. Влітку дістав через однокласника “Біблію”, 
прочитав весь Новий Заповіт і частину Старого.

Однокласник цей у нас на батьківській дачі прожив майже тиждень і 
зразу мені не сподобався. Справа не в тому, що шкода харчів, і що 
треба то овочі прополоти, то кидати все, якщо воду дають, і дерева й 
грядки поливати. А він сяде на кухні, палить, глушить чифір і з Володею 
сперечається. То його фільм дратує, бо в ньому нема благодаті, то книжка 
за те, що там усе — напівправда, котра є гіршою за брехню.

Та хто ж дасть тобі правду сказати? — Володя йому каже. — Хто 
тебе тут надрукує? Почує хто?

Такі питання, — відповідає той, — до справжнього, тобто до суті 
речей та буття не мають ніякого стосунку.

Любить він пофілософствувати. Що Володя йому не скаже — все 
відкидає.

Що значить “як людина розумна”? Це ти про Христа? Про Його 
вчинки? Ну ти, старенький, даєш! Це ти сам додумався?

Володя кокошиться, хоче йому пояснити, що саме він мав на увазі, 
але однокласник тільки руками розмахує (патли у нього, між іншим, 
довші, ніж у мене, а хоч би помив їх колись!) Чи уважно ти Святе
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Письмо вивчав? — він Володю питає, а в голосі — глум і така гординя!... 
Й весь час закликає то притчу про тето і сето згадати, то бозна-яку 
приповідку, то щось із Мандельштама. А звідки Володі про це знати? Де 
він міг вивчити таке?

Кого, — каже, — із філософів срібного віку ти знаєш? Який ще 
Плеханов? Отця, — каже, — Сергія, не Михаїла, не белетриста, а Сергія, 
богослова, Булґакова про софійність тварі читав? Ну, старий!... А 
Леонтьева? А Ґершензона, Франка та Розанова? А “Столп істини”? Про 
що ж тоді нам балакати? Ти прочитай спершу, а тоді лізь у дискусію.

Володя тільки очима лупає, на себе сердиться, під проказування цього 
шибздика списки книжок складає, що їх перш за все треба опрацювати. 
Платон, Плотін, Авґустин, Бйоме — спробуй таке дістати! І це при тому, 
що в мене подруга в історичній бібліотеці на абонементі сидить.

Що ти слухаєш цього зачуханця! — кажу Володі. — Хто він, а хто 
ти?! Порівняй! Інженер-конструктор, спеціаліст у галузі приладобудування
— і вартовий прокату човнів! І книжок не бери в нього, чуєш? Ні 
фотокопій, ні тих, які видані за кордоном. Дореволюційні також не бери, 
я благаю тебе! Всі ми знаємо, — кажу, — в якій ми країні живемо і 
хто нами керує. Скільки мільйонів замордували! І з нами що схочуть, 
те й зроблять! Голіруч передушать. Охочі знайдуться. І ніхто — ні твої 
друзі, ні наші родичі не врятують. Мовчатимуть, як і ми мовчимо. Та 
і цей однокласник, твій, звідки він дістає літературу? А що, як він на 
них працює? Таких, як ти дурників виявляє!

ВІТЯ МАЛЯТКО ГАДАЄ, ЩО ВСІ ПОДАЛИСЯ ОБІДАТИ, Б’Є 
НОСАКОМ У ДВЕРІ КІМНАТИ І МАЛО НЕ ПАДАЄ НА ПІДЛОГУ.

Йофс! — дивується він.
Антоніна Павлівна кидається усім тілом на лягушенківські аркуші, 

немов це чоловікова заборонена література, а Вітя Малятко на чолі огирів 
у сірій формі вдерся сюди, щоб робити трус. ,

Але насправді Вітя Малятко об’явився так рано тому, що не зміг 
розірвати з НІІАА і автоматично зробитися вільним художником. Хоча й 
рухався в тому напрямку. Він чесно вибіг на прохідну, але в ту саму 
мить там стовбичили заступник директора з перевіряльницею і гортали 
якісь списки. Вітя злякався, зробив вигляд, ніби вивчає транспарант, що 
висить при вході і закликає співробітників інституту віддати усі свої сили 
на виконання плану. Заходь, товаришу, червоним по білому погрожує 
напис. Ти ступаєш до цього напрочуд гарного приміщення, яке тобі 
дарувала держава. Не забувай, що крім цього, вона тобі видала все — 
хоч середню, хоч вищу освіту, корисні навички, гостру, набуту в змаганні 
кмітливість та мрію про спільне прийдешнє. Бережи їх разом із гуртовим 
майном та своїм особистим сумлінням. Бо пліч-о-пліч із тобою на трудових 
редутах проґресу мільйони сумлінних трударів галузі чесно зносять докупи 
свої знання й продукти праці. Використовуй кожну з 492, хвилин своєї 
робочої днини! Пам’ятай, що кожна хвилина цього часу обходиться 
Батьківщині у 666 рублів!

Парочка блокує вихід до самої перерви, тому Вітя потрапляє на вулицю 
тільки зі струмом зголоднілих нііааївців. Першим ділом він шукає 
телефон-автомат, бо хоче спитати знайому, чи не шкодує вона, що вчора 
так рішуче наказала йому дати їй спокій. Автомат проковтнув дві монети. 
Вітя біжить на проспект, там на розі стоять дві буди. Але перша не
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працює з моменту встановлення, а з другої хтось (і цього він не знав) 
вирвав трубку. Зрештою він знаходить незіпсований телефон, тремтячим 
пальцем накручує номер, чує знайомий голос.

Аллоу, — каже він якомога недбаліше, — впізнаєте мене?
Його впізнають.
Не шкодуєш, що так вчора вийшло?
Вона не шкодує.
А як же концерт?
Без мене.
Ну, добре тоді.
Чудово.
Повісивши трубку, Вітя Малятко дістає два квитки, дрібно рве їх над 

урною і викреслює ім’я колись дуже близької приятельки та її телефонний 
номер із записника.

Все! Тепер можна перегортати чисту сторінку. Чому ж він не поспішає 
додому, до фарб та етюдника? Десь на безмежний пленер. Невже 
передумав? Ні, Але перш ніж гарячкувати (знає він за собою таку якість!) 
годилося б остаточно, бодай для себе, визначити ступінь власної тала
новитості. Бо самого бажання щось малювати для успіху замало. Для 
слави — теж.

ПОЯВА ОФЕЛІЇ ФЕЛІКСІВНИ ТА СВІТЛАНИ ЖУРАВЛИНЧЕНКО 
СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ПЕРЕРВА СКІНЧИЛАСЯ.

Сьогодні в їдальні давали биточки по-залізничному, — зізнається 
Світлана Журавлинченко, — а я ланґет собі взяла. І теж непогано.

Офелія Феліксівна ходила пішки аж до дієтичної й задовольнилася 
паровими котлетами та сиром зі сметаною. На десерт вона випила узвар.

Жінки знову підхоплюють розмову про вчорашній телевізійний концерт, 
розпочату у ліфті.

Як вам ця Нелядіна? Бабесі за п’ятдесят, а*вона все стрибає!
У неііпіже!
Трясе своїм, звиняйте на слові, крупом.
Знали, кому на день міліції народну давати!
Колись, років так двадцять п’ять тому Нелядіна рухалася непогано. 

А щодо вокальних даних...
У всьому слід мати почуття міри.
Вітя Малятко зазирає у свій блокнот. Мало не кожна сторінка має 

чиєсь щедро замащене жіноче прізвище.
Хоч би у творчості пощастило, Їй-Богу! — закликає він невідомо кого 

невідомо до чого. Щоб або в мистецтві, або у любові.
Так чия вона, ти кажеш, зараз коханка? — хоче знати Світлана 

Журавлинченко.
Валерія Блокотова!
Не може бути! Дружина Валерія Блокотова, як відомо...
Ну то й що!
А те, що їх, фіґуристів такого рівня, Політбюро добровільно-примусово 

зобов’язало одружуватися із тимиг з ким вони зараз танцюють!
Тю!
От вам і тю! Мені знаєте хто сказав?
Хто б не казав! Ви зважте самі, — виявляє розсудливість Офелія
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Феліксівна, — чи стане Політбюро збиратися й обговорювати походеньки 
Лариси Цупкої — Олега Грязнєва! Наче для цього немає Держкомспорту!

Так хто ж, — домагається свого Світлана Журавлинченко, — зараз 
у Нелядіної?

Зара Нелядіну любе, — влазить у чужу розмову Вітя Малятко, — 
дегустатор кальсонної фабрики!

Жінки пирскають.
А сам ти хто? — стріпується Офелія Феліксівна. Вона певна, що Вітя 

Малятко глузує не з Нелядіної, й навіть не зі Світлани, а безпосередньо 
з неї.

Тамара Захарівна Лупова питала, — лякає вона Вітю, — як там 
директорська книжка.

Нє позвалям! — Вітя Малятко підскакує, пхає ногою стільця, 
перекручується у повітрі так, що прямо по курсу у нього тепер не вікно, 
а Офелія Феліксівна. Якась мить — і дурна сила несе його на здивовану, 
трохи збуджену жінку, щоб поцілувати, гавкнути їй у саме вухо чи 
відкусити фалангу пальця. Бо де ж іще вихлюпнути біль розбитого серця 
і компенсувати відсутність творчих набутків?

І що це я, бевзь, виробляю? — питає він себе. — Як добре було б, 
якби зараз відчинилися двері, зайшли Лупова з Коричневовим і сказали: 
заспокойся, ми знаємо, що ти в нас хлопець здібний. Завтра природа 
знову пошле тобі воду, мороз, іній і такі візерунки на склі, що сьогоднішні 
гірко (повір нам, Вітьок) пошкодують, що не піддалися тобі, поквапилися, 
не схотіли перебратися на папір, щоб таким робом зразу у вічність 
потрапити. Бо ти — художник, яких мало. А поки світ про це не дізнався, 
ти, Вітюган, крутнися, зроби вже таку нам ласку, до міністерства, закинь 
їм оцей пакунок. А виконаєш завдання, то сюди не вертайся, лети собі 
на всі чотири!

Але ніхто не спішить рятувати Вітю Малятка. Офелія Феліксівна зовсім 
близько, її видно й без гороскопу. Левиця, пишне волосся, усмішка 
вередливої дівчинки, бурштиновий кулон із Друскінінкая. Невже таки 
доведеться заради чистоти імпровізації бецьнути безневинну самотню жінку 
у тім’ячко і перебратися на нари?

Відповіді він не чує.
Офелія Феліксівна теж дивується, як могло статися, що вона вскочила 

у цю абсурдну ситуацію. Нонсенс! Ідіотизм! Скрізь! У всьому! Ні, ні, 
треба їхати звідси! Й негайно!

Вона озброюється гнучкою та гострою металевою лінійкою. Інші жінки 
наміряють однакові усмішки, передчуваючи сміхоту. Здається, що Вітя 
Малятко приречений, що або незагартована у комунальних бійках Офелія 
Феліксівна завалиться головою на стіну, або він напореться на її вигострені 
сантиметри. У кожному разі ось-ось бризне кров і від того жаху хтось 
неодмінно зомліє.

АЛЕ ВІД ТЮРМИ ТА КАЛІЦТВА ЇХ РЯТУЄ ЗАРЮМСАНА ЗОЙКА 
ВЕРЕЩАК, ЯКА РАПТОМ ВИМАЛЬОВУЄТЬСЯ У ДВЕРЯХ.

Все у неї буцімто на місці — коси замотані звичним простяцьким 
вузликом, у плаття вчепилося не більше ворсинок та волосин, ніж завжди, 
двох зубів як бракувало, так і за цю годину не додалося. Запах з рота 
теж ніде не вивітрився. Але зникло ранкове піднесення. Організм виробляє 
обурення, сльози й рясні, цукрувато-гіркі жалі.
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Ну? — приступають до неї співчутливі колегії. Зблизька видно, що 
один із ґудзиків її нового плаття пришито іншими, набагато світлішими 
нитками.

Ну? Кажи все, як є! Не муч нас!
Зойка Верещак падає на стіл і деякий час захлинається журбою. Її 

заспокоюють і дізнаються, що язиката Тома все переплутала. Вчора на 
профкомі обговорювався не розподіл квартир, а проект будівництва житла, 
точніше — багатоповерхового панельного будинку для молодих 
спеціалістів. Поки що невідомо, де саме він має вирости, що за контора 
його будуватиме, коли і хто там житиме. Ініціаторами цього задуму є 
комсомол НІІАА, НІІЦу та ЦНІПІЗу, але ходять чутки, що до них має 
намір прибитися ще й ГІДРОФУКС. Це було б катастрофою, бо в 
ГІДРОФУКСі молодняку більше, ніж у трьох перших разом узятих 
інститутах.

То й що, — заспокоюють Зойку друзі-подруги, — ти ж молодий у 
нас спеціаліст? За розподілом? Комсомолка ж?

Пі-гі-зно! — зізнається всім комсомолка. — У вересні я за віком 
вибула з лав! А молодим спеціалістом я значилася лише три перших 
роки! А це ж уже п’ятий пішов! А вони там усі — одружені, з дітьми! 
їм у першу чергу дадуть! А у мене, в гуртожитку туалет не працює і 
через дірку плямисті пацюки пруться...

Який жах! Коли? Де? Як? Аж на четвертий поверх? Чому ж ти 
мовчала?

Бо поки що в нас їх нема. Але вони, я в книжці читала, і атомну 
катастрофу переживуть (вони й павуки), і на телевізійну вежу можуть 
видертися. Бачили, які у них пазурі?! Я на тому тижні під гастрономом 
одного бачила, думала там і сконаю. Але передумала, бо якби я упала, 
він би підповз і відгриз би у мене кусень обличчя!

Ой лишенько!
Що ж ти їх не попрохала, щоб вони вписали тебе?
У що?
У список.
Який?
Будь-який.
Де він є?
У керівництва! Завжди, хоч би що де робилося, перш за все складається 

таємний список.
А як мені туди пролізти?
Треба шукати кінці.
Легко вам...
І ніколи на дусі не падати!...
Легко вам філософствувати! Коли є де жити!
Ти слухай нас. Головне — надія.
Яка ще надія? У мене всередині — попіл.

БЕЗ ПОПЕЛУ, КАЖУТЬ ЇЙ, У ЖИТТІ НЕ БУВАЄ. АЛЕ ТРЕБА, 
ЩОБ І НАДІЯ БУЛА.

От знаєте, що було з однією моєю знайомою, котра через кохання 
втратила рештки надії й намірилася із вікна випадати? Вимилася вона 
наостанку у ванні, обтерлась як слід, тоді розігналася, стрибнула, але 
влучила не на асфальт, а в притрушену снігом, пишну й розлогу вербу.
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Верба жінку замортизувала і, мов на ковзанці, винесла її прямісінько на 
дорогу. А там саме їхала “швидка допомога”. Жінка усе чисто розповіла 
здивований санітарам і ті їй сказали, що ти надалі не будь такою дурною, 
не легковаж молодим життям і такою винятковою фіґурою задля 
нікчемного полюбовника. Аж тут на цю “швидку допомогу” наскакує 
ваговіз “Біларусь”. Жінка зазнає тяжких травм, з переломами та 
ампутаціями, а водій із санітарами відбуваються подряпинами. 1 все через 
те, що вона не мала надії.

Та що ви з цією надією, Їй-Богу! — продовжує ковтати сльози Зойка.
— Яка з неї користь?

А от послухай, — їй кажуть. — Була інша жінка, котра також 
покохала і через це почуття теж задумала утопитися. Але надії при 
цьому вона не втратила! От дочекалася вона кінця роботи, сіла в трамвай, 
їде, думає, де б їй спідручніше у вир пірнути. Тягнеться вона цим 
траспортом у бік найближчої річки, тяжко зітхає й такого тим часом 
надумалася, за що в нас по голівці не гладять. Негайно підходить до неї 
переодягнений чоловік, ходімте зі мною, каже. Ой, плаче жінка, я більше 
не буду, пустіть мене! А надії при цьому не втрачає. Гаразд, каже той 
чоловік, тоді дайте мені ваше місце роботи, адресу і номер паспорта. 
Дала вона йому що він хотів. Прийдете завтра туди-то й туди-то. Добре. 
Прийду. Іде вона далі. Аж раптом так зголодніла, що змушена була зійти 
й завернути до їдальні. Стала вона в чергу, взяла собі перше, друге, 
компот, протерла серветкою ложку. Тільки-но їжу до рота підносить, як 
бачить, кухарки повну каструлю сирників на роздачу виставили. Ой, не 
вистачить мені, не вистачить! — думає. Але надії не втрачає. Схопила 
порцію, заплатила, вертається, зирк! — а на її місці негр сидить і 
спокійнісінько сьорбає куплений нею борщ! Вона труситься вся (звісне 
діло — нерви!), але сідає поруч і відповідно на нього зорить. Негр — 
нічичирк! Доїв, взявся за друге, ум’яв друге, тягнеться своїми сіро- 
рожевими пальцями за компотом. Повагом його, охайними ковточками 
випив, губи носовичком витер, підвівся й пішов. Тут у жінки терпець 
урвався, як завищить вона, як у чоботях скочить на той стіл, як 
сирничками пожбурить у люстру! Коли бачить, а на сусідньому столику 
лежить її таця, а на тій таці — перше, друге, й компот.

Ну, а я тут до чого? — не розуміє Зойка. — Ви ж знаєте, що я 
компотів не п’ю.

Слухай, Зой! — осяває когось несподівана думка. — А через тітку 
твою?

Ну до чого тут тітка?!
Щоб через неї діяти! Ти ж сама натякала. Хто вона в тебе? Яка в 

неї біографія, звання та слава? Розкажи.
Зойка Верещак протирає кулачками давно сухі очі, обтрушує сніжинки 

лупи з плеч, складає словник, журнал, блокнот, аркуш, збганий носовичок 
і недогризок яблука так, щоби вийшла кривенька, але пірамідка.

Тітка моя, — каже вона урочисто, — також має орден, трудовий, 
правда, а за війну їй медаль лише дали, але про неї двічі наша районна 
газета писала, один раз — із фотознімкою. Зараз вона — на заслуженій 
пенсії, школярів не цурається, наради відвідує, ділиться досвідом із 
колективами, а здебільшого — спогадами про батька — легендарного 
командира, партизана, героя чорної індустрії, який піднімав перший 
колгосп у наших краях, через що й передчасно загинув — Верещака 
Первомая Івановича.
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КНИЖКУ «ГОРЯТЬ ДИМИ» ВАЙЛІСА І КРУТИХ ЧИТАЛИ?

Розповісти? Так чи ні? У загальних рисах? Якщо ви просите. Ну так 
от... То був, скажу я вам, чоловік, яких мало, людина трагічно- 
оптимістичної долі... Що кажете?... Ні. Тобто, ну, як сказати?... Повість, 
але, водночас, то все — правда.

Автори познаходили сотні свідків, опрацювали матеріали і все, як було, 
описали. Бо Первомай (це його підпільне ймення) Іванович батька свого
— бідняка, пролетарія, без землі й без корови — через клятий царський 
режим зроду не бачив. Зате за звитягу його сам товариш Буденний 
любив. Його і днювального Бурю, якого тоді ж біляки зарубали. Так у 
книжці записано. Вайліс разом із Крутих показують його любов до всього 
справді нашого, непримиренність переконань, принциповість у вихованні 
нової формації, дружбу народів та ненависть до ворогів. Там такий є 
один епізод! Ти шо! ...Ви не слухаєте! Задля кого я тут горло рву? 
Можга подумати, воно мені більше всіх треба. Я ці “Горять дими” ще 
у шість років напам’ять вивчила. Й всі його риси характеру знаю. 
Витримку, залюбленість у життя, ранній гарт, недитячу серйозність, 
усвідомлення місця подвигу, глибину організаційних здібностей... Ну то 
продовжувати? Загалом? По роках? Чи одразу про подвиг? Як вам 
цікавіше? Я дуже стисло.

Короче, замолоду Первомай був вірним товаришем, люблячим сином 
та ніжним батьком. Усі слобідські відзначали поетичність його натури, 
чуйність і прямоту. Особливо до Вулі, під час першої зустрічі... Далі там 
таке піде!... Але все по порядку! ...Ви слухаєте? А чому ж тоді ... Гаразд!

Одне слово, він тільки глип! — і одразу відчув її духовні потреби. Її 
самотність у виконанні затверджених рішень, конфлікт між вразливою 
трепетністю ідеалів та потягом до обов’язку... Ви, мабуть, уже здогадалися? 
Ні? Хіба?... Вуля — це ж тітчина мати! Її потім банда Метелика... 
Розумію. Але ж ви самі прохали. То я конспективно. Найголовніші 
моменти.

Як тільки він, Первомай Верещак, почув цю новину, то одразу змужнів 
і дав клятву, і зрозумів, що тепер мусить бути напрямок на дисципліну. 
До нього приєднуються Пронько, Здоров, Доватор. А Бджйолкін — ні. 
Він лише наприкінці прийме вірне рішення. Ну от, і цей кістяк повів 
боротьбу за гасло. А шкідники при підтримці місцевого пасиву, навпаки, 
опираються, хочуть зірвати гасло і перегризти мережу. Передчуваючи 
торжество ідеалу, Первомай Верещак на галявині у розмові з дочкою (це 
ж тітка моя! Вона тоді ледь повзала) сказав пророчі слова. Ех, якби ж 
то він знав, що ті гади з обрізами позалягали вже у кропиві! Мене 
кожного разу колотить, як я про його смерть читаю! Але не хвилюйтеся. 
В ту саму ніч із райцентру примчав ударний загін і всіх їх знешкодив.

Отаке! — підсумовує Зойка. — Я можу в тітки, тобто його дочки, 
взяти для вас книжку. Якщо ненадовго.

М-да, — харамаркають слухачі, — треба буде якось... От лишень 
розкручуся трохи... Стільки вдома роботи... А я все ніяк “Іностранку” 
добити не можу...

Себто кидати все і негайно читати “Горять дими” ніхто не зголо
шується.

Зойка обводить усіх очима. Жінки раптом зацікавлюються звітом 
відділу Лягушенка.

М-да! — каже Зойка. — Коли всі ілюзії потрощено, а почуття... тобто
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віра... надія та краще... любов... Ні!... Омана скрізь... Як? Для чого? Не 
маючи стимулу... Чорна байдужість...

Обзивається деренчливий * телефон.
Ти купила? — питає у Зойки Верещак тітка.
Що саме?
Що значить “що саме”? Гуску!
Яку?
Ти що, з мене здіваїшся? Я ж учора просила тебе, благала! Мені ж 

ходити важко. А там, на розі, од вас недалеко, мені двірничиха казала, 
у тебе ж перерва була, гуси, другої категорії, по два шейсят за кіло, 
наполовину вже випатрані, я ж тобі вчора свій останній кульочок, 
целухванку, випрала як слід, у ванній розвісила й дала, не треба, кажу 
собі, їй, а тоді передумала, ех, таки дам, раптом вона наскочить на 
щось, я халви, приміром, давно не їла, а вона скрізь бігає, не те, що я 
ноги пухнуть, і вітаміни потрібні, й білок, крупи в мене ще є, і соління, 
а тут дзвонить ця, що гусей десь викинули! Ех! Дірява башка твоя!

Якби ви знали...
Не треба мені нічого знати! Якби ти мене хоч трошечки поважала...
Ну що ви таке кажете! Хіба ж я вас... Але в мене робота. Куди ж

я...
Куди! Куди! На кудикіну гору! — кричить тітка й кидає трубку, бо 

від оцього кудикання в неї по тілу бігають дрижаки і свербить жовта 
шкіра.

Чому їй не спиться?! — звертається Зойка до співробітників. — Чому 
вона мене смикає?!

Тому що ти в неї єдина опора, — припускають котрі благодушніші.
А може, вона — побутовий вампір? — кажуть Зойці інші. — Й тримає 

тебе біля себе як донора?
Як це так? — з переляку Зойка забуває закрити рот і туди закочується 

гуляща сльоза.
Твоїй тітці, — пояснюють ті, хто знає, — мабуть треба весь час над 

тобою владарювати, бо в неї послаблена система енергоживлення. Помічала 
ти це за нею?

Не знаю...
А чи відчувала ти після контактів із нею гостру таку, навіть трохи 

тупу, безпричинну тугу? Слабкість? Або ляк самотності?
Ну, взагалі-то...
Оце воно й є!
Що ж тепер...

ОДНА ЖІНКА, ПОЯСНЮЮТЬ ЇЙ, КОЛИСЬ ГЕТЬ ПОТЕРПАЛА ВІД 
ЛИХОГО ОКА БЛИЗЬКОЇ ПРИЯТЕЛЬКИ.

Але не відала цього. Хворіла, в різні халепи встрявала. Пішла до 
знахарки. Та каже: так і так, скоро у тебе день народження буде, 
останньою від тебе піде напасниця твоя, проситиме гроші на транспорт. 
Не давай їй нічого!

Настав день народження. Погуляли, наїлися (вона таку гарну свининку 
взяла!,), ну й випили трохи. Аж ось госгі розходяться. Лишається її 
найближча подруга. Дай на таксі, просить, бо ніч надворі, а я поспішаю. 
Та не дає. Нема каже. Дай на автобус! Немає. То дай хоч талончик! 
Немає. Який є, пробитий , старий, мені байдуже! Не маю жодного. Впала
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на підлогу, стала благати, паркет нігтями зривати: дай та дай! Що не 
робила — нічого не діє. Так і пішла ні з чим. Але звідтоді оця жінка, 
що сильно хворіла, моментально видужала, стала рожевою і веселою. А 
та відьмачка змарніла, висохла, і зробилася чорно-жовтою.

Щось мені, — зізнається Зойка однокімнатникам, — жити не хочеться.
Треба! — переконують її.
Навіщо?!
Заради квартири хоча б!
Якої квартири?!
Майбутньої!
Так вонії мені й дадуть її!
Ну і хрін з ними! А ти борися!
Як? — каже Зойка. — Навчіть!
Добре. Сідай і слухай. Насамперед, біжи сьогодні ж до тітки й скажи 

їй, мовляв, так и так, не для кого не є таємницею, що я — сирота. Ви, 
скажи, є моя найрідніша людина. Сьогодні вам курки не вистачило...

Гуски! — виправляє помилку Зойка Верещак.
Тим краще! Сьогодні вам гуски не вистачило, а завтра не буде кому 

води з крана піднести. Звідси єдино можливий висновок — пропишіть 
мене. Заклинаю вас іменем гордого Верещака.

Та мені б хоч куточок! — пояснює Зойка. — Мені б...
А вона тобі, — вчать Зойку співробітниці, — хай скаже так: що ж, 

дітей я не маю, перебирайся до мене жити, удвох веселіше. І тільки-но 
вона погодиться, ти того ж дня, або краще, наступного ранку, поки вона 
не роздумала, біжи до ЖЕКу, бери форму номер три, довідку із 
гуртожитку і дві заяви. ЖЕК буде опиратися, бо якщо тітка помре, а 
ти там не будеш прописана, то квартира відійде до них. Але ти візьми 
курс на конкретну паспортистку й засип її шоколадом, колготками або 
парфумами.

Я не прошу багато, — не кривить душею Зойка, — мені б тільки 
десь прописатися!

А якщо тітка, — вчать її далі, — почне белькотіти, я тебе прописала, 
я думала, ти будеш горщик з-під мене виносити, а ти гостей на диспути 
під гітари заводиш, ти хочеш мене з цього світу викишкати, проститутка 
ти, безідейная, то ти їй скажи: ану тихо будьте мені тут! І годі вже по 
сусідках бігати, язиком ляпати, бо я вас на рік відправлю полікуватися 
до божевільні, а особовий рахунок на себе переправлю. А якщо ви 
перегризете фати й втечете з медичного закладу спеціального профілю, 
то я подам оголошення на розмін квартири, вам дістанеться тухло-смер- 
дючий закуток у комуналці, а я собі виміняю таке житло, що в разі 
знайомства з високим, заможним та скромним кандидатом наук ми 
зможемо об’єднати наші квартири й одержати в результаті просторе дво-, 
ні! -1- краще трьохкімнатне помешкання у центрі міста. Ви все зрозуміли?

Та я ж не вмію!
Навчишся! Давай, Верещак, крутися, — підтримують Зойку всі. — 

Не святі горшки ліплять! Ось, на тобі, візьми, газетку, тут різні 
оголошення про квартирні обміни. Вивчи, прикинь, розберися, що тобі 
треба, телефони даються, будь ласка, дзвони, цікався. Безліч можливос
тей!...

Легко їм радити, — бурмоче Зойка, — не їм же ж робити це, не їм 
до тітки йти! Ну от, припустимо, я їй кажу...

До кімнати ступають здоровань керівник технічного персоналу Льоня
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Спічек та Лупова. Він тримає макет-схему використання автоматизованих 
систем управління для всієї галузі. Над макетом працювали два відділи, 
Льонині люди вирізали й обладнали планшет, поробили креслення. Але 
перш ніж вписувати у порожні прямокутники назви підрозділів і 
висвітлювати ефект запровадження методів, треба, щоб редактори 
перевірили кожне слово.

Не в службу, а в дружбу! — наказує Лупова Офелії Феліксівні, якій 
Льоня Спічек показує планшет. Офелія Феліксівна скеровує його у бік 
Світлани Журавлинченко і дає тій відповідну команду. До Світлани за 
тією ж командою приєднується й Антоніна Павлівна.

Офелія Феліксівна повертається до лягушенківських сторінок і виразно, 
так щоб начальство бачило ступінь її завантаження, крутить заклопотаною 
виробничими справами головою.

Насправді ж вона риторично питає себе: скільки може тривати подібний 
абсурд?

І САМА СОБІ ВІДПОВІДАЄ: А ХОЧ БИ Й СТО РОКІВ, ТІЛЬКИ 
БЕЗ МЕНЕ!

В останньому листі Каріна (від Ели хіба вістей vдочекаєшся!) писала, 
що літо проскочило непомітно, але вона встигла засмагнути, хоча не 
відпочивала, а в літній школі брала математику, хелс, кукінґ та драйвінґ. 
Програма була акселерована, щодня проходило по юніту, а тоді мали 
тест, який впливав на загальний ґрейд.

Замість звичних канікул на морі, десь у Криму або на Кавказі, вона 
сім годин на день п’ять днів на тиждень працювала на кеш у взуттєвій 
крамниці. За цей місяць вона стомилася більше, ніж за всі учбові роки 
у Союзі. Але в результаті має чек на чотириста доларів! Незле, правда? 
До того ж у нас, пише вона, запровадили новий порядок: продав дві 
пари одному покупцю — одержав один долар екстра, три пари — три 
долари, чотири — шість, п’ять — десять. Ви зрозуміли, як це виходить? 
Якщо ні, то я поясню більш детально.

За дві — один, за третю — два, за четверту — три, а п’яту — 
чотири, тобто разом, за п’ять пар, маєш десять доларів екстра. І як це 
все, на перший погляд, смішно, хіба ж ні? — один долар, два, тоді три
— але, якщо пильно вдивитися й трохи напружитися, то за місяць більше 
шістдесяти набігає.

Тепер я маю мету — обрати конкретно будь-кого й увіпхати йому 
якомога більше пар. А раніше? Ми, сейлзперсони, н е  х о т і л и  
обтяжувати себе різними питаннями, наприклад “чи можу я допомогти 
вам?” (англійською мовою, звичайно). А такими, як “чи не хотіли б ви, 
щоби я допомогла вам зашнурувати ваш черевик?” і поготів. Навіщо? 
Зарплата у нас погодинна. Краще побазікати одна з одною, чи не так? 
Зате нині всі кидаються на клієнтів, щоби заробити побільше екстра 
доларів. Крамниці — прибуток, і нам — прибуток, і всім дуже добре, і 
всі задоволені. От як вони загнивають! Ви все зрозуміли?

Завдяки цій системі я опановую навички дуже важливої справи, яка 
називається: я к  т р е б а  в м і т и  робити гроші. І хай усе починається 
з малого, з першого долара. Але воно вже розпочалося! Ось вам і 
результати — шістдесят доларів за один місяць. Значить, я м о ж у !  
О, як це важливо — вміти робити гроші! А надто, в такій країні! Де
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стільки можливостей! Як мені всіх вас шкода! Особливо тих п’ятнадцять 
років, що я провела не тут.

Надсилаю вам дев’ять своїх фотографій* На них я навмисне знялася 
у різному одязі на тлі наших шафок, щоби ви мали уявлення, де кожен 
студент нашої школи зберігає свої книжки й верхній одяг. Як бачите, 
на кожній шафці — замочок із кодом, t кожен з нас має особистий 
ключик і пам’ятає свій код. Якщо ж ви маєте свій день народження, то 
прикрашаєте шафку кульками та стрічками. Зручно, красиво й приємно, 
ви згодні?

Не будь ідіоткою! Кидай усе й їдь сюди! — дратується лист між 
рядків.

Офелія Феліксівна впізнає голос Каріниної мами — Ели. їхні батьки 
вийшли з однієї комуналки на Лібкнехта-Люксембурґ. Але Фелікс став 
знаним на все місто офтальмологом, а Фіму за його жарти любили лише 
сусіди, родичі та колектив майстерні ремонту друкарських машинок. Звідси 
й нерівні умови цвітіння та визрівання їхніх дочок. Поки Офелія збавляла 
зір, студіюючи “Школу гри на фортепіано”, та вкладала в пам’ять 
латинські вирази цро орлів, що ніколи не ганяються за мушвою, Ела 
билася з пацанами і всотувала різномовний фольклор. Вона знала, що 
годиться казати (“сорок один — їм один!”), якщо в тебе жебрають шмат 
пончика, і як поводитися, коли малолітні гоїми дражнять тебе “жидівкою”. 
(Відповідати їм “жид довго буде жить!” і гатити каменем в голову).

Скрізь, хоч би де вона була, Ела завжди опинялася в осередді. На 
відміну від Офелії, яка й у школі була відмінницею, і на олімпіадах 
перемагала, й філфак із червоним дипломом закінчила, а й досі без 
мужика нудиться.

По-перше, ставить її на місце Офелія Феліксівна, звідки подібний тон? 
(Насправді, вона розуміє, що це в Ели спрацьовує компенсаторно- 
сублімативний механізм.) А, по-друге...

Ти слухай мене! — насідає Ела. — Я знаю життя! Це тобі — не 
колоквіум і не сольфеджіо. А головне (о, повір мені!), фортуна — нон 
пеніс. Тому н е г а й н о  виходь зі свого обісраного НІІ (Елка завжди 
була грубіянкою і знала всі лайки), іди в ОВІР...

Годі! — не витримує Офелія Феліксівна. — Якщо ти хоч раз...
Кіц мене тухес! — розмахує бездоганними нігтями Ела. — Ти хочеш 

пожити як біла людина? То слухай мене!
Не хочу я тебе слухати! — відповідає Офелія Феліксівна.
Божевільна! Офеліє, ти — божевільна! — кричить Ела. — Я тобі це 

Гарантую!
Не треба мені цього Гарантувати, — каже Офелія Феліксівна. — А 

відносно ОВІРу, то я навіть не уявляю, де знаходиться ця установа.
То я тобі все поясню!
Існують, — старається перекричати подругу Офелія Феліксівна, — 

певні правила, нотаріально завірені документи, в яких, зокрема, зазна
чається ступінь кревності...

Ой, я тебе умоляю!
Ну, як ти можеш! Невже ти не знаєш, що після смерті батьків у 

мене не лишилося родичів! — У Офелії Феліксівни тремтить низ 
підборіддя. Смуток з жалобою, мов кислота, роз’їдають їй очі.

Що за проблема?! — не розуміє праі*матичка Ела. — Я зроблю тобі 
сто й одного родича! Соломон Мойсейович Бас. Чим не родич? Адвокат.
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У літах. Проживає в Лос-Анджелесі. Він усе може. Тобі потрібен 
ізраїльський виклик?

Ах, Ела! — благає Офелія Феліксівна. — Ну, невже не можна жартів!
Вот іменно! — каже їй Ела. — Хто тут жартує? Вважай, що виклик 

у тебе в жмені! Кидай свої писульки, бери таксі...
Ти так кажеш, наче не знаєш, що я на таксі не їжджу!
Можна подумати! Біґ ділі То сядь у тролейбус!
Ах, Ела, якби все було так просто!
А я тобі кажу: бери тролейбус, тільки не на Космонавтів, там завжди 

повний каґал із вісімки та з шістдесят дев’ятого набивається, а на зупинку 
раніше, на Урицького. Займеш собі місце під вікном...

Ну, припустимо, — піддається Офелія Феліксівна, — а що мені робити, 
як і там буде запізно?

Офелія! — сичить по той бік холодного океану Ела. — Що ти морочиш 
мої геніталії!

Витримати цю брутальність Офелія Феліксівна не може. Вона непомітно 
підводиться і тихо, гідно й покірно плентається на зупинку.

Звичайно, за законом підлоти, разом із нею на громадський транспорт 
очікує ціла орда закоцюблих, нервово виснажених людей. Після безладного 
штурму, гарячкових погроз водія в мікрофон і кількох фальстартів, 
тролейбус, нарешті, рушає. Деякий час ідуть мовчки. Всі тиснуть одне 
на одного, дихають прямо в обличчя. Пара з чужих ніздрів і ротів кишить 
вірусами та бацилами. Якщо хтось чхає, то краплі з мутантами 
небезпечних хвороб розлітаються на три метри. Якщо хтось кахикає — 
на п’ять. А часом і навпаки.

Так що там Махарчуки? — хтось питає когось поруч.
Більш-менш нівроку. Що з ними зробиться.
Маруся?
Маруся пішла на пенсію. П’ятдесят шість рублів.
Мало.
Так у неї ж стажу із гулькин хвіст! Правда, торік вона влаштувалася 

в нас контролеркою.
Ясно... А Надька як? Вийшла заміж?
Угу.
Ну, а Коля? Пішов з холодильника?
Пішов.
П’є?
Менше.
Нещасні люди! — ледь дихає Стиснута з усіх боків Офелія Феліксівна.

— Хіба винні вони в тім, що зроду не бачили іншого життя? Важко 
повірити, ніби десь поруч існують Рафаель і Ейнштейн, Ейзенштейн, 
Томас Манн, Пікассо, Пастернак, Модільяні, Тулуз-Лотрек і Ренато 
Ґутузо.

Ваш собачка? — питає якийсь неспокійний дідусь сусіда.
Ні. Це мене попросили...
Хто?
Боря, з шістнадцятої.
Це той Боря, що вмер?
Ні.
Ага, то не Боря! Я все переплутав. Це Льоня вмер!
Він у вас щеплений? — обзивається немолода жінка. — І чи відомо 

вам, що за останньою постановою собакам не місце в транспорті?
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Так він же ж у торбі!
Тим більше! Через таких, як ви, зараз у місті лютує сказ!
А може, через таких, як ви?!
Все! Починається! — передбачає Офелія Феліксівна й робить спробу 

пропхатися ближче до виходу. — Чи може бути інакше за цих умов? 
Закритий простір скрізь і завжди неминуче породжував ксенофобію. 
Згадаймо Спарту. Швидше б дістатися до ОВІРу!

Але для цього їй треба спочатку обійти двох жінок, одна з яких 
вагітна. Через малий зріст вони не дотягуються до поручнів і, щоб не 
впасти на поворотах, змушені присідати й завалюватися на тих, хто 
поруч.

Обережніше! — каже їм гладун, який розсівся на одинарному сидінні 
і сірником виколупує бруд з-під нігтів.

Ви б ото краще встали! — радять йому. — Тут — вагітна жінка!
А я звідки знаю, що вона вагітна?! — відповідає дядько. — Мені хіба 

видно?!
Вам мусить бути соромно! — пояснюють йому.
Чого це? — дивується дядько. — Я маю право!
Звідки, — не розуміє Офелія Феліксівна, — в цих таких симпатичних 

мені людях стільки неуважності до ближніх? Неуважності, яка так легко 
перетікає у ненависть. Ненависть до кого? До себе, у першу чергу! Я 
відкидаю містичний підхід, присмачений романтичним сиропом. Усе мусить 
мати раціональне пояснення.

Хам неосвічений! — таврує гладуна подруга вагітної. — Ще й 
огризається!

Шмаркачка! — відповідає той. Він ображено сопе, але підводиться.
Ідіот! Ало! СІдай! Не звертай не кретина увагу!
Може, причина тому — ландшафт? — шукає відповідь Офелія 

Феліксівна. — Степовий, не захищений горами та океанами менталітет? 
Змарновані рабством століття? Може, в інших народів, у тих самих 
американців, якби їх закинули в наші умови, лють клекотала б ще 
дужче? І замість вправлятися у нецензурному мовленні вони б давно 
одне одного перестріляли?

Заткни пельку! — радить схвильований дядько своїй опонентці. — Ще 
молоко, ето-самоє, не обсохло, шмакодявка ти!...

Сам придурок, шматок жлоба!
Ану харош, сучка, тут розбазарилася мені, зара я ща тобі як 

замандячу...
А я тобі всі очі вишкрябаю!
Парадокс ситуації, — робить несподіваний висновок Офелія Феліксівна 

(а від епіцентру сварки своїми тілами її захищають два підлітки, жінка 
з дочкою й середніх років чоловік у високій шапці), — полягає у тому, 
що й за таких умов — тиску, задухи, гноблення — справжня інтелігенція, 
в особі вибраних представників, скрізь і завжди плекала найвищі культурні 
цінності.

Наче на доказ цієї думки, посеред сварки, яка затягає в своє 
непроглядне нутро пасажира за пасажиром, Офелія Феліксівна раптом 
чує тиху й розважливу бесіду.

Ну, а дід твого діда — це хто?
ЇІрапрадід.
А сім разів по сім скільки дає?
Сорок дев’ять.
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Коли вода стає кригою?
При нулі градусів за Цельсієм.
Офелія Феліксівна залишає свою зігріту, досліджену ділянку юрби й, 

незважаючи на всі можливі наслідки, пробивається туди, звідки лунає 
голос мудрості. По праву руку, біля спітнілого вікна сидить дід з онуком.

А хто написав “Кармен”?
Бізе.
А ще?
Меріме.
А ще?
Щедрін.
А притчу про кликаних на велику вечерю хто малював?
Рембрандт.
Повне ім’я!
Ван-Рейн, Гарменс.
Благаю, скажіть мені, хто ви? — зворушена Офелія Феліксівна 

нахиляється до діда.

Я — СОЛОМОН МОЙСЕЙОВИЧ БАС, — КАЖЕ ТОЙ.

А чому ж Ви тут, а не в Лос-Анджелесі?
Бас у відповідь дарує усмішку, сповнену мудрості, лукавства й не до 

кінця зрозумілої любові.
Затиснуті в проходах люди обмінюються найкривішими зі слів, які 

вони колись почули на вулиці. Тролейбус дрижить. Його вікна заляпані 
багном. Ніхто не бачить, що діється назовні й де вони зараз перебувають. 
Двері не відчиняються. Сварка розбухла до крайньої межі і будь-коли 
може розвільнитися запальним самовбивчим боєм. Старі люди ладні битися 
з молодими, чорняві — з білявими, коротуни — з цибатими, ті хто з 
талончиками, хочуть на законній підставі чухрати “зайців”, ті, хто є у 
списку, готові вовтузити тих, хто віддасть, життя за живу чергу, ті, що 
стоять позаду, воюватимуть передніх, стоячі занурять пазури в сщ^ячих, 
і той, хто зверху, топтатиме тих, хто упав.

Я так більше не можу! — волає на вухо Басу Офелія Феліксівна. — 
В атмосфері войовничого хамства! Якби Ви відали, як я мучуся, коли 
чую і бачу таке! Юридична свідомість геть чисто відсутня! Сваволя 
підміняє закон. Народ звик до брехні. Придивіться, нарешті, до цього 
грішного, злого та безпорадного люду! Покарайте його! А мені порадьте, 
що далі робити?

Тікай! — каже їй Соломон Мойсейович Бас.
Коли?
Зараз.
Сьогодні?
Негайно.
Але поясніть мені, будь ласка, як це я можу фізично зробити? — 

питає Офелія Феліксівна. — До дверей далеко. Тролейбус не зупиняється. 
Якщо вони здогадаються, що я задумала вискочити, схоплять і по 
руках-ногах зв’яжуть. А чи не ліпше, чи не розумніше перебути цю бучу 
тут, а вже, скажімо, завтра...

Гаразд, — мовить Бас, — хай це станеться завтра.
О, дякую! Дякую! — припадає до научителя. Офелія Феліксівна. — 

Як я Вас розумію! Але, з іншого боку, хіба за день можна зібратися?
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Йдеться, звичайно, не про той одяг чи тлінний крам, що його точать 
міль, миші та шашіль. Ви гадаєте, що це так легко, прийти й об’явитися 
перед ними, кинути їм на стіл “все, я їду”, “я більше не ваша, я — 
Басова!”? До цього мені бодай тиждень треба було б готуватися.

Добре, — каже Бас, — тиждень так тиждень.
Зріктися всього й розпочати з нуля! — похитує ще не сивими кучерями 

Офелія Феліксівна. — Із пласких, однозначних рішень. Забути геть про 
діалектику й антиномічність. Залишити позаду свою роздвоєність, скепсис 
та сумніви, амбівалентність і багатобарвність. А ще — * привілей ні до 
чого й нікому повністю не належати. Заради чого? Заради обіцяної повноти 
та цільності... А через місяць не буде запізно?

Можна і через місяць, — відповідає їй Соломон Мойсейович.
Не подумайте тільки, — каже вона йому, — ніби я не розумію, про 

що тут ідеться. І що буде з тими обранцями (якби Ви знали, як я Вам 
вдячна!), хто після такої честі ослухається. І яка доля жде цей тролейбус 
із усіма його пасажирами, які за чварами навіть кількох вправно стулених 
слів по собі не лишили. Ніхто не почує їх і не дізнається, що їм боліло, 
де вони свої скарби заховали і як вони колись на всю губу реготали й 
волали. Але я про інше. Припустимо, я вирішу їхати. Зразу ж у певних 
інстанцій постане кілька питань. Ну, по-перше, скажуть вони, доведіть 
нам, що цей Соломон Мойсейович Бас справді є вашим прямим і кревним 
родичем. По-друге, скажуть вони, ми, звичайно, знаємо ціну цьому 
запрошенню (бо ми — не дурні!), і собі такі аркушики могли б 
кілограмами штампувати. Але не робимо цього. Чому? Бо ми знаємо, що 
нам туди краще й не потикатися. Де нам подіти ту частку себе, що не 
має й краплі тамтешнього світло-високого досвіду? Де заховати своє 
перекручене, здеформоване, перегрішене, зашлаковане (ще й як, повірте 
на слові!) попереднє життя? Якщо там, по той бік, воно все таке, як 
нам тут дехто малює, то нас туди навіть не за діяння, а лише за дух 
наш і на гарматний постріл не пустять. А що, як усе це — байки, олжа 
й провокація? То нам тут, мамою клянуся, на-га-багато любіше! Бо ми 
вже якось і притерлися, і принюхалися.

Я, звичайно, — божиться Офелія Феліксівна, — таку логіку і таке 
світобачення відкидаю. Але хочу запитати. Якщо, скажімо, вирішувати 
це питання не зараз, а через рік, то чи не буде пізно? Як Ви гадаєте?

Відповіді вона не чує. Тролейбус гальмує, пасажири валяться на 
долівку, водій перш, ніж дати драла, оголошує, що машина зламалася й 
далі хай кожен сам дбає про себе.

Соломоне Мойсейовичу! — кличе Офелія Феліксівна. Але Баса ніде 
не видно. Розхристане юрмисько крушить тролейбус, через усі отвори 
рветься назовні і викидає Офелію Феліксівну на дірявий сніг.

Біжи! Вирішуй! Але ніде не озирайся! — чує вона його голос, озирається 
й бачить, як на місці аварії без єдиної лайки та вигуку в кров гамселяться 
глухонімі.

Офелія Феліксівна відчуває, як опускається десь її шлунок, як терпнуть 
і віднімаються руки-ноги.

Закінчення у наступному числі журналу.
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Іван МАЛКОВИЧ

З КНИГИ ВІРШІВ
«ІЗ янголом
НА ПЛЕЧІ»

ІЗ янголом і
НА ПЛЕЧІ

Старосвітська балада

Краєм світу, уночі, 
при Господній при свічі 
хтось бреде собі самотньо Я 
із янголом на плечі

Йде в ніде, в невороття, 
йде лелійно, як дитя, 
і жене його у спину 
сірий маятник життя, —

щоб не вештав уночі 
при Господній при свічі, 
щоб по світі не тинявся 
із янголом на плечі.

Віє вітер вировий, 
виє Ірод моровий, 
маятник все дужче буха> 
стогне янгол ледь живий...

А він йде і йде, хоча 
вже й не дихає свіча, 
лиш вуста дрижать гарячі: 
янголеу не впадь з плеча.

ДИТИНСТВО ТРЬОХ

Дитячих замків воскова сорочка. 
Посеред замку в пишній ваготі 
висиджує дарунки золоті 
ялинка — чарівна різдвяна квочка.

Орхестра шурхотливо просякає 
проз вартових воскову таїну.
На клавесині пісеньку сумну 
рум'яний Моцарт носом долубає.
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Дівчатка пурхають попри криві дзеркала, 
їх гороб'ячий пурхає смішок, 
і пурхає круг них дверяста зала, 
й на всіх різдвяний сиплеться сніжок.

Враз щось незнане тьохкає в дівчат, 
пругкішають тіла і в'яне мова:

це заглядають в шпарку від ключа 
трирічні Дон-Жуан і Казанова.

ЛУБОК

Десь на звалищі, між будяками, 
яя вугіллі, ц о  мокне роками, 
янголів два:

один одному крила воскує, 
один одного в очі цілує, 
дожидають Різдва.

Поруч з ними дитятко гоже, 
z ніхто розпізнати не може: 
хто кого береже?

«ш дитятко цих янголів, а «ш " 
білокрилі — дитятко, скаче — 
в небо важиться вже.,.

На цій чорніи землі — ц о  робити 
білим янголам? — вугіль дробити 
чи ридати в блакить?

Кожен янгол волить цю ж хвилину 
в сад небесний віднести дитин: 
але Бог не велить.

Десь, де скидано голі ялинки, 
де брудні помаранчів шкуринки, 
на померзлій траві —

двійко янголів, 5 имлш — дитятко, 
в кулачкові затисло колядку.
Вже й по Різдві

БУКОЛІКИ

З гір — з гостини — вертають вони, 
і лошиці несуть молодиць: 
у жінок в животах — сини, 
і лошата — в лошиць.
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Будуть знову коні й мужі 
однакові бачити сни, 
будуть гризти ночей коржі 
й нюхати євшани.

Будуть гнати скажено овець, 
вірних травити псів, 
що каганчиками язиків 
світять шлях навпростець.

Западуться сімсот стежин, 
ззайчатіють вовкиу 
як летітимуть до дружин 
коні і пастухи.

У хатках, що присипав сніг,
у стаєньках —
стократ
цілуватимуть риси свої 
у синів і лошат.

КОНОТОП

Знову коні палають в степу у 
гриви зфашкують раптом, 
і грімкоче глухе туп-тупу 
Трахтемирівським трактом.

З грив на гриви стрибає вогонь — 
сто пожеж чвалом скаче.
Пішаницею їм удогонь 
понад степом хтось плаче:

“Боже! — чути волання крізь дим, — 
я не прошу потопуу 
лишь дозволь моїм коням гнідим 
досягти Конотопу...”

АНТИГРУДЕНЬ

Грудень — довгий тунель: задихаюсь, мовчу, 
відчуваю: колись я таки пропаду в цім тунелі.
Упереміш з болотом сніги, і дорога в ребристому льоді: 
оу не доведи, щоб я в грудні упав, у цій чорній погоді.

Я втомивсь — горлом ніч гоготить, і таке відчуття, 
що попереду — чорно: все світле збулось і забулось, 
і ходив би лишень в зоопарк, годував би котят  
в пастках київських вулиць.
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Я збиваю сей ритм, я кажу: ось розводять роїу 
ось вулики в траві, як мамаїу 
й сотає вічний мед дбайлива гречка,

й зачаєно — по всій святій землі — 
свої крохмальні і тугі яєчка 
висиджують, мов кури, картоплі.

УПЕРШЕ ПЕРЕД ДЗЕРКАЛОМ

олакрезд екилев-екилев — ец 
проз нього людей і людей

ось пішов один (либонь вогнековтач) 
а ген іще один з роззявленим ротом

а ось — прошу — якесь півопудало 
білоштанне лисо-кучеряве 
в патлах солома
хвалькувате дурне ще й осміхається 
блазен ь-не- блазен ь 
чугай cm ер-н е- чугайcm ер 
щось таке точнісько як я

ти ба! це ж я Їй-Богу 
упізнаю себе по дружині з дитиною 
що сидять осьо на плечах 
як янголи

СОЛОМИНКА

Якийсь вітер низький 
жене стебла соломи 
понад глибокі стежкиу 
повні утоми.

Повз ріку з кучерявим шклому
повз човенці червоні,
де попасом
землю теплом
продихали
коні.

Попри мертвий давно живопліт — 
далі — зречено — плинко...

Чути голос, шепоче услід: 
прощай, соломинко.
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НАМАРНІ ЛЮДИ

я ще один із тих що обманулись 
і відізвавшись із копальні хромосомів 
піддався легкодухо на життя

покинув рай імлавої копальні 
де — мов жива роса — тріпоче купно 
невидимий людський кав'яр 
(у щільниках незримих)

прийшов — пов'яв — зів'яв — і шусть у землю

скрізь у землі 
ледь глибше за картоплю 
розлігся наголяса перед Вишнім 
однаковісінький кістковий інвентар

(немов єдине на землі заняття  — 
кістки вирощувати власні)

банальні ієрогліфи людей 
мов сірнички дитячою рукою 
поскладані

намарні люди котрих навіть Бог 
не в змозі пригадати ув обличчя

З нічних молитов
Господи, літа стебельце 
всели до самітних душ, 
дай кожному звити кубельце 
і не розруш.

Хай кожен в цім світі спасеться, 
хай світить з-за темних круч 
довкола кожного серця 
віри твоєї обруч.
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* * *

Сизі ранки поснулі, 
зозулі під росами сплять, 
зелені стебла цибулі 
з  низеньких туманів стримлять.

Грузне в туман драбина, 
прихилена до воріт.
Видно: якась людина 
мирно стриже живопліт.

ЧутнОу як соки нуртують, 
и знову при рідній ріці 
равлики біло мурують 
тихі свої церковці!

Хочу і я ставати 
тихим: гасити вапно, 
і живопліт доглядатиу 
й довго дивитись в вікно.

53



КУЛЬТУРА

Оксана ПАХЛЬОВСЬКА

УКРАЇНА: ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ... 
ЧЕРЕЗ КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Стаття перша

ІСТОРИЧНИЙ ДУАЛІЗМ ДАВНЬОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
ВІЗАНТІЯ ЧИ ЄВРОПА?

“Європа” , “європейськість” — сьогодні ці категорії настільки 
універсальні, що означають усе й нічого. Часто вживані в риторичних та 
спекулятивних, — як “pro”, так і “contra”, — контекстах, далекі від 
свого кореневого історико-культурного змісту, ці означення зубожіли й 
вивітрились. І це при тому, щб саме тепер, з нечуваною вже кілька 
століть гостротою, стоїть питання політичної та культурної са- 
моідентифікації ряду європейських націй, а загалом і питання — “бути 
чи не бути” Європі як певній історичній та духовній цілісності. 
Ускладнюється ситуація ще й тим, що проблема “ми і Європа” й досі є 
одним із “проклятих питань” слов’янського світу. Що ж до України, то 
це питання не просто “прокляте”, а проклятуще. Тому що великою, — 
якщо і взагалі не вирішальною мірою, — шляхи й форми національної 
самоідентифікації української культури пролягають через процес її інтег
рації — або ж реінтеграції, завжди драматичної і завжди з перешкодами,
— в європейський культурний масив.

Так все ж таки й справді — мога йде про інтеграцію — чи про 
реінтеграцію України в Європу?

Католицьке крило слов’янства віддавна мало дещо менше проблем у 
цьому сенсі. Вектор культури католицького слов’янства незмінно вказував 
Рим як точку відліку свого історичного розвитку, і, отже, сам по собі 
факт віросповідання був незаперечним свідченням інтефованости цієї 
реальности в європейське життя. Православне ж слов’янство від самих 
початків свого культурного становлення присвятило аж занадто багато 
зусиль концептуальному утвердженню своєї радикальної відмінности від 
решти європейського світу, — час від часу, однак, впадаючи у натхнення 
або ж меланхолійні медитації з приводу своєї — невідомо, реальної чи 
гіпотетичної, реалізованої чи потенційної, — приналежносте до євро
пейських культурних кодів.

З цієї точки зору Україна опинилась в особливій скруті. Україна — 
і як культурна, і як політична цілісність — від часів Київської Руси 
формувалась як відкрита на світ екстравертна реальність, трансформатор 
різнопланового європейського досвіду для решти східнослов’янського
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регіону. Тугий вузол етнічних міґрацій, перехрестя націй та культур, 
Україна завжди органічно була відкрита на комунікацію із зовнішнім 
реципієнтом. Водночас історичне її буття як поневоленої країни без 
будь-яких державних вимірів, структур і просто кордонів постійно 
розмивало не лише її ідентифікацію, а й власне ідентичність політичну, 
суспільну, а відтак і культурну. Ця обставина вкрай ускладнила систему 
зв’язків української культури зі світом, і насамперед з Європою.

Так, українська теоретична думка XIX та XX ст. — від трагічного 
усвідомлення проблеми П. Кулішем до трагікомічного неусвідомлення її 
з боку значної частини сучасних критиків — звертається до терміну 
“європейськість”. Але біда не лише в позбавлених сенсу стереотипах 
(явище, твір, письменник “європейського рівня” тощо), а насамперед у 
тому, що ось уже друге століття, як на українських теренах у корінилась, 
повторюється і множиться невиразна концепція “європейськости”, яка з 
невідомих причин протиставляється “національній традиції”, як у 
позитивному, так і в негативному плані. Запитаймо себе: яке ж 
співвідношення “національного” та “європейського” в українській культурі 
і чи взагалі має сенс подібне протиставлення, чи не є воно, врешті, 
штучним і термінологічно неповноцінним витвором заблокованої і заць
кованої теоретичної думки?

Питання ці потребують відповіді — і негайної, тим більше, що виходять 
вони далеко за межі власне культурного контексту. Адже той факт, що 
новостворена Українська держава неминуче має реінтеґруватися в систему 
координат європейського суспільства, відкриває перед нами неміряний 
простір проблем не лише економічних та політичних, а й філософських, 
етичних, психологічних. Спробуймо кинути синтетичний погляд на 
проблему “європейськости” української культурної традиції від її витоків,
— усвідомлюючи, що в межах короткої статті можливо накреслити лише 
г е о г р а ф і ю  п р о б л е м и ,  яка і в теоретичному , і в 
практичному плані зараз розгортається в усій своїй невичерпній складності.

Отже, що ж означає ця фантоматична “європейськість”, якої так 
прагнемо або ж від якої так принципово відмовляємось? І взагалі — це 
об’єктивна даність історії чи суб’єктивна розумова конструкція її 
теоретиків?

Європа навіть географічно — поняття відносне, недаром називається 
Євразія (хоч Бродський, дивлячись на неї з боку нашого “північного 
сусіда”, слушно зауважує: “Азіопа”...). Що ж до знаменитої деґоллівської 
ідеї Європи “від Атлантики до Уралу” (де Ґолль, до речі, не відразу 
включив до цієї історичної, на його думку, єдности острівну Англію), то 
це ідея зовсім недавня, повоєнна, народжена ілюзією, що крах нацизму 
остаточний і, отже, ера тоталітаризмів закінчилась. Риторичною фігурою 
виявилась також ідеалістична візія Горбачова політичної Європи як 
“спільного дому”: після серії ґлобальних криз, а надто після злочинного 
торгу європейських політиків боснійською трагедією, здається, остання 
ілюзія розвіялась. Єдина поки що “об’єднана Європа”, яка існує, — це 
“економічна Європа”, Спільний ринок, — суто прагматичний механізм 
консолідації індустріальних потужностей.

Таким чином, “єдина Європа” в культурному плані — все ж таки це 
реальність чи є вона всього лише ностальгічним міфом нашої свідомости?

Про це написано тисячі томів, але концептуальна домінанта всіх 
досліджень зводиться до досить очевидного синтезу. А саме: Європу як 
єдиний , ^ 9,рдко-культурний феномен, — при всіх принципових
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регіональних відмінностях культур, які її складають, — створило 
Відродження, котре дало нашому континентові єдиний філософський, 
зокрема етичний вимір. Оскільки ж Відродження є, як відомо, 
“відродженням античности”, то зрозуміло, що основним коренем, який 
монолітно консолідував у духовну єдність, різнозаряджений культурний 
простір Європи, є античність, або, точніше, культура Давньої Греції та 
римська її версія. Головна ж теза Відродження, власне, філософське 
підґрунтя тої ґрандіозної інтелектуальної та духовної роботи, яка зумовила 
ґлобальний поступ цивілізації, надзвичайно проста — і неймовірно складна: 
людина — мірило світу. Облишмо за межами нашої розмови есхатологічні 
(і значною мірою підставні) інтерпретації Ренесансу як початку також і 
шпенґлерівського “заходу Європи” (людина кинула виклик Богові, 
протиставила себе космосу тощо), — і зосередьмося на ідеї о с о б и с - 
т о с т и  в її зв’язку зі світом. З Ренесансом прийшла в культуру, а 
відтак і в суспільне життя особистість, свідома свого людського і 
історичного призначення, громадської ролі, моральної відповідальности 
перед іншими за власні вчинки.

І все ж з цієї точки зору Європа залишиться абстрактним поняттям^ 
якщо ми не поглянемо детальніше на культурну її геогрфію, на західне 
й східне її крило. Бо проблеми починаються саме тут.

Дозволю собі звернути увагу читачів на одне з найновіших і 
найцікавіших у цьому плані досліджень — книгу французького філософа 
Ремі Брага “Європа, римська дорога”1. Думка її автора нібито проста — 
і все ж цілковито нова. Так, єдиним спільним коренем древа європейської 
культури є Рим. Однак не Рим-новатор, а Рим — “інтерпретатор”. Рим, 
який не “зміст”, а — “вмістилище”. Це Рим “вторинний”, Рим, який 
нічого свого не вигадав, хіба тільки римське право. Більш того, це Рим, 
не лише свідомий своєї “вторинности”, а й гордий тим, що зумів 
“перекласти” для інших творчий потенціал грецького генія та — через 
Християнство — перетворити на живу реальність драматичну енерґію 
єврейської культури. Це і є та “римсько-християнська Європа”, яка, в 
поясненні Браііа, взяла від Афін естетику, а від Єрусалиму — етику, і 
дала таким чином змогу новітній цивілізації увійти в прямий генетичний 
контакт із потужними шарами древньої культури. Тим самим Рим 
забезпечив неперервність культурного часу історії.

Французький філософ у своєму дослідженні спиняється в межах 
західного світу. Але, продовжуючи його думку, можемо сказати, що при 
всіх подальших “зсувах” цивілізації лінія розвитку “вторинних центрів”, 
“інтерпретаторів” лишається незмінною. Тектонічний розлом античного 
світу на “Захід” і “Схід” породив ідеологічно протилежні, але вкрай 
споріднені за суспільно-культурною своєю архітектонікою центри. Ще 
трохи — і ми вдома: східною “відповіддю” Риму став Константинополь, 
а згодом Київ. Давній Київ мав схожу на Рим, успадковану від історичних 
міст-держав енергетичну здатність зосередження та консолідації навколо 
себе географічного й культурного простору. Одначе культура й релігія із 
західної частини континенту досягають східної його частини не прямим 
шляхом, а “із заїздом” до Візантії.

Київ, отже, — спадкоємець двох “універсальних імперій”. Візантійська 
“універсальна імперія” вносить, проте, ряд догматичних коректив у 
постулати іншої “універсальної імперії” — Римської. Зазнає еволюції — 
не завжди позитивної — вся етико-естетична цілісність римської 
цивілізації. “По дорозі” від Риму до Константинополя творча, розкута
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пантеїстична естетика життя застигає у статичну репрезентативну естетику 
влади. Західне суспільство структурно формується на основі 
індивідуальности, успадкувавши ідею особи ще від грецького полісу. Східне 
ж суспільство концептуалізує “хорову” основу і засновує своє формування 
на ідеї колективу. Етика стає догмою, віра — церквою, а церква — 
політикою. Ось тут і бере початок українське лихо.

У кожній “інтерпретації”, у кожному “перекладі” важить рівень 
освічености, оскільки це міра розуміння й запорука більшої чи меншої 
адекватности даної “інтерпретації”. Освічений Рим був інтерпретатором 
Греції та Єрусалиму — для Константинополя. Освічений Константинополь 
був інтерпретатором Риму — для Києва. Освічений Київ стає інтерпре
татором Константинополя — для Москви. Східний брат Риму — Київ — 
є трансформатором філософського спадку, що синтезує античність та 
Середньовіччя, “вживлює” цей спадок у суспільно-культурну тканину 
Київської держави. Однак реципієнтом цієї інтелектуальної продукції стає 
північний сусід, який — попри всю свою задекларовану й задокументовану 
зненависть до Заходу, — назве себе “третім Римом”. Але якщо в Римі, 
Константинополі й Києві йшлося про якість влади, то в Москві йшлося 
виключно про кількість влади. Молода Москва сприймає ідею державности, 
ще не маючи достатнього філософського підґрунтя для етичної корекції 
цього поняття, і тому єдина ідея, яка пускає корінь, — це ідея влади, 
імперської, всесвітньої, надлюдської, поза людської, нелюдської...

Отже, під цим кутом зору дещо іншого тону могла б набути й одвічна 
полеміка про конфліктне “тисячоліття” в історії Києва та Москви. Ніж 
знову енний раз повторювати наукові аргументації чи патетичні стереотипи 
цієї полеміки, абстрагуймося, хоч це й нелегко, від образу Києва-жертви, 
сплюндрованого й обкраденого після московських, татарських та інших 
навал, — і погляньмо на Київ — мозок Давньоруської держави. У такій 
оптиці очевидно, що вирішальна, зловісна й двозначна роль у процесі 
формування “бєлокамєнної” належить нашому “золотоглавому”. Значною 
мірою тому, що наш “золотоглавий” мав надто тісний зв’язок із 
“золотоустою”. Це Київ, це його мозок, синтезуючи й інтерпретуючи 
послання Візантії, створив собі свого суперника в особі “бєлокамєнної”, 
а із зміцненням авторитарної влади — і свого історичного ворога. Це 
Київ, “драгоценный Киев”, як сакраментально вимовляє Солженіцин, 
виробив або ж пропустив крізь себе концепції держави й влади, які і 
взяв на озброєння “третій Рим” у боротьбі проти Києва, а точніше — 
у боротьбі за Київ і не лише за нього. Прямуючи все глибше на “схід”, 
ця еволюційна лінія “унівбрсальної імперії” дедалі більше змикалась із 
структурними елементами азіатського тоталітаризму, — це й призвело до 
того, що досі важко зрозуміти, чи наш континент — Євразія, чи все ж 
таки Азіопа. І в цьому твердженні немає жодного “європоцентричного” 
снобізму, — адже різниця між європейськими та, умовно кажучи, 
“східними” формами влади — науково досліджений факт. А подальше 
патологічно вороже ставлення православного “третього Риму” до 
латинського “першого” лише підтверджує це невиліковне, а в певні 
історичні моменти й дещо шизофренічне роздвоєння європейської “душі”.

Київ щасливо уникнув законної самоназви “третього Риму”, — і це 
вселяє надію на його майбутнє, адже відомо, що кожен черговий Рим 
має звичку падати. І все ж Києву зовсім не бракувало енергії в 
культивуванні ідеї свого суперництва з Константинополем.

Вже в літописному сказанні про апостола Андрія виразно постає
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тенденція урівняти в правах на Християнство Константинополь і Київ: 
апостол Андрій, прийшовши з Риму та благословляючи Дніпрові кручі у 
передбаченні, що там зведеться славне місто з багатьма церквами, 
засвідчив тим самим, що обидва міста успадкували віру від Риму і навіть 
мали єдиного апостола.

І таким було не лише “внутрішнє” культурне й історичне само
усвідомлення Києва, а й “зовнішня” опінія про нього. Адам Бременський 
називав Київ “суперником константинопольського скипетра й преславною 
прикрасою Греції”2. Київ, з викличним пафосом молодої держави3, бувало, 
ходив на східну цитадель Християнства і зі зброєю (згадаймо похід 
Святослава Ігоревича в 70-х роках X ст.), але насамперед засвоював та 
переробляв суспільно-політичні доктрини Візантії.

В одній з найвідоміших пам’яток давньоруської літератури — “Слові 
про Закон і Благодать” Іларіона Київського — Візантії як “вселенській 
імперії” протиставляється Русь, “про яку відати і чути на всі чотири 
кінці землі”4. Іларіон свідомо, цілеспрямовано й детально вибудовує 
політичну й культурну паралель: Константинополь — Київ, Константан 
Великий — Володимир Святий. Те ж саме маємо і в “Повісті минулих 
літ”: “Се есть новый Костянтинъ великого Рима, иже крестивъся сам и 
люди своя; тако и створи подобно ему”5. Християнська віра, “благодать”, 
яка відкрилася Русі, робить її таким чином рівноправною з іншими 
християнськими країнами.

Цікаво, що саме ця ідея принципово суперечить візантійській 
історіографії, котра відводила іншим народам роль несамостійних сателітів 
великої імперії. Іларіон же, наприклад, без надмірної риторики, з 
надзвичайною природністю будує свою історичну парадигму: Єрусалим — 
Рим — Константинополь — Київ. Ще раз підкреслимо: твір-похвала 
Іларіона “єдинодержцю” Руси Володимиру Святому написано в першій 
половині XI ст. А ідею Москви як “третього Риму” формулює псковський 
ченець Філофей лише в часи правління Івана III та Василія III, батька 
Івана Грозного (перша половина XVI ст.). Тобто через 500 років... Йдеться, 
по суті, про запізнілий історичний плагіат.

Київська література відтак обстоює Християнство, але чи не в першу 
чергу вбачає в ньому фактор зміцнення держави. Фактично в Києві шлюб 
між релігією та політикою ще міцніший, ніж у Константинополі. Не 
забуваймо також і той очевидний факт, що засвоєння Християнства на 
Заході та на Сході мало кардинально протилежний суспільний вектор: на 
Заході прийняття християнства відбулося “з н и з у”, всупереч пануючий 
релігії та владі (Ауербах називає його “релігією бідних”6), а в Києві — 
“з в е р х у”, внаслідок князівського рішення. Це означає, що йшлося 
перш за все про політичний вибір.

Крім усього, історичні умови Руси, постійно загроженої ворогами, 
сприяли цілковитому підпорядкуванню релігії та культури загалом 
політиці, а подібна субординація неминуче має для культури фатальні 
наслідки. Створення київської митрополії, а згодом постійна внутрішня 
та зовнішня боротьба за неї політизують релігію та характер діяльности 
церковних структур. Конфесійний вибір Володимира мав, без сумніву, 
епохальне значення для України і для всього східнослов’янського світу: 
завдяки Києву цей світ інтегрувався в суспільно-культурну реальність 
тогочасної Європи і став органічною частиною християнського Заходу, 
назавжди відірвавшись від ісламського Сходу. Стаючи ж на бік Візантії 
після розколу між Римом та Константинополем, Київ фактично кидає
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виклик католицизму, — тим самим озброюючи ідеологічно проти себе 
найближчий його форпост — Польщу. Таким чином, це означало не 
кінець конфлікту, а лише його початок. Від часів раннього Середньовіччя 
Київ формує свою політичну свідомість, будучи ареною зіткнення 
православ’я, католицизму, поганства та ісламу. Цілком логічно відтак, 
що вся культурно-релігійна машина Києва “працює” насамперед на 
політичне його утвердження.

Уже в літописах XII ст. виразно постає “великодержавна ідеологія”, 
як називає її Чижевський7: культивується концепція династичної та 
державної єдности Руси. Поширення Християнства у цих умовах пере
творилося знову ж таки на основний механізм політичної консолідації 
Руської держави. Віра й політика сплелись: єдність християнської 
спільноти, котра, звичайно, апріорно мусила протистояти “невірним”, 
мислилась також і як шлях до духовного спасіння.

Отже, явище політизованої свідомости зародилось на наших теренах 
давно, — значною мірою воно й спотворило розвиток духовної культури 
слов’янства. Концепція “єдности” зарадила собою різні форми панславізму 
в цілому і російського шовінізму зокрема, ідеологічно озброївши їх 
аргументами на користь політичної уніфікації під виглядом “кревности” 
культурного зв’язку тих чи інших слов’янських ареалів.

Зрозуміло, що за таких умов політика підкоряє собі релігію та культуру, 
які стають факторами власне політичної активности суспільства. Політика ж 
у свою чергу самостверджується коштом церковно-літературних ідей та 
концепцій. Цей симбіоз виразно не на користь культурі.

Цілком очевидно, що подібний суспільно-культурний клімат є вкрай 
сприятливим простором для рецепції суто візантійського символізму, 
містики, патристичної естетики, які неминуче спрямовують київське, а з 
ним і все православно-слов’янське мистецтво на “внутрішню естетику”, 
aesthetica interior, на концептуалізовану відмову від “земного”, ма
теріального світу як непримиренно ворожого світові духовному, на 
граничний ідеалізм та аскетизм, на вкрай абстрактне мислення та релігійну 
екзальтацію, яка поступово еволюціонує від автентичної емоції у стильові 
приписи.

Показовий сам по собі репертуар творів візантійської літератури, які 
перекладають київські автори. Зосередженість літератури київського 
періоду на проблемах релігії та держави змушує давніх книжників 
перекладати лише літературні твори та житійну й проповідницьку 
літературу, майже цілковито залишаючи за межами своєї уваги “світські” 
жанри. Маємо, отже, переклади Іоанна Злотоустого, Григорія Богослова, 
Василія Великого, Єфрема Сирина та ін. Чи не єдиний жанр “світських” 
перекладних творів — історичні хроніки (Іоан Малала, Йосиф Флавій 
тощо). Але ж візантійська література розвивала й різні “світські” жанри,
— скажімо, любовну поезію чи згодом роман, тобто, іншими словами, 
розробляла теми, які досліджували індивідуальні людські характери, 
розширювали виднокруг особистісного досвіду. А в нашій традиції як у 
давньокиївську епоху, так і під кінець старокнязівської доби, в часи 
“Печерського Патерика” та пророцтв Серапіона, тема людини, її “секу- 
лярної” психології, внутрішнього життя та буття щоденного фактично 
цілковито виключені з поля культурних інтересів суспільства.

Що ж стосується Західної Європи, то хронологічно йдеться про період 
раннього та пізнього Середньовіччя, а отже, і про присутність розвиненої 
вже на той час світської літератури від “високих” жанрів (героїчний епос,

59



любовна лірика) до “низьких” (фарси, фабліо). Завжди реципієнтами, а 
часто й протагоністами цих останніх були, скажімо, звичайні громадяни. 
Отже, поряд з “елітарною” світською культурою існувала й “народна”, 
і таким чином кожен суспільний клас пропонував і стверджував свої 
етичні та естетичні кодекси за межами строгої ідейної, моральної та 
стильової реґламентаційности релігійних жанрів.

Наш варіант культури, східнослов’янський, є цілковитою 
протилежністю. Культура зосереджується в руках, сказати б, демократичної 
еліти, яка фактично стає замкненим колом, оскільки звичайний грома
дянин не може бути ані творцем, ані часом навіть і реципієнтом книжних 
сюжетів, написаних складною, риторично оздобленою книжною мовою, де 
людський “сюжет” присутній лише на рівні моральних догм, сентенцій, 
приписів.

Певна річ, на цьому матеріалі можна вибудувати і своєрідні паралелі 
нашої літератури із західноєвропейською. Так, не лише давньоруський 
героїчний епос, а й літописи — і Київський, і Галицько-Волинський, — 
розповідаючи про життя князів, про опір завойовникам тощо, продовжують 
традицію суворої християнської етики. Теоретично можемо тому назвати 
руського воїна братом європейського лицаря, східноєвропейським родичем 
Роланда й Сіда. І все ж власне лише теоретично, оскільки домінанта 
патріотичного почуття породжує не окремішніх героїв з іменем, а героїзм 
колективний, де саме по собі людське “я” не має можливостей розвитку 
за межами суспільно-політичних інтересів. Якщо ж ідеться про стиль, то 
навіть психологічні й стилістичні еволюції давньоруської літератури (від 
суворої простоти письма Іларіона до софістикованої експресивної техніки 
Кирила Туровського) відбуваються в межах р е л і г і й н о ї  м е н 
т а л ь н о с т и .  Один хіба виняток — “Слово о полку Ігоревім”, де 
якоюсь мірою вже присутні мінливі й складні емоції, суто артистична їх 
інтерпретація та пошук експресивних еквівалентів. Але все ж і тут, 
скажімо, любовна тема, яка переповнює собою все західноєвропейське 
Середньовіччя, залишається по той бік високого фортечного муру непо
рушної моралі: Ярославні, що чекає свого любого князя з походу, здалась 
би граничною непристойністю розмова про любовні, ба навіть еротичні 
тонкощі почуттів, яку з таким знанням і смаком ведуть °її західноєвро
пейські “колєжанки”, — від витонченої Ізольди до войовничої Брунгільди, 
від леґендарних Фламенки та королеви Геніеври до реальних Елоїзи та 
Елеонори Аквітанської.

Тим часом у надрах Середньовіччя вже виробляється етика й естетика 
Відродження, — саме завдяки цьому дослідженню людини, її 
індивідуальних властивостей, суперечностей, реакцій. Традиція на Заході 
постійно веде діалог, хай навіть і конфліктний, з новаторством, — поки 
над нами тяжіє Візантія всією вагою своїх золотих імператорських одеж.

Дві культури — латинська та православна — розмовляють цілковито 
відмінними художніми мовами. Досить поглянути на основний, знаковий 
жанр епохи: зображення Мадонни. Від Чімабуе до пізнього Бароко бачимо 
на фресках і картинах світ Матері й Дитини. Так, Марії, так, Сина 
Божого, але також і “просто” жінки з немовлям.

Звичайно, від самого початку й тут не бракувало умовности й 
канонічности. Але вже Джотто відкриває об’єм людського тіла й простір. 
Це ще простір “негеометризований”, не пропорційний до людини, як у 
Відродженні, але все ж він переборює урочисту метафізичну статику 
візантійської іконографії. Ренесансні художники, науково дослідивши
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людське тіло, — всупереч, зрозуміло, настановам церкви — населяли 
життям абстрактний вимір християнських символів. Рафаель малює своїх 
Мадонн з обличчя коханої Форнаріни. Скорбна Марія в “Пієта” молодого 
Мікеланджело — це мати скульптора. Переживає еволюцію пейзаж, з 
уявного, міфічного стає фізичним, конкретним, природним, і за плечима 
Мадони постають уже не лише абстрактні сади чи ірреальні ґроти, а 
видно там річку з рибалками і подвір’я людське з куркамл та качками... 
Так універсальна ідея Бога наповнюється смислом і теплом щоденного 
людського буття.

Протилежність цьому — грецько-візантійсько-слов’янська лінія в 
мистецтві. Ікона грецька, а отже, візантійська, київська, псковська, 
московська, новгородська — це геніальна у кращих своїх втіленнях 
а б с т р а к ц і я  с к о р б о т и .  Божа Мати православних ікон, 
яка ніколи не має теплоти й кольору людського тіла, прекрасна в цій 
своїй позаземній безтілесності. Вона ігіюрує час, вона іґнорує простір, 
об’єктивні фізичні його закони й виміри. Тут є лише вічність, але 
неможлива мить, — а отже, неприсутнє людське життя.

Неподоланна прірва пролягає між ментальністю не просто двох культур 
як художніх систем, а культур в антропологічному сенсі, тобто двох 
цивілізацій, — там, де на Божій Матері бачимо темне золото вічної 
жалобної ризи, а на сукні “Мадонни Літти” Леонардо да Вінчі маємо 
змогу помилуватися дотепною кравецькою вигадкою, завдяки якій тодішній 
молодій матері досить було розв’язати елегантні вервечки на грудях, аби 
нетерпеливе немовля могло дотягтися рожевим ротиком до свого молочного 
джерельця...

Син Божої Матері — від народження старий. Він ніколи не був 
немовлям. Це всезнаючий вистражданий Бог, старший на вічність від 
власної Матері. Західний живопис дійшов синтезу духу й плоті, — і це 
одне з найбільших відкриттів є в р о п е й с ь к о г о  мистецтва. 
Православна культура викреслила тіло зі своїх мистецьких координат, 
лишивши в них простір лише для духу. Оскільки ж дух існує поза часом, 
то тим самим позачасовою є й ця лінія мистецтва, що породила цю ідею. 
Зміна пейзажу та конкретних реалій за плечима західноєвропейських 
Мадонн — це, по суті, еволюція філософської та художньої думки. Ікона ж 
принципово не фіксує змін суспільних, історичних, — настільки, що 
закрадається сумнів, чи вони насправді відбуваються. Вона фіксує лише 
поглиблення абстракції, щораз складнішу кодифікацію християнських 
символів, абстрактний же простір Ідеї. Так, на іконах час не минає, бо 
він не час, а вічність. Бо, власне, вічність є відсутність часу...

...І відсутність людини. Є, звичайно, велика спокуса зробити проекцію 
цього феномена на ритм історичного часу двох європейських цивілізацій: 
динаміка західної цивілізації в постійній зміні й незмінному оновленні,
— та врочиста епіка східнослов’янської історії, де потрібні віки для 
найменшої зміни, де в трагедійно-фарсовому освітленні повторюються одні 
й ті ж самі парадигми (Іван Грозний: Петро Перший = Сталін: Ґорбачов; 
комунізм будується за схемою ієрархій, утворених царатом, а новоспечений 
капіталізм живиться від енергії короткого замикання комунізму і т. п.). 
Двигуном цього часу є абстрактні ідеї, утопії, риторика. На тлі цих 
глобальних розумових конструкцій маліє значення людини, котру — без 
зайвих зволікань і сумнівів, як добре знаємо, — багатоголовий і безголовий 
монстр тоталітарної держави століттями приносив у жертву своїм не
обгрунтованим і кровожерним “ідеалам”.
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Так, тінь Візантії “знаменувала” київську, а з ним і всю 
східнослов’янську мистецьку лінію. Але біда не лише в цьому, — біда 
також і в елементарній хронології.

В історичні рамки європейського Ренесансу вкладаються віки безупинної 
боротьби України за своє фізичне виживання. XIV — XVI ст. — саме 
той час, на який припадає в Європі могутнє розгортання, розквіт та вже 
й згасання Ренесансу, — становлять для України період різко загальмо
ваного й заблокованого культурного поступу. В епоху, коли Захід 
розробляє нову етику й естетику, пропонує нову філософську систему 
цінностей, Україна протистоїть старим і новим завойовникам — від 
кочових племен до шляхетської Польщі. Національний характер значно 
рішучіше й виразніше виробляється на полях знаменитих чи й забутих 
битв, аніж на сторінках книг.

У XVII ст. Україна частково відшкодує і в кожному разі швидкісними 
темпами синтезує попередній духовний спадок Європи. Але все ж таки 
йтиметься вже про зовсім іншу епоху, а отже, й про неминучу редукцію, 
“стиснення” культурної інформації Ренесансу та — і це цілком логічно
— про сприйняття її вже на психологічних, а відтак і стильових регістрах 
Бароко.

У старокнязівську добу, як бачимо, важливим моментом була різка 
відмінність релігійної, а звідси й етичної самоідентифікації української 
культури від філософських параметрів латинського культурного ареалу. 
Хоча, стверджуючи це, мусимо завжди пам’ятати, що українське 
суспільство, — навіть риіЬристично реалізовуючи візантійський “код”, — 
і в ті часи не перетворилось на психологічно замкнений світ. Перетікання 
через Русь різнопланового політичного та культурного досвіду, зустріч- 
сутичка на її території неспоріднених етнічних універсумів робило її 
по-сучасному “плюралістично” відкритою на сприйняття інших історичних 
реальностей, і Західної Європи зокрема.

Якщо в межах “київської епохи” домінують конфесійні проблеми, 
надалі зав’язується не менш, якщо і ще не більш конфліктний вузол: 
формування тогочасної національної культурної карти України. Із 
занепадом Києва після татарської навали 1240 р. інтенсивне суспільне 
життя поступово пересувається на захід України, до Львова, де й виникає 
відтоді альтернативний культурний полюс. З одного боку, цей полюс має 
виразну орієнтацію на духовний спадок Руси, вважає себе законним її 
спадкоємцем. Та послідовність, з якою Павло Русин з Кросна, чи Станіслав 
Оріховський, чи Юрій Дрогобич стверджують своє “русинське” походжен
ня, свідчить про достатньо чітке усвідомлення з боку інтелектуальної 
еліти того часу власної національної приналежності. Але, з другого боку, 
всі конотативні характеристики львівського артистичного та наукового 
середовища підтверджують його досить відчутну інтегрованість в енер- 
ґетичне поле польської культури. І в даному випадку йдеться не про 
примусову експропріацію, як це пізніше робитиме Московія стосовно 
України, а про добровільне індивідуальне тяжіння до політично потужнішої 
та функціональнішої державної реальности.

Цей рух у бік “латинського” світу динамізується, звичайно, також і 
тому, що відкривається й суто “римська” сторінка української культури
— унія. Після невдалої спроби унії в XV ст. (Флорентійсько-Феррарська 
унія 1439 р. закінчується цілковитим провалом та анафемою з боку 
московського трону) процес об’єднання церков завершується Брестською 
унією 1596 р. Очевидний політичний її механізм: Рим свідомо й
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цілеспрямовано намагається перетворити Україну на буфер між Заходом 
та Росією (на той час іще Московією), чия постійно зростаюча експансія 
змушує західних політиків виробляти стратегію довготривалого протисто
яння. Стаючи форпостом католицизму на сході Європи, Україна відкривала 
двері також вільнішій циркуляції художніх та наукових течій у 
слов’янському світі.

Але ця подія — знову ж таки, як і прийняття Християнства свого 
часу, — має насамперед політичний характер. Вона зумовлює зокрема 
тяжку ідеологічну кризу українського суспільства в цілому, розділеного 
таким чином між двома не просто ворожими, а й на той час войовничо 
непримиренними формами Християнства. 1 все ж очевидно й те, що ця 
подія “заряджає” культуру новими темпами, навантажує її загальноєвро
пейським науковим та інформативним потенціалом. Українські студенти, 
які стають вихованцями, а деякі з них згодом і викладачами європейських 
університетів, формують ту специфічну “ренесансно-барокову” інтеліген
цію, яка стає протагоністом культурного процесу нової Європи.

І знову ж таки — одвічний український парадокс. Фактично від X ст. 
до XVI-ro Україна є незмінним об’єктом найрізноманітніших завоювань. 
Разом з тим вона перетворюється на культурний міст між Сходом та 
Заходом Європи. Так, Київ — великий інтерпретатор Візантії, а крізь 
неї — Греції. Але не слід боятися цієї “вторинносте”: Київ, як свого 
часу Рим, робить приступним для іншого регіону Європи спадок інших 
культурних світів. Він, цей Київ, по-своєму “вторинний” стосовно 
Константинополя, але це “вторинність” Риму стосовно Афін та Єрусалиму. 
Інша справа, що суспільно-політичні умови, в яких відбувається трансмісія 
цього спадку, є вкрай несприятливі. Однак незаперечним лишається факт, 
що завдяки поліхромності культурних імпульсів, часто ворожих між собою, 
українська культура з самого початку складалась як культура відкрита, 
“екстравертна”, здатна до багатоваріантних художніх рецепцій. Тобто в 
основі своїй вона має той самий код, що і в цілому культура 
загальноєвропейська.

У XVII ст. Україна продовжує традицію своєї комунікабельносте, 
екстравертносги. Власне, ця епоха — синтез усіх позитивних елементів 
її еволюції. Достатньо кинути погляд на Києво-Могилянську академію. 
Одним з найцікавіших аспектів її розвитку є той факт, що при всій своїй 
неминучій конфесійній догматичності православна Академія була насправді 
цілком розімкну та на європейську науку, лише сприймала й інтерпрету
вала її за допомогою інструментів іншої культурної традиції. Українські 
священики, викладаючи західну філософію, поетику, фізику давньо
українською, польською, латинською, грецькою мовами, виховували 
покоління за поколінням новий тип українського інтелігента, толерантного 
ідеологічно (незважаючи на конфліктну політичну підоснову історичної 
ситуації) та безбар’єрного у сфері культурного спілкування. Академія є 
чи не найяскравішою тогочасною маніфестацією вродженої екстраверт- 
ности української культури, здатної на інтелектуальну рецепцію навіть в 
умовах антагонізму різноспрямованих ідеологій.

Безперечно, за XVII століттям мусимо визнати вирішальну роль у 
вивершенні фундаменту української національної культури. І все ж саме 
в цей період виразно виявились два украй неґативних явища, котрі мали 
досить драматичні наслідки для подальшого розвитку літератури й 
культури в цілому. Перше неґативне явище те, що в XVII ст, українську 
еліту в основному — або, краще сказати, майже виключно, — складають
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особи духовного сану. Це означає, що й на цьому етапі світська культура, 
світська ментальність не мають ні психологічного, ані суспільного простору 
в Україні. І це в той час, як Західна Європа саме в XVII ст. здійснює 
фандіозну якісну еволюцію у сфері секуляризованої ментальности.

Певна річ, до XIX ст. секуляризація ніколи не була еквівалентом 
атеїзму: “світські” письменники здебільшого залишались віруючими 
людьми. Однак очевидно, що коли протагоністами культурної розбудови 
стають в основному ченці та священики, національна культура набуває 
дещо специфічних форм. Елементарно: цілий ряд тем, які торкає світська 
література, фактично з неї просто виключені.

Це не є “якісна” характеристика, поділ на “краще” й “гірше”, а лише 
констатація факту. Ченцеві було б нелегко закохатися в Беатріче й 
оспівати любов до Лаури, і зовсім неможливо написати “Декамерон”. Він 
може бути героєм “Декамерона”, але в жодному разі — його автором. 
В Італії вже ранній ренесанс XIV ст. виводить людину на прямий, без 
посередників, діалог з Богом. Людина вперше співмірює себе зі світом, 
стверджуючи своє право самостійно думати, вирішувати, вибирати. А в 
Україні XIV ст. приходить у літературу, разом з ісихазмом тирнівської 
школи, лише поглиблення містичних течій, тенденція до зведення творчого 
потенціалу людини до аскези. Хай аскеза на той час вже пропонується 
не в традиційному варіанті відмови від тіла, а в оновленому й 
ускладненому варіанті, що розробляється в творах Григорія Синаїта і 
Григорія Палами та вростає через переклади в культурну свідомість 
тодішнього суспільства: аскеза розуміється як зосередження на божест
венному, як контемплятивна нерухомість і осягнення вищого смислу через 
постійне повторення молитви. Але важко цьому типові культури увійти 
в повноцінний контакт із Ренесансом, який фактично й не приховував 
однієї зі своїх основоположних творчих інтенцій: вирвати людину з-під 
влади церковної догми. Прислухаймось до Чижевського: “Відкриття” 
людини куди більше б о р о т ь б о ю  з а  л ю д и н у  проти 
церковного розуміння її єства й залежности її від церковного авторитету”8. 
Власне, саме таким — і тільки таким — чином культура виборола людину 
як автономну суспільну, етичну та психологічну цілісність. На основі 
цієї самосвідомости народилась ідея особистої відповідальности (етична 
“міра” людини — її вчинки). А ця філософська теза, завойовуючи все 
міцніші позиції, знаходячи консенсус на різних рівнях суспільної 
свідомости, переорієнтувала життя Європи у напрямку відмови від 
авторитарних структур, спрямувала на формування концепції демократії.

Що ж до України, то й у XVII ст. культура її переживає не так 
філософську, як с т и л і с т и ч н у  еволюцію. Це століття вражає 
багатством стилістичного пошуку. Здається, зрушились нерухомі води 
століть, і література набула невідомої їй досі динаміки та самодостатносте. 
Але це завоювання самостійносте, ця сміливість пошуку, це радикальне 
розширення естетичного горизонту відбувається на рівні форми, а не 
змісту. Владно входить у літературу Бароко, впроваджуючи нову жанрову 
систему, пропонуючи ускладнену експресивну мову, стверджуючи право 
на виклик, на ризик і новації. Але ця еволюція, повторюю, відбувається 
в межах форми, оскільки саме по собі Бароко — не лише в Україні, а 
як явище європейської культури в цілому, — не є антропочним за своєю 
природою, а творчо відживлює теоцентричну свідомість Середньовіччя.

Таким чином, незважаючи на яскраве формальне новаторство, ідейно- 
суспільна “матерія” тогочасної української літератури, не заживши
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докорінного ренесансного перелому, фактично не зазнає суттєвих змін. 
Звісно, вже не можна говорити про цілковиту відсутність світської 
літератури: маємо лірику, новелу, хроніку, листи, наукові трактати. 
Одначе на рівні змісту релігійні елементи не просто переважають, а 
підпорядковують собі кожен більш чи менш випадковий світський елемент.

Але цікаво, що навіть ті світські елементи, які не є випадковими, а 
цілком концепційно продуманими, не виявляють проекцій української 
літератури на Ренесанс. Ця література створила химерний християнсько- 
міфологічний симбіоз, що цілком природно дозволяє назвати Пресвяту 
Діву Діаною або ж пустити пурхати по сторінках утаємничених містичних 
трактатів жвавих амурів та купідонів, а вже після цього якщо хрест 
порівнюється з тризубом Нептуна, то й що ж тут такого? Гра, забава. 
Це означає, що античність4 переступила поріг української барокової 
літератури не на конфліктній стадії Ренесансу, коли вибір античности та 
шлюб її з Християнством мав загострені, принципові, концепційні форми. 
Ні, античність прийшла в українську літературу в її мирному, грайливому 
і стабільному співжитті з Християнством епохи Бароко.

Вже й цього побіжного аналізу достатньо, здається, щоб критично 
підійти до сумнозвісної полеміки в українській науці в 70-ті роки. Офіційна 
критика, пишучи свої, за перепрошенням, наукові праці під дидстовку 
Цека Компартії УРСР, одноголосно твердила, що ніякого такого Ренесансу 
разом з Бароко не було та й бути не могло в Україні. Ідеологічною 
підосновою цієї полеміки була теза, що Україна не зажила жодних 
європейських впливів і взагалі ніякого відношення до цієї “ворожої” 
Європи не має... Як бачимо, суто науковий підхід. Але по-своєму не 
відставали в науковому запалі й опоненти офіціозного “академізму”, 
наполягаючи на ідеї повноцінного українського Відродження! А варто, 
очевидно, було прислухатись до зрівноваженої позиції таких учених, як 
Д. Наливайко чи В. Крекотень, які вели науково обґрунтовану розмову 
про “ренесансні тенденції” або ж взагалі про своєрідний ренесансно-ба- 
роковий синтез в умовах хронологічної ретардації на наших теренах обох 
мистецьких напрямків.

Автор цієї статті бере на себе сміливість висловити своє не надто 
веселе переконання: Ренесансу в його західноєвропейських вимірах в 
Україні не було, — як, по суті, майже не було його й в усьому 
православно-слов’янському світі. Можна, звичайно, говорити про рене
сансні жанри та “тенденції” в цілому, але залишається той факт, що 
Відродження й не могло початись, оскільки протагоністами культурної 
еволюції України в ті віки були релігійні діячі, представники монолітних 
церковних ієрархій, які об’єктивно й суб’єктивно жодною мірою не могли 
забезпечити розвитку світської ментальности в культурі.

Поряд з майже тотальною відсутністю світського начала другим 
неґативним явищем парадоксального українського розквіту XVII ст. є 
денаціоналізація інтелектуального світу України. До певної міри це також 
і результат вродженої екстравертности нашої культури, що полегшувала 
їй відкритий безбар’єрний контакт з “іншим”, з чужоземною реальністю. 
Але, на жаль, у даному випадку йдеться не стільки про софістиковане 
явище екстравертности, скільки про брутальне явище колонізації. 
Опинившись у владі двох антагоністичних полюсів імперської експансії
— Московії та Польщі, — Україна поступово втрачала не лише надію 
на політичну консолідацію власної держави, а й фактично була безсила 
запобігти різноплановим маніпуляціям щодо власної культури з боку так
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званого “центру”, з боку тої чи іншої “столичної” ідеології. Російська 
імперія свідомо перетворювала Україну на провінцію, отримавши необме
жені можливості для цієї стратегії особливо після підписання Переяслав
ської угоди, яка стала для російського уряду на століття виправданням 
будь-якої форми геноциду проти України. Що ж до Західної України, то 
тут не церемонилась Польща; а різниця конфесій і взагалі слугувала 
апріорнцм алібі для постійного “хрестового походу” проти “схизматиків”. 
За цих умов українська еліта неминуче русифікувалась чи полонізувалась, 
і йшлося не лише про неуникну в таких випадках деморалізацію. Просто 
Київ як культурний центр, та й решта цитаделей культури деґрадували, 
дедалі більше втрачаючи сили і перспективи для створення автономних 
.структур, здатних на комунікацію зі світом.

Процес дисґрегіації українського культурного масиву виразно видно на 
прикладі двох академій — Острозької та Київської.

Заснована в 70-х роках XVI ст. Острозька школа — це був перший 
православний український університет, де був надрукований “Буквар” і 
переклад Біблії, де вивчалося сім вільних наук, мови грецька, слов’янська 
та латинська і де князь Костянтин Острозький до останнього захищав 
своє дітище від наступу католицизму. Але вже наприкінці століття єзуїти 
відкрили в Острозі свою колегію, вже його покатоличена онука вперто 
сприяла перемозі нової ідеології, — й остаточним акордом цієї сутички 
став скорбний “Лямент Острозький”.

Київська академія стала монолітною цитаделлю комплексної освіти в 
Україні, охоплюючи в своєму навчальному циклі фактично дві цивілізації, 
грецьку й латинську, і цілковито відповідаючи на культурні та наукові 
запити власної національної реальности. Академія була ворітьми західної 
науки не лише для України, а й для решти східнослов’янського світу. 
“Київські дидаскали XVII в. не боялися й учитися у своїх ворогів- 
латинників”, — писав Микола Зеров9. Цікаво, що з діячів української 
культури того часу лише Іван Вишенський та зовсім небагато інших 
полемістів проклинали “хоробу смертоносного (читай: латинського) муд
рования”; в кожному разі цей хворобливий пафос аж ніяк не впливав 
на ґрунтовну наукову роботу українських книжників, завдяки яким 
“латинське мудрования” стало інтеґральною та органічною частиною нашої 
культури. Однак уже на початку XVIII ст. московський митрополит 
Ієрофей з наказу Москви заборонив викладання в Академії староук
раїнською та латиною, — і Академія з університетської структури 
перетворилась на доволі архаїчну теологічну інституцію й занепала.

Відтоді з кожним роком почала поглиблюватись відірваність України 
від Європи, від міжнародної циркуляції художніх та наукових ідей. Не 
забуваймо, що в знищенні Академії — не вперше і не востаннє — 
функціонально спрацювала зловісна теза “єдиновірства”, що була 
основним ідеологічним важелем Росії в денаціоналізації України та 
експропріації її культури впродовж століть. Знаємо, що теза ця не вмерла 
й сьогодні. Саме тому політична роль православної церкви — як у 
будуванні України, так і в її деструкції, — тема досить двозначна й досі 
ще не лише як слід не вивчена, а й не усвідомлена до кінця.

Докладнішої уваги заслуговує малодосліджений факт чіткого, більш 
того — концептуального ставлення української професури, яка мусила 
залишати Київ, до своїх майбутніх професійних завдань. Освічені й дещо 
високомірні київські світила їхали до Московії з метою колонізувати 
культурно, цивілізувати “дику Північ”10. Скінчилося це не так, як
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сподівалось: афесивна енергія імперії і професійно й морально знищила 
київський науковий континґент як факт і фактор власне української 
культури. Характерно, що процес інтеґрації наших учених у московську 
реальність супроводжувався жорстоким цькуванням цих вчених за один 
лише факт їхньої, — врешті, нормальної для тих часів — європейської 
освічености, що прирівнювалась до “зради батьківщини” (теж таки 
постійно повторювана парадигма від Московського царства до царства 
“перестроечного”: досить згадати," наприклад, як цькували столичні попи 
Стефана Яворського, — володіння латиною та знання одіозної при 
московському дворі “латинської науки” дозволило абсурдні звинувачення 
вченого в зраді тощо). Русифікована та полонізована українська еліта 
такою "значною мірою працюють на відповідні культури, що лишаються 
інтеґровані в ці культури назавжди. Феофан Прокопович чи, скажімо, 
той же самий Стефан Яворський, не кажучи вже про Дмитра Бортнян
ського та Максима Березовського, офіційно, на енциклопедичному та 
історіографічному рівні, незмінно вмуровані в корпус російської культури.

Русифікація української культури та її полонізація (хоч остання, звісно, 
не набула таких катастрофічних вимірів та перверсивних форм), — 
феномен не лише ідеологічний чи конфесійний. Йдеться насамперед про 
стан і статус національної мови та про суспільний зміст творів. Мова — 
це ключова проблема розвитку культури, оскільки це проблема змісту 
культури, який дана мова синтезує. Йдеться про зміст суспільний та 
ідеологічний, а звідси естетичний та психологічний. Якщо національна 
еліта експропрійована, якщо національна інтелектуальна аристократія 
працює на інші культури, отже, не виробляється мова як інструмент 
художнього та наукового дослідження світу, а національна реальність 
перетворюється на “великого німого” у творах власних авторів, які не 
мають історичної можливосте втілити цю реальність у слові. Крім усього, 
циркуляція — впродовж віків, від “візантійського періоду” до “союза 
нерушимого” — глобальних уніфікуючих ідеологічних систем, які охоп
люють дедалі більші етнічні масиви, у внутрішньому плані ослаблює 
самобутність культури, її автентичність, а в зовнішньому плані — 
нейтралізує способи та інструменти національної ідентифікації цієї куль
тури.

Ось тут ми й наближаємось до розгадки одного з найдраматичніших 
аспектів культурного розвитку України від давнини до XVIII ст. Через 
вимушену втрату національної еліти бере на себе роль інтерпретатора 
історичного буття народу в його суспільних, етичних, естетичних, 
психологічних вимірах — ф о л ь к л о р ,  створюючи потужний усний 
літопис національного життя. Не випадково підкреслюю слово “усний”: 
в Україні саме усна форма культурної свідомосте стала альтернативною 
літературою, яка за означенням є насамперед писемним видом інтелек
туальної продукції. Фольклор відтворює життя поневоленої нації в 
автентичних формах, він фіксує мову, він реєструє етичні коди, він 
інтерпретує історичні події всупереч офіціозній історіографії.

Але цілком зрозуміло також і те, що лексично, семантично, стилістично, 
термінологічно фольклор не спроможний охопити всі спектри інтелекту
ального виробництва. Так що, з одного боку, на кінець XVIII ст. 
“візантійська лінія”, завдяки зокрема спотворенням пізнішого часу, майже 
повністю виключила Україну з обігу культурного часу Європи. А з другого 
боку, протилежний цій “візантійській лінії” фольклор не міг забезпечити 
Україні її повноцінного наукового та культурного спілкування зі світом.
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Отже, Україна залишається заблокованою внутрішньо в своєму розвитку 
без можливостей зовнішньої комунікації.

Відтак у культурі формується концепція “національного” під знаком 
фольклору. Цей варіант національної культури протиставляється всьому 
визнаному, “зовнішньому”. Так народжується в XIX ст. ідея цротистав- 
лення “національного” та “європейського”. Заснована на цій ідеї 
література, рятуючи націю шляхом культивування національної специфіки, 
значною мірою недооцінює водночас ту вроджену “європейськість” укра
їнської культури, яку — з великими труднощами і втратами — все ж 
ця культура виявляла в певні періоди. Це конфліктне протиборство 
“національного” та “європейського” супроводжує українську літературу й 
критичне її осмислення впродовж XIX та XX ст. і, нарешті, виводить її 
таки на “європейську дорогу”. Але це тема окремої статті.
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Від редакції
Пропонована добірка статей українських і польських культуро

логів є частиною матеріалів, виголошених у квітні минулого року 
в Любліні на міжнародній конференції “Духовність народів Цен
трально-Східної Європи. Ерос і Танатос". Редакція висловлює 
подяку організаторам конференції —  фундації “Muzyka Kresew" 
та особисто п. Моніці Мамінській за люб'язний дозвіл 
опублікувати кілька доповідей із конференції у “Сучасності”.

Юрій АНДРУХОВИЧ

КОХАННЯ І СМЕРТЬ ПО-ЛИЦАРСЬКИ: 
ВИЗВОЛЯННЯ ПАННИ

1

Це не доповідь науковця, а швидше спроба белетристики, вільні 
перельоти з країни в країну, з культури в культуру, з мови в мову. Або 
ні — обережне, з постійним озиранням, сліпе відшукування стежок до 
міфа, більше того — до системи міфів, до міфології майбутнього. Хоча 
яке вже там у нас майбутнє, панове? Маємо в перспективі суцільні 
загрози — як не одні, то другі, як не одні й другі, то п’яті-десяті, 
причому всі без винятку фатальні, з присмаком кінця, а надходження 
чергового тисячоліття асоціюється в нас лише з есхатологічними жахами. 
От і герої нашого зібрання — Ерос і Танатос — явили нам у фіналі 
тисячоліття черговий моторошний варіант своїх взаємостосунків — СНІД, 
унаслідок чого банальна як світ рима “кров — любов” набула нової 
гострої актуальности...

Це не доповідь науковця, а нотатки дилетанта. Проте будь-яку 
міфологію, вочевидь, творять саме дилетанти, а не науковці.

Тому, попри позірну історичність, мій виклад матиме небагато спільного 
з історичною наукою (в сенсі доконаних історичних фактів). З історією 
культури — трохи більше, хоча знову ж таки не на рівні фактів, а на 
рівні припущень. Але таких припущень, в які я особисто дуже хочу 
вірити вже хоча б із тієї причини, що то мої припущення.

Зрештою, тема нашого зібрання також міфологічна.
Погляньмо на її головних героїв. Перший з них — син чи то Афродіти, 

чи то Ереба, чи навіть Зевса, чи, за Платоном, Пороса і Пены (Небесного 
Достатку та Земної Вбогости) — генеалогія античних персонажів плутана, 
ніби крітський лабіринт — так от, перший з них уявлявся давнім грекам 
як створіння сяйливе і всемогутнє, прегарний юнак, наймолодший з богів, 
творчий світовий промінь. Золоті крила і такого ж кольору кучері вдало 
доповнюють золотий лук і стріли. Елліністичні поети, щоправда, дещо 
зредукували цей образ, перетворивши його в пухкенького і капосного 
пустуна, що влаштовує по травневих кущах засідки на роззявляк — і 
таким його підхопила й запам’ятала пізніша Європа, зокрема ренесансова
і рококова.

Другий — демонічний, витриманий переважно у темних тонах, з
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чорними крилами і чорним плащем, син Ночі. У міфі про Сізіфа чомусь 
набуває жіночої статі, але це поодинокий транссексуальний епізод у 
його біографії. Найголовніше ж у ньому — безжальний меч.

Кохання і смерть, золоте і чорне, сяйва і морок. 1 обидва озброєні та 
несхибні.

Тому в нашому сюжеті з’являється запах бою та ледь чутний далекий 
барабанний дріб, і на кін виходить третій — зі списом і запаленим 
факелом, оточений псами та коршунами. Буйне божество війни, 
олімпійський руйнівник і винищувач, “заплямований кров’ю” , 
“біснуватий”, але — зауважмо — постійна жертва романтичної закоха
носте, Арес, він же Марс.

Бо чпоміж коханням і смертю надто часто присутня війна, битва, 
розлука, виправа, пригода. Ця романтична вистава триває на всіх сценах 
світу рівно стільки часу, скільки існує Глядач (а ми не маємо жодних 
сумнівів у тому, що Глядач існує вічно). Отож пригляньмося ближче до 
цього поля чести, на якому, за словами Котляревського, “грудь сильніша 
од гармат”...

2

“Повість про кохання і смерть корнета Крістофа Рільке”, видана мовою 
оригіналу, була подарована мені до одного з чергових днів народження. 
Самому Рільке вона, за його словами, теж була подарована. Червневої 
ночі 1899 р. він записав її в тісній комірчині невідомого заїжджого двору, 
скажімо, десь у Карінтії. Спостерігаючи ? вікна примхливу гру хмар, 
вітру і місяця, Рільке зненацька почув ритм: “reiten, reiten, reiten” — 
“гнати, гнати, шати”. На ранок “Корнет” був готовий. Рільке почував 
себе всемогутнім і гордим, як павич. Так буває, коли занадто повіриш 
у тобою ж самим написане. Зрештою, віра ця не зовсім безпідставна.

Історію виникнення “Корнета” Рільке розповів значно пізніше, влітку 
1926 p., за кілька місяців перед смертю, княжні Марії фон Турн унд 
Таксіс-Ґоґенлое, перебуваючи в її фамільному замку Дуїно над 
Адріатикою. Уважному слухачеві назва замку, звісно, нагадає про 
“Дуїнезькі елегії” — один з найпроникливіших у світовій філософській 
ліриці циклів, розпочатий саме там, у Дуїно, ще 1912 p., а завершений 
десятьма роками згодом у вежі Мюзо, кантон Вале, Швейцарія.

По суті справи, він був бездомним, цей Рільке. Мандрував з одного 
замку в інший, з вежі у вежу, підтримуваний лише вигасаючими 
шляхетськими родинами, гемофілійними уламками старого європейського 
лицарства, схильними до опіуму, спіритизму і декадансу. Так, спіритизму, 
безперечно! Бо чим, зрештою, є “Корнет”, як не викликанням духів?

Існує точка зору, що Рільке вигадав свою причетність до великого 
шляхетського роду. Що, порпаючись у давніх хроніках і догоджаючи 
дрібноміщанському снобізмові, звідкілясь видобув корнета Крістофа Рільке, 
свого нібито предка, котрий зовсім юним загинув у військовій протиту- 
рецькій кампанії 1663 р. І — що навіть якби той Крістоф насправді 
існував, він усе одно не мав би жодного стосунку до родини Рільке, 
споконвічних службовців і купців, себто бюрґерів.

Усе це стверджуючи, біографи та дослідники поета забувають про одну 
ненаукову річ, яка в цій ситуації, здається, забуватися не повинна. Про 
містику. Про містику червневої ночі 1899 p., коли “Корнет” був явлений. 
Про містику душі, яка за вітром, хмарами і місяцем вгадує ритм. Про
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містику крови, яка говорить сама в собі і через двісті років, і через 
тисячу. Про романтизм кохання і смерти. Про неоромантизм Рільке.

...Випаленою сонцем рівниною мчить військо. Сини чи не 
найблискучіших родин Європи рухаються все далі на схід, назустріч 
ворогам, туркам, Азії. Готується велике, можливо, вирішальне зіткнення 
двох світів — Хреста і Півмісяця, Свободи і Деспотії, Особистосте й 
Маси. Цей сюжет нам дуже близький, навіть географічно. Адже описана 
в “Корнеті” випалена рівнина, хоч і є, безперечно, метафорою, а проте 
може бути і диким полем нашої історії. Мотив східної виправи 
християнського війська вперше виникає в нас у “Слові про Ігорів похід”. 
Війни з “турками” — чи не найміцніша з історичних ниток, котрі 
все-таки, попри все, не дивлячись ні на що, в’яжуть нас із Європою.

Про це, однак, ще поговоримо докладніше. А поки що — повернемося 
до “Корнета”. Так багато всього закодовано в його лаконічному і пишному 
тексті! Спробуймо дещо вичленити, бодай пунктирно.

По-перше, культ жінки, в ім’я Якої все й діється, — культ матері 
(“Хтось повів мову про матір”) та коханки (“дух жіночих розпашілих 
шат”), знову, й самотня напівпоруйнована колона у випаленому степу 
згодом виявляється Божою Матір’ю (стовп істини та цноти).

А отже — культ високого еротизму, легкого й довільного, з кавалер- 
сько-куртуазними, танечними символами, що витоки свої знаходять, 
напевно, ще у середньовічному “Романі про троянду”.

А звідси — і культ пригоди, чоловічої доблести та бойової етики, 
зафіксованої у незліченних кодексах, а ще більше в серцях і легенях: 
“Моя добра мамо, пишайтесь: я несу прапор”. Своє вміння красиво 
померти корнет Рільке довів так само переконливо, як і вміння красиво 
кохатись. І все протягом однієї ночі — граничне часове ущільнення і 
душевно-тілесне напруження!

Бо перед нами — казка про яскравість і гостроту буття, де кожен 
жест диктується естетичною необхідністю, адже Глядач бачить згори все...

З

Романтичний лицарський ідеал, оспіваний у “Корнеті” Рільке, сягає 
своїми витоками часів Олександра Македонського, та ні, глибше — часів 
Ахіллеса, чи навіть Геракла, можливо. В усій повноті та складності 
кристалізує його щойно європейське середньовіччя.

Ось як пише про нього видатний голландський культуролог Й. Ґюйзінґа 
у своїй переповненій фактажем “Осені середньовіччя”: “Глибокі риси 
аскетичности, мужньої самопожертви, властиві лицарському ідеалові, 
якнайтісніше зв’язані з еротичною основою цього підходу до життя і, 
здається, є всього лише моральним замінником незадоволеного пожадан
ня... Лицар і його дама серця, геройство заради кохання — ось первинний 
та незмінний лицарський мотив, що виникає й виникатиме завжди та 
повсюдно... Бентежна мрія про подвиг в ім’я кохання, що п’янить і 
переповнює груди, росте і розпросторюється щедрою порістю... з усього 
цього виникає чудовий мотив, який поєднує лицарськість та еротику: 
юний герой рятує невинну діву... Визволення панни — найпервозданніший 
романтичний сюжет, що не втрачає своєї свіжости”.

І справді — не втрачає, оскільки, підхоплений навіть Голлівудом, 
робиться найпоширенішим кіносюжетом двадцятого століття.
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Романтизм вічний, тому що міфічний. Смішно обмежувати його 
періодичними рамками з підручника.

Український романтизм — тим більше.

4

Відшукуючи в культурі українців національний варіант лицарського 
ідеалу, занурюємося поглядом у хрестоматійний безкрай степів і лісів. 
Виникає перед нами якась майже Аркадія, земля, надто добре відома 
освіченим полякам з творчости поетів “української школи”: пишне літо, 
медові левади, масний чорнозем, могили і байраки, трав’яні хащі заввишки 
з вершника... З огляду на екстремізм ландшафту і клімату — сніговійна 
зима, птахи, що замерзають на льоту, і замети — знову ж таки, заввишки 
з вершника...

Це — країна, вигадана літературою про неї. До речі, не тільки 
польською (згадаймо при цьому і Миколу Гоголя, й Ореста Сомова, 
Проспера Меріме чи Байрона). Земля-міф, що породжує такі ж міфічні 
характери. Не йдеться вже, як у Геродота, про шестипалих людей з оком 
на череві, а все ж... Простежуємо це здивоване захоплення від Кльоновича 
і до Словацького, а навіть графоманськи-враженого Падури.

А проте стикаємося тут-таки з проблемою більш реальною: відсутністю 
національної аристократії, верхнє розгалуження якої завжди, а особливо 
після Полтавської катастрофи, обирало для себе чужоземних сюзеренів, 
а нижнє, за словами Є. Маланюка, “спадало соціяльно вділ, розчинялося 
в поспільстві і тим, сказати б, “ушляхетнювало” наше селянство”.

Той же Маланюк наводить свідчення одного з мандрівників, який ще 
на початку XIX ст. фіксує по “ушляхетнених” українських селах 
безумовно лицарський звичай: на чолі весільної процесії завжди йде 
спеціальний служка (паж), котрий несе перед собою заквітчаний барвінком 
і рутою меч. Нам залишається піддавати ці свічення виправданому 
сумнівові.

Як близько тут, однак, зійшлися наші герої! Еротика весільного дійства, 
похід до церкви, і меч як найперший атрибут військовика, зрештою, як 
головне знаряддя чорного демона Танатоса...

Цілком незахищена від Сходу та Півдня з їхніми кочовими ордами, 
ця земля мусила породити міцний стан професійних військовиків, постійно 
готових здійснювати найсакральнішу обітницю: визволяння панни. Тільки 
Панною тут мислилася вже ціла країна, земля, або, що вище, Матір 
Божа, Християнська Віра. “Вже стосунково рання Січ Запорозька, — 
пише Є. Маланюк, — мала аналогії з лицарсько-чернечим орденом”...

Підкреслимо для себе слово “чернечим”. Адже що означав стан січового 
козака з точки зору суспільно-побутової та громадянської? Безшлюбність. 
Еротичне пожадання стримувалося і заганялося в найдальші глибини, 
сублімуючись у бойову доблесть і зухвалу звитяжність. Проте, як 
товаришів Ігоревого походу вабили до себе видіння “красних жон 
половецьких”, так і найзу хвал Ішим запорозьким головам не давали спокою 
п’янливі пахощі заморських сералів...

5

Давня українська писемність, творена церковною мовою, здається, не 
зберегла для нас жодного свідчення душі про еротично-військове
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подвижництво запорозького “чернецтва” під опікою Пречистої Матері та 
Святого Юрія. Захоплена схоластикою дебатів та пісним православним 
моралізаторством, вона відбиває що завгодно — лиш не живі людські 
пристрасті. Клерикальний характер цієї літератури робить її кастрованою 
як за буквою, так і за духом.

Натомість автори латинсько- та польськомовні, плекані Ренесансом та 
іншими вільними “італіянськими” впливами, усе ж не дають того 
необхідного для нас погляду ізсередини, описуючи тогочасні звичаї 
українства зі значною мірою цивілізованого відсторонення від 
напівварварського краю — навіть якщо це відсторонення цілком доб
розичливе, а українство викликає в них захоплення.

І тільки народні пісні, ця найтривкіша гілка нашої культури, що 
протягом століть залишалась єдиним національним шансом і шанцем, 
доносять до нас відгомін отих ридань і зойків, що виникають поміж 
коханням і смертю. Найзагальніша модель цих пісенних сюжетів полягає 
в заспівному рядку “Козак від’їжджає, дівчинонька плаче”. Сюжет із 
визволянням панни дещо видозмінюється: козак змушений розлучитися з 
панною реальною і конкретною, можливою нареченою, в ім’я Панни 
узагальненої, абстрактної, нетілесної. Ця втеча у безшлюбність нагадує 
посвяту в ченці.

Ранні українські романтики (Маркевич, Метлинський, Боровиковський, 
Забіла), як і належиться романтикам, перенесли цей народно-пісенний 
світ у писемну літературу, хоча, власне кажучи, їм, як і Костомарову, 
забракло володіння мовою. Маємо тільки відблиски — козацьких шабель, 
дівочих сліз і білих кісток у чистому полі. Більш розбудовану картину 
запропонував пізніше Пантелеймон Куліш, хоча і в його випадку 
“енергетична маса” усіх його поем не перевершує лаконічного, із чотирьох 
строф, “Воїнського романсу”, герой якого

...знає серденька солодке трепетаннє 
І лине, огняний, велично, де мечі...

Усе це, однак, передмови.
Бо ось, нарешті, Шевченко — цей універсальний інструмент до 

відмикання всіх наших культуральних проблем. “Незаперечним фактом 
в поезії Шевченка є її виразно к о з а ц ь к и й  дух, а найулюбленіші 
слово і образ: “слава”, к о з а ц ь к а  слава (як і “козацька кров”),
— пише Є. Маланюк. — Це явище не може бути випадковим — в 
природі таких чудес не буває. І ’’кріпацтво" Шевченка треба б, 
щонайменше, обмежити, може, до одного-двох поколінь. Натомість, к о- 
з а ц ь к е  п о х о д ж е н н я  Шевченка — в світлі його характеру, 
психіки й духу творчости — не виглядає лише гіпотезою”.

Пам’ятаєте про містику крови? Про корнета Крістофа Рільке, народ
жуваного за участю вітру, хмар і місяця?

Шевченко, цей петербурзько-яготинський богема, великий майстер 
мандрівного ордену лицарів-мочимордів, розгортає перед нами цілісний 
кольоровий світ, у якому любляться, воюють, пиячать і гинуть, світ 
живий і повнокровний — іноді аж до кривавости. Його козаки надто 
часто нагадують “лицарів печального образу” — закляті сирітством, 
шукаючи “свою долю”, вони приречені врешті скласти голови десь, у 
далеких чужинних степах чи в “бусурменській” неволі. Вони справді 
уособлюють собою найсхідніший варіант європейського воїна-християнина.

Анатолійсько-стамбульський десант вигаданого ним отамана Гамалії
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здійснюється з не меншою саможертовністю та праведною зухвалістю, 
ніж найгучніші хрестові походи Філіпа де Мезьєра. Або — пригадуєте?
— коли корнет Крістоф сам-один врізається в тісні яничарські лави?

Козацтво преться без ваги —
1 покотились яничари...

Справа не лише в шовках і килимах. Справа також в історичній місії.

6

1 тут у нашому карколомному сюжеті з’являється ріка. Вона тече крізь 
велетенський масив українських пісень і називається Дунай. Але чому, 
власне, Дунай, а не, скажімо, Дніпро? Грушевський стверджував, що то 
забута пам’ять про чорноморсько-дунайську, передкиївську добу нашої 
праісторії.

Мені здається, тут дещо інше. Тут відчуття Європи як втраченого 
раю. Дунаю, Дунаю, чого смутен течеш, — запитує найдавніша (із 
зафіксованих) українських пісень, але і в найновіших із них надто часто 
бринить пожадання піти “за Дунай”.

На берегах цієї ріки 1683 p., через двадцять років після описаної 
Рільке прекрасної смерти корнета, відбулася подія, котра назавжди поклала 
кінець азіатським інвазіям на Захід — Віденська битва. Європейські сили 
вільних лицарів перемогли 300-тисячну султанову армію рабів.

Зрештою, турків у сьогоднішній Європі повно. Замітають вулиці, 
чистять взуття, торгують м’ясом. Це також наслідки битви під Віднем.

У якій, до речі, загинув смертю хоробрих такий собі Станіслав, граф 
Потоцький, ровесник корнета Рільке. Колись моє рідне місто носило його 
ім’я. Пізніше його відібрали, вочевидь, зважаючи на деяку історичну 
позашлюбність. Але тим самим зіштовхнули в непам’ять не лише його, 
графа Станіслава, героя Віденської битви, а й сотні тих українських 
лицарів, козаків, що воювали на тому полі слави пліч-о-пліч із ним і 
теж не повернулися живими. Так було спрофановано не лише нашу 
європейськість, а й саму згадку про нашу колишню європейськість. Так 
витікав Дунай із наших пісень.

7

Трагізм і неможливість щось змінити у зачарованому колі буття є 
найзагальнішим підсумком нашої розмови. Українська традиція найчастіше 
дає вбивчий фінал любовцо-смертельного протистояння. Вояк резиі*нує з 
кохання в ім’я битви і смерти. Більше того, об’єкт любовного прагнення
— Панна — мислиться вже десь поза текстом, у якихось незримих дужках 
і примітках. А на поверхні лише суб’єкт — він, козак, лицар. Ми не 
знаємо, який колір очей чи волосся, чи якої форми стегна в його коханої. 
Не знаємо також, чи поділяла вона йош іючу ггя до себе. Знаємо одне: 
існує велика фатальність, від якої порятує тільки чорний демон, 
змахнувши безжально мечем у далеких чужинних полях.

Пішов козак сумуючи,
Нікого не кинув;
Шукав долі в чужім полі 
Та там і загинув.
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Умираючи, дивився,
Де сонечко сяє...
Тяжко-важко умирати 
у чужому краю! —

це за Шевченком.
А це — за ҐюйзішЬю: “Виявлення і заспокоєння любовного прагнення, 

що виглядають недосяжними, замінюються і підносяться подвигом заради 
кохання. І тим самим смерть відразу ж робиться альтернативою такого 
заспокоєння, уможлививши звільнення обидвох сторін”

Смерть, яка знімає напругу, розрубуючи найнерозв’язніші вузли, 
смерть-визволителька, смерть, що приносить вічний спокій виклюваним 
очам і вибіленим кісткам — ось найчастіший мотив української “лицарії”.

Новітня українська література демонструє вперті спроби замість 
фатально-трагічного лицарського образу створити вітаїстично-вольовий, 
переможний. Це значною мірою притаманне пошукам М. Хвильового, а 
в поезії плекається найбільше поетами “празької школи”. Є. Маланюк, 
О. Ольжич, Ю. Дараган, JI. Мосендз, Ю. Липа привертають нашу увагу 
до іншого героя, якогось швидше скандинавського, ясноокого, чи, як у 
Ольжича, ґотського, а проте і в них постійно присутній мотив “пишної 
смерти”:

То я та вітер в дикім полі,
Отруйні стріли, сагайдак, —
Таким міцним солодким болем 
Наповнить їх смертельний знак!..

Кому, однаково, цілунки,
Удари, рани і вино!..
В-одно — густі червоні трунки,
Та кінь, та руку на стегно!

Так пишно вмерти, ясно жити!
Ось білий лебідь — все вперед...
І раптом стрілами прошитий 
Паде в зелений очерет, —

це написав Юрій Дараган, командир кулеметної сотні українського війська 
в 1917 — 1920 pp.

Бо то не лише смерть, а й  — вище життєве напруження, злет усіх 
сил у єдиному подихові, проростання крил. Ця велика містерія кохання 
і смерти, ця вистава за участю героїв не тільки міфологічних мусить 
подобатися Глядачеві.

Великий Дракон Сходу, Вогнедишний Змій ще не віддав свою 
полонянку. Визволення Панни мусить тривати, воно не має кінця. 1 в 
цьому — наше майбутнє, якщо тільки вживання такого відповідального 
слова не є завеликим зухвальством.

Івано-Франківськ
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Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

(Любов і смерть у Михайла Коцюбинського)

Як Ерос і Танатос у психології визнаються рушійними силами людського 
життя, так і в мистецтві вони, поза сумнівом, становлять його основу: 
чи то основу сюжету, чи прихованішу основу настрою художнього твору 
як сублімації духовних переживань автора й епохи.

Власне, будь-яке мистецьке явище можна розглядати під цим кутом: 
як із легкої руки Фройда психопатологи й філософи розглядають кожен 
людський вчинок — від акту кохання чи акту вбивства до мрій та 
сновидінь. Але старий педантичний Фройд сам був значною мірою 
витвором класичної освіти свого часу, і як ніцшеанську філософію 
мистецтва неможливо розглядати поза протиставленням Аполлона й 
Діоніса, так філософія Фройда бідніє без образів давньогрецької трагедії 
та ідей платонівського “Бенкету”. Недаремно найважливіші з-поміж 
інстинктів австрійський психіатр назвав старовинними іменами античних 
божеств. Так, Ерос і Танатос, тріумфально-понуро бредучи яскраво 
освітленими магістралями і бічними брудними вуличками мистецтва 
XX століття, виявляються просто тінями — тінями забутих предків.

Фільм Сергія Параджанова з такою назвою, створений на початку 
60-х, донині лишається в золотій скарбниці шедеврів світового кіно. 
Парадоксальним чином витвір режисера-вірменина за повістю українського 
письменника з життя карпатських українців був сприйнятий у світі як 
досягнення російської культури і як втілення загадкової душі російських 
дикунів. Проте навіть ті, хто в силу більш серйозних фахових, гео
графічних та етнографічних знань усвідомили у стрічці Параджанова 
не-російський (і від того ніби ще архаїчніший) міфологічний фунт, навряд 
чи звернули увагу на ім’я письменника, котрим цей фунт було відкрито. 
Ним був не останній у золотій плеяді українських літераторів початку 
XX століття — Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник, Ольга 
Кобилянська — Михайло Коцюбинський.

Трагедія (часами подібна до трагікомедії) слов’янських літератур 
загалом (за зрозумілим винятком російськомовної, що у значній своїй 
частині не є властиво слов’янською) полягає між іншим і в тому, що, 
хоч би якими вартісними були їхні здобутки, світові вони лишаються 
невідомими, якщо тільки не посприяє якийсь щасливий випадок. То може 
бути відомий перекладач або критик, еміфація, дисидентство чи перехід 
автора на одну із “світових” мов... у випадку з Коцюбинським цю роль 
зіграв фільм Параджанова, і відтоді “Тіні забутих предків” нарешті 
приречені на тривале життя у світовій культурі.

Але на цьому попрощаємося з кінематографом (яку мимовільну послугу
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він іще раз зробить Коцюбинському, мова далі) — і звернемося до самого 
тексту, що так бездоганно надається до теми кохання і смерти.

До праці над повістю Коцюбинського спонукало кілька джерел. 
Насамперед, це його власні враження й спостереження над побутом, 
звичаями, фольклором та мовою гуцулів, серед яких він певний час 
мешкав і де, зокрема, мав змогу спостерігати місцевий похоронний обряд. 
Іншим джерелом стали етнографічні збірники В. Гнатюка, видані Науковим 
товариством імені! Т. Шевченка у Львові, а також дослідження В. Шу- 
хевича “Гуцулыцина” та А. Онищука “Матеріали до гуцульської демо
нології”. Це був час розквіту антропології та етнографії, зародження науки 
про міт; саме на кінець XIX — поч. XX ст. припадають багатотомні 
видання “Золотої гілки” Дж. Дж. Фрезера — який, швидше всього, не 
мав уявлення про праці згаданих українських етнографів. Тим глибше 
вражає подібність змальовуваних звичаїв та забобонів, тим вірогіднішим 
постає постулат єдности людства та його культури, що випливає як з 
наукових відкриттів шотландця, так і з художніх відкриттів нашого 
письменника (втім, як відомо, Фрезер був також філологом, 
літературознавцем і навіть писав вірші).

До нашої теми ці згадки мають безпосередній стосунок, бо, як античні 
імена найголовніших інстинктів у психології Фройда та його послідовників, 
могутній етнографічний пласт повісти Коцюбинського вказує на той 
мітологічний субстрат, що живить культуру і взагалі життя сучасної 
“цивілізованої” людини, хай переважно й не усвідомлюючись нею.

Коли малий Іван, якого мати за “глибокий, старече розумний погляд” 
називала “обмінником” (вважалося, ніби при недотриманні ритуалу під 
час пологів бісиця могла обміняти немовля на своє бісеня), якось у горах 
побачив гру на флоярі одного зі злих духів (щезника), він, звісно, не 
знав, що та дивовижна мелодія супроводжуватиме його протягом усього 
життя. Незабаром цей мотив життєвого інстинкту самої природи до
повнився мотивом власне еротичним, коли Коцюбинський знайомить свого 
героя з коханою — на тлі кривавої смертельної сутички двох гуцульських 
родів.

“...і похитнувся Іванів тато, як підтята смерека. Іван кинувся в бійку. 
Не пам’ятав, що робить. Щось підняло його. Але дорослі потолочили 
йому ноги, і він не міг протиснутись туди, де бились. Все ще гарячий, 
роз’юшений злістю, він наскочив з розгону на маленьке дівча, що тряслось 
із жаху біля самого воза. Ага! Се, певно, Гутенюкова дівка! І, не думавши 
довго, ударив її в лице. Вона скривилась, притулила руками до грудей 
сорочку і почала тікати. Іван зловив її коло річки, шарпнув за пазуху 
і роздер. Звідти впали на землю нові кісники, а дівчинка з криком 
кинулась їх захищати. Але він видер і кинув у воду. Тоді дівчинка, 
зігнута вся, подивилась на нього спідлоба якимсь глибоким зором чорних 
матових очей і спокійно сказала:

— Нічьо... В мене є другі... май ліпші”.
Можна угледіти в цих кісниках, порваних і кинутих в річку, та в 

цукерці, що її дівчинка довірливо розділила навпіл з новим знайомцем, 
своєрідні еротичні алюзії: дещо схоже зустрінемо, наприклад, в “Чарівній 
горі” Т. Манна, де закохані обмінюються олівцем. Різниця та, що Манн 
свідомо вдався до модної фройдистської символіки, а Коцюбинський, нічого 
не відаючи про останню, взяв за натяк скорше історію античних 
пастушків, Дафніса та Хлої, коли в першій частині повісті Іван з Марічкою 
пасуть у горах ягнят і віддаються невинним дитячим забавам. Про
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найважливішу зміну в стосунках героїв автор говорить коротко, комен
туючи одну з Маріччиних співанок: “Вона давно вже була Іванкова, ще 
з тринадцяти літ. Що ж в тому дивного було? Пасучи вівці, бачила 
часто, як цап перчить козу або баран валує вівці, — все було так просто, 
природно, відколи світ світом, що жадна нечиста думка не засмітила їй 
серця”.

Друга уславлена антична пара відгукнеться наприкінці твору 
оригінальною трансформацією: як Орфей виводив душу Евридики з царства 
мертвих, не маючи права озиратися на неї, так душа нагло померлої 
Марічки, набравши подоби лісової нявки, поганської 'купальської ночі 
заводить Івана у провалля, і він намагається йти поруч, “щоб не побачить 
криваву дірку ззаду у неї, де видно серце, утробу і все, як то у нявки 
буває”. 1 цей шлях з життя у смерть здається йому єдино можливим, 
простим і радісним.

Найдавніший з Еросів (багатоликість цього божества описана ще 
Платоном) — похмурий Ерос самої природи, що панує над людиною 
однаково як і над рослинами та тваринним світом, — прекрасно 
змальований у сценах на полонині, наприклад, у сцені вироблення овечого 
сиру:

“Все наче застигло в німому чеканні, бербениці затаїли у собі голос, 
притаїлись будзи на полицях, поснули сном чорним стіни і лави, вогонь 
ледве диха, і навіть дим соромливо тікає в вікно. Тільки по легкому 
рухові жил на ватагових руках помітно, що насподі у посуді одбувається 
щось. Руки оживають потроху, то підіймаються вище, то опускаються 
нижче, закруглюють лікті, щось плещуть, бгають та гладять там всередині, 
і раптом з дна посуди, з-під молока, підіймається кругле сирове тіло, що 
якимсь чудом родилось. Воно росте, обертає плескаті боки, купається в 
білій купелі, само біле і ніжне, і коли ватаг його виймає, зелені родові 
води дзвінко стікають в посуду...”

Радісно й тривожно водночас, і цей настрій тривоги і смутку, 
закину тости людини в природу, постійного їх протистояння переважає 
мотив гармонійного єднання — з останнім, вочевидь, покінчено навіки.

“Полонина! Він вже стояв на ній, на сій високій луці, вкритій густою 
травою. Блакитне море збурених гір обляло Івана широким колом, і 
здавалось, що ті безконечні сині вали таки ідуть на нього, готові впасти 
до ніг.

Вітер, гострий, як наточена бартка, бив йому в груди, його дихання 
в одно зливалось з диханням гір, і гордість обняла Іванову душу. Він 
хотів крикнуть на всі легені, щоб луна покотилась з гори на гору, аж 
до крайнеба, щоб захитати море верхів, але раптом почув, що його голос 
пропав би у сих просторах, як комариний писк...”

Нагла смерть Марічки, збитої повінню у водопад і розтрощеної об 
скелясті береги, ставить хрест на дитячому коханні природи й людини. 
Про панування над природою, навіть про якусь паритетність не може 
бути й мови. Та все ж не між людей, а в гірських лісах протягом 
шестилітнього блукання знаходить Іван химерну, як виявилося згодом, 
але життєво необхідну розраду: “Блукав по лісі, поміж камінням, в 
заломах, як ведмідь, що зализує рани, і навіть голод не міг прогнати 
його в село. Знаходив ожини, іЮіЬзи, пив воду з потоків і тим живився. 
Потому щез. Люди гадали, що він загинув з великого жалю, а дівчата 
склали співанки про їхнє кохання та смерть, які розійшлися по горах. 
Шість літ не було чутки про нього, на сьомий раптом з’явився. Худий,
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зчорнілий, багато старший од своїх літ, але спокійний... Ще з рік так 
походив, а відтак оженився. Треба ж було гіаздувати”.

Так по біблійно-казковому семилітньому випробуванню героя Афродита 
земна перемагає Афродиту небесну, і те, про що мовиться в повісті далі,
— то вже інший Ерос і інший Танатос.

* * *

“Білява головка”, “лукавий погляд”, “мило надуті губи”, “дорогий 
голос”, “щебетання дівоче”, “безжурна молодість і радість”..̂  — і 
“фудульна, здорова дівка, з грубим голосом й воластою шиєю”, “добра 
ґаздиня”, “повна й червона”, що курила люльку, носила пишний одяг, 
“сама сідлала свого коня і закладала червоний постіл в стремено так 
гордо, наче всі гори належали до неї”... “Чи він кохав Палагну? Така 
думка ніколи не займала його голови... і хоч дітей у них не було, зате 
була худібка — чого ж ще більше?”

Життєвий інстинкт Івана, його власний Ерос, веде його до худоби, до 
темного, нерозумного світу теплих тваринних тіл, “де бог давав приплід, 
овечки мирно котились, чинили ягнички, корови щасливо уположались”, 
де “життя худоб’яче й людське... зливалось докупи, як два джерельця в 
горах в один потік”. Стайня і кошара природньо стають останнім острівцем 
духовности, що архаїчною душею гуцула розумілася як лагідність серця 
і священність праці, як піклування про будь-кого; останнім (як при 
народженні Христа — першим) прихистком християнства. Автор пише 
про богомільність своїх героїв — проте вона виявляється лиш у кількох 
сценах: любили ходити до церкви, бо можна було гарно вбратися й 
побачити родичів з далеких сіл, а на храм ще й випити горілки та 
набутися з чужими молодицями; а в полонинській легенді про змагання 
Бога й арідника, як і в описі святвечора, християнських мотивів менше, 
ніж відгомону темних магічних забобонів, символів та ритуалів. (Власне, 
зустрічаємо тут перехідний, за системою Фрезера, період в еволюції 
людства від магії до релігії, коли людина вже усвідомила, що предмети 
і явища природи підкоряються невідомим їй силам — богам і духам, але 
водночас зберігає ще віру у власну здатність впливати на них).

Смерть Марічки Коцюбинський передав як чиюсь розповідь про 
відбутий і минулий факт, як щось на кшталт народної леґенди; й Іван 
теж не пізнає її у “мокрому лантусі, синій кривавій масі, стертій річним 
камінням, як у млині”. Але коли гола Палагна на світанні на теплого 
Юрія (23 квітня — цей день описаний Фрезером на прикладі обрядів 
різних народів та за історичними джерелами як один з найбільших 
ритуальних днів людства, значно глибших за християнські нашарування) 
виходить ворожити і раптом бачить сусіда — мольфара Юру — тут, у 
передчутті неминучого, інакше-не-можливого еротичного вибуху, 
відкриваємо другий лик божества злягань і народжень — лик Смерти.

Етнографами давно помічено, що первісні люди порівнювали смерть із 
актом зачаття (народження відповідно з воскресінням), певну схожість 
відзначають і фізіологи. Що ж стосується творів мистецтва, то зображення 
статевого кохання не раз нагадує передсмертну млість і безсилля.

“Враз почула, що тратить силу. Щось їй недобре”, “Вона хотіла 
крикнуть на нього — і не могла. Хотіла закрити груди руками — й не 
мала сили їх зняти. Намагалась втекти — і вросла в землю . Стояла 
безсила, сливе зомліла, і уперто дивилась у дві чорні жаринки, що
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випивали з неї всю силУ9, “Чула немов павутиння по всьому тілі од 
гарячого погляду чорних очей, од блиску зубів в пожадливо одкритому 
роті”, “З нудьгою вона йшла на царинку, під бук, і там почувала на 
своїх грудях тепле дихання Юри, залізні пальці його руки” — так описує 
Коцюбинський стан Палагни після зустрічі з сільським чарівником. Коли 
у Івана з Марічкою любов не потребувала стороннього поштовху чи 
підживлення, була одухотвореною самодостатністю — то в парі Палагаа- 
Юра не остання роль належить чарам. Найсвітліша сцена їхнього загалом 
похмурого кохання відбувається, коли Палаша стає мимовільним свідком 
Юриної ворожійної сили, архаїчного ритуалу відвернення бурі:

*1 дивна річ — хмара покірно повернула наліво і розв’язала мішки 
над рікою, засипаючи густим градом зарінок. Біла завіса закрила гори, 
в глибокій долині щось клекотіло, ламалось і глухо шуміло. Юра упав 
на землю і важко дихав.

А коли сонце продерло хмару і мокрі трави враз осміхнулись, Юра 
наче у сні побачив, що до нього біжить Палаша. Вона сяла уся привітно, 
як сонце, коли нашулась над ним з турботним питанням:

— Ци тобі, Юрчику, не сталось чого лихого?
— Нічьо, Палагночко, душко, нічьо... Ади! Я одвернув бурю.
І простяг руки до неї...”
Акт кохання сам стає магічною силою, здатною розбуджувати плодоносні 

джерела природи (немарно Палаша порівнюється з сонцем). Але джерела 
життя пов’язані між собою, і коли десь прибуває, десь має опадати.

“Палаша цвіла й веселилась, а Іван сидів і сох, втрачаючи силу. Він 
сам дивувався тій зміні. Що сталося з ним? Сили покидали його, очі, 
якісь розпорошені й водянисті, глибоко запались, життя втратило смак... 
Чи йому пороблено що, чи хто урік?”

Якось Іван спостеріг, як Юра показував Палаші глиняну ляльку і 
розповідав, що, ворожачи на ній, він може покарати будь-яку людину. 
І Коцюбинський передає реакцію героя:

“Се ж вони на нього змовлялись!..
Свідомість того туманом шибнула до голови... Іван стиснув рукою 

бартку, зміряв очима баркан, але раптом зів’яв. Знесилля й байдужість 
знову обняли все його тіло. Нащо? Для чого? Так вже, певно, йому 
судилось”.

Архаїчна душа вірить, що причина близької смерти в долі, в чарах, 
у ворожих силах — але для автора передсмертна туга і збайдужіння 
Івана — свідчення втрати інстинкту життя, тобто втрати предмета кохання, 
життєносного сексуального потягу. Характерно, що те “щось краще, хоч 
невідоме”, “інші, кращі світи”, до яких тягається перед смертю душа 
Івана, ввижаються йому місцем, “де можна б спочити”.

* * +

Сцена загибелі Івана, як і похоронний ритуал, описаний Коцюбинським, 
дають прекрасний матеріал для висновків мітолога. Танець Івана з лісовим 
божком чугайстром (гуцульський Пан) — це відгомін ритуальних 
чоловічих танців, що зображували боротьбу життя зі смертю, як гопак і 
аркан в українців чи, скажімо, сіртаки у греків. Чорна безодня, в яку 
заводить героя нявка Марічка, як і червоний вогонь, у якому зникає 
його життя, нагадує відомі свідчення людей, котрі пережили клінічну 
смерть. Передсмертне переживання Іваном другої молодости, припливу
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енергії і гостроти відчуттів підкреслюють архаїчну близкість — аж до 
тотожности — Ероса й Танатоса.

У похоронному ритуалі, де майже нічого немає від християнського обряду, 
Ерос і Танатос виражають уже не інстинкти окремого індивіда, а архетипи 
колективної підсвідомости. Тужливі голосіння, похоронні звуки трембіти, 
жовтизна і нудотний запах трупа в якусь мить, коли образ суму сягає 
апогею, змінюються оргією, де чільне місце займають сексуальні забави.

“Молодиці липли до гри. З очима, в яких ще не встигло згаснуть 
смертельне світло і затертись образ мерця, вони охоче йшли цілуватись, 
байдужі до чоловіків, які так само обіймали та тулили чужих жінок.

Дзвінкі поцілунки лунали по хаті і сплітались з плачем сумної 
трембіти...

Веселість все розпалялась... Всі говорили вголос, наче забули, чого 
вони тут, оповідали свої пригоди і реготались. Махали руками, гупали 
один одному в спину і моргали на челядь.

Ті, що не містились в хаті, розклали на повітрі вогонь і справляли 
коло нього веселі грища. В сінях згасили світло, дівки дико пищали, а 
парубки душились од сміху. Забава трясла стінами хати та била хвилями 
зойку в спокійне ложе мерця...

Навіть старі приймали участь у забаві. Безжурний регіт трусив їх сивим 
волоссям, розтягував зморшки та одкривав згнилі пеньки зубів. Вони 
помагали молодшим ловити челядь, наставивши руки, що вже тремтіли. 
Бряжчало намисто у молодиць на грудях, жіночий вереск роздирав вуха, 
гриміли ослони, зрушені з місця, і стукались в лаву, де лежав мрець...

Тугий скруцак з рушника, мокрий і замашний, гатив з лускотом в 
спини направо й наліво. Від нього тікали, серед реготу й крику, 
перекидаючи стрічних, збиваючи пил і псуючи повітря. Поміст двигтів у 
хаті під вагою молодих ніг, і скакало на лаві тіло, трясучи жовтим 
обличчям, на якому усе ще грала загадкова усмішка смерти”.

... Як передано цю сцену засобами кіно, добре знають ті, хто бачив 
фільм Параджанова, а я згадаю ще одну з кращих стрічок світового 
кіномистецтва — “ЛеЛнду про Нараяму” А. Куросави, де також відтворено 
ритуал смерти. Син відвозить матір далеко в гірські ліси і лишає там 
очікувати смерть. Ясний осінній день, божественна природа, натуралізм 
чорного вороння над напівоб’їденими трупами в буддистських позах — і, 
як апофеоз — сніг, з’ява Божої благодаті, що опускається на помираючу, 
обіцяючи їй воскресіння. 1 син повертається до матері — повідомити про 
Божий знак і знову піти, щоб уже не повертатись.

Не помилюсь, якщо скажу, що в пересічного європейця фільм лишає 
почуття відчуженосте, ніби все оте цікаве і страшне, як дика душа азіатів 
з їхньою плутаною релігією, абсолютно не стосується його цивілізованої 
сутносте. Тим паче, що те, що відбувається у фільмі, не викликає жодного 
спротиву ні в матері (котра ретельно готується до цього дня), ні в сина 
(він знає, що так було, має бути і буде з ним самим), ні в односельців.

“Нащо життя старому? Старе мусить вмирати, молоде жити. Так все на 
світі. Старе листя спадає, молоде наростає. Зима гине, як надходить весна, 
зерно гниє в землі, випускаючи парость. Так все ведеться, відколи світ”.

Ці міркування героя оповідання Коцюбинського “Що записано в книгу 
життя”, створеного 1910 року (зрозуміло, задовго до Куросави), одвертають 
нас від думок, що “Захід є Захід, а Схід є Схід” і що західна цивілізація 
і християнство є чимось прогресивнішим за східну культуру з її 
дикунськими віруваннями.
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Сюжети названих оповідання й фільму напрочуд близькі, а оскільки 
Куросава, звісно, не читав Коцюбинського та й не мав потреби в 
сторонньому етнографічному матеріалі, ідея цілісности людства отримує 
разюче підтвердження... Втім, на відміну від “Тіней забутих предків”, в 
поведінці героя “Що записано в книгу життя” християнські, спонуки 
беруть верх над темною мітологічною підсвідомістю. Ритуал мимовільного 
вбивства дітьми своїх батьків на час дії твору в українців відійшов у 
далеке минуле, в легенду, і сина спонукає до нього не традиція, а голод. 
І хоч “у гаю чисто і біло, дерева, як свічі в церкві”, навіть “краще, 
ніж в церкві”, як думає Потап, спостерігаючи казкову красу й тишу (без 
скелетів, черепів, напівзогнилих тіл і вороння Куросави!), — все ж видиво 
християнського поминального обряду і орієнтація на “людський” осуд чи 
схвалення змушує сина, як і героя Куросави, також повернутися до матері
— але щоб забрати її, мертву чи живу, додому.

Однак чи так уже справа у християнстві, котре, здавалося б, стало свого 
роду ще одним інстинктом цивілізованої “європейської” людини? І навіть 
чи справа у Бозі, благословляючому або караючому? Першим анімістичним 
збоченням постає в оповіданні Коцюбинського останнє прохання матері — 
“не різати зозулястої курки”, в яку, як їй, очевидно, здається потьмареним 
розумом, перевтілюється її душа і остання земна прихильність. І хоча і в 
Куросави, і в Коцюбинського велику роль відіграє образ снігу, але в японця 
він означає просвітлення, а в Коцюбинського сніг важкий, повний мокрого 
туману, дія відбувається взагалі вночі, котра “впала одразу і проковтнула 
обрій” — недаремно все сприймається героєм як сон.

Що ж проглядає за цією темрявою і зимовим омертвінням? Не 
Божествений жест (не забудьмо, сніг в Японії нечасте явище), не знак 
відродження й оновлення, — а лик Голоду.

“Тут він застиг. Загубив поле, небо, коняку. Один образ вхопився 
його уяви, покриваючи все.

...Тільки що винесли маму на кладовище, з коругвами, з попами, 
по-християнськи. В хаті народ. Смачно парує страва. “Випийте, свате, 
за душу небіжки... Хай буде царство небесне...” Пече горілка в горлі і 
в животі... Гомін навколо... Теплом диха чесна громада, і диха з полумиска 
варене м’ясо... Стукають ложки об миску, ласо плямкають губи, блискучі 
од сала, сита душа наче парує, одкрита для інших, хочеться плакать або 
співати... “Та нема гі-ірш ніко-о-ому...” — “Випиймо, кумонько люба, 
за душі померлих...”

Йому зробилось душно...
Треба було прогнати лукавий образ. Він намагався згадать щось з 

того, що піп казав у церкві, що говорилось між людьми отак, для годиться. 
Думав про гріх, про душу, про молитви церковні, християнські звичаї. 
“Шануй батька і матір твою...” Але все те було холодне і тануло враз 
у теплі принадних картин, які малювала уява.

“Одна у нас мати і одна смерть, — говорив він до себе і слухав разом:
— Частуйтесь, кумо... пиймо за душі померлих...” Поринав у гомін, в тепло 
голосів, у смак масної страви, у свято і радість живого тіла...

І понісся в туман, серед клаптів снігу, що викидала на нього коняка, 
назад, по бабу...”.

Так Любов, Смерть і Голод правлять світом.

м. Київ
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Роман КІСЬ

ЕРОС І ВОДНА СТИХІЯ*

(Первісна семіотичність шлюбної магії)

Воді — за давніми дохристиянськими уявленнями — приписувалася 
не тільки очисна (катартична) магічна роля, здатність обмити “від усякої 
мерзи, від погуби” (із архаїчної гуцульської примовки). Вода також 
вважалася втіленням життєдайного жіночого начала, втіленням родючих 
сил природи, вегетації і розмноження. Звідсіля також уявлення про її 
здатність сприяти одруженню — з’єднанню, паруванню, створенню нового 
життя. Як показали структуральні дослідження (школа Клода Леві-Стро- 
са), на глибинно-міфемному рівні (себто на рівні парадигматики і 
внутрішньої “арматури” структурних взаємовідношень, а не на рівні 
послідовно-синтагматичного розгортання самого тексту) бінарні семантичні 
опозиції “ чоловіче-жіноче” ; “верх — низ”; “небеса — світовий океан” 
(земна вода); “небеса — земля" є у свою чергу взаємно корелятивними 
поміж собою (сказати б, по вертикалі). Цебто на рівні концепту (а не 
зовнішньої подієвости та вербального вираження тексту) семантично 
тотожними (чи, радше, ізоморфними) є відповідно: чоловіче — верх — 
небеса і — по другій вертикалі — жіноче — низ — водна стихія — 
земля. Ось чому мені важко погодитися з думкою деяких фольклористів 
(і, зокрема, відомої дослідниці Соколової*) про те, що вода в архаїчних 
обрядах посідає лише катартичну функцію — функцію очищення “перед 
ответственными моментами жизни” . На мою думку, міфема води, як 
носія жіночого начала завсіди (часто на рівні підсвідомих коґнітивних 
структур) символізувала собою прокреацію, життєдайність, вітальні 
сили, фертильну активність, примноження плодючости і розмноження.

В архаїчних міфологічних системах вода мислилась не лише як символ, 
але і як дієвий аґент та всезагальний принцип зазначених процесів.

Вода, отож, за давніми уявленнями, не лише очищала, а й, за 
принципом контагіозної магії, мала також передавати свою ґенеративно- 
прокреативну силу, повинна була також сприяти поєднанню із чоловічим 
первнем, пошлюбленню.

Ще у матеріалах Михайла Максимовича знаходимо свідчення про те, 
що на другий день Великодніх свят громада парубків ходила по хатах
— саме по тих хатах, де були неодружені дівчата, — й обливали їх 
водою2. Гадаю, йдеться тут не так про катартичну чи очисну функцію 
води, як, властиво, про первісний мотив парування та прокреативну силу 
води яко жіночого начала. Мотив парування, мотив швидкого одруження 
(ибим була борзо молодиці”) пов’язаний був також із дійством неодру-

* Зберігаємо правопис автора. — Ред.
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a
жених дівчат у воді на Покутті, про що читаємо у матеріалах Кольбергіа , 
а також у двотомному нарисі української звичаєвости Олекси Воропая. 
Зокрема у нього подибуємо таке свідчення: “На Покутті у великий четвер 
дівчата заворожують собі красу. Вони збираються перед світанком на 
берегах рік та озер і там дожидаються сходу сонця. Як тільки сонце 
вийде з-за обрію, дівчата роздягаються, розпускають коси і стрибають у 
воду, примовляючи:

Водане, на тобі русу косу,
Дай мені дівочу красу!”4

Саме у цьому парадигматичному контексті (вода як елемент шлюбної 
магії, вода як жіноче начало, як прокреативне начало) вимагає суттєвого 
переосмислення та доповнення традиційне вже розуміння образу переправи 
через ріку у весільних піснях, як лише начебто своєрідного символічного 
рубежу, що розділяє різні щаблі життєвого циклу. На моє глибоке 
переконання, ріка тут є не тільки своєрідною “перепоною”, котру треба 
подолати, а й символічним медіатором поміж “берегами”. Адже ріка 
(вода), посідаючи семіотичність жіночого начала, перекривається кладкою 
(за допомогою якої молодий долає перепону). Кладка у цьому контексті 
співвідноситься із чоловічим первнем і має виразну фалічну символіку: 
поєднання двох “берегів”, поєднання чоловічого та жіночого опосередко
вується “кладкою”:

Ой за воротами бистрі річки з новими кладками,
Ой наш молодий в село Іде з своїми дружбами5.

Прокреаційна магія (пов’язана розвоєм вегетативних сил природи і 
плодоношенням землі), котра завсіди й поспіль ішла у парі з магією 
шлюбною, побутувала також у Росії — також на тлі ритуального купання 
дівчат. Але перш ніж звернутись до прикладів, волію ще раз наголосити 
на тому, що й тут у плані глибинної парадигматики (а не звичайного 
лінійно-синтагматичного розгортання дійства) семантично ізоморфними 
виявлялися: вода — земля — жіноче. Зосібна, у Костромській губернії 
дівчата на схід сонця тричі занурювались у воду, а потім качалися 
(катулялися теж тричі) по землі і співали відповідні пісні. Своєрідний 
ланцюг, що ним передавалася прокреативна сила (води і землі) знову ж 
таки замикався на жіночому (далі — “Ж ”):

ВОДА------► Ж «----- ЗЕМЛЯ
і______ і

На “чистий” (великий) четвер у Вологодській губернії дівчата ще до 
того, як крук скупає своїх дітей (таке повір’я із круком розповсюджене 
було також і в Україні), бігли з водою на місце, де росте хміль 
(“хмельник”), і там вмивалися водою, примовляючи: “Как хмель любят 
добрые люди, так і меня бы любили”6. У цьому поєднанні так званої 
сімільної магії (магії подібности: паралелізм між потягом до хмільного й 
еротичним пожаданням) із магією контагіозною (вода як “транслятор” 
жіночосте) теж можемо вбачати відгомін вельми давнього поганського 
дійства. Дуже можливо, що ця особлива роля і, сказати б, функціональна 
значущість води у магічних діях своїм корінням сягає ще давнього культу 
води. Ще у XVI сторіччі архієпископ новгородський і псковський Макарій 
скаржився Іванові IV, що багато з його пастви “молятся рекам и болотам”7.
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Те, що обрядово-магічна семіотичність води асоціювалася з жіночим 
началом, підтверджують також парубочі мантичні дії, зафіксовані на 
російському Помор’ї. Ось один із описів такого парубочого гадання: “на 
новый год... ходили к проруби “навстречу солнцу”, обходили ее один раз 
и до трех раз окунали в воду ногу, домой шли не оглядываясь и ложились 
спать в мокром чулке: кто в сне придет чулок снимать — суженая”8. 
Роля води як носія і “транслятора” жіночого начала тут теж очевидна. 
Навіть у лікувальній магії вода теж нерідко мала еротичне навантаження. 
На Лемківщині (саме на тім терені, що нині — у Східній Словаччині), 
коли перелесник “хопив ся дівки”, тоді з броду ще до сходу сонця 
приносили воду в відрі, в яку кидали так зване “дев’ятбраке залізо”9.

На широкий ареал побутування ритуального купання пошлюблених в 
Україні звертав увагу відомий російський етнограф Дмітрій Зєлєнін. 
Зазначаючи можливий вплив тут грецьких обрядів, Зєлєнін, на жаль, 
нічого не каже про універсальну еротико-прокреативну символіку самої 
води у цих обрядах. Саме ця остання дає нам підстави стверджувати 
ідею глибинної типологічности, ідею радше археотиповости, аніж за
позичення відповідних обрядів. “У украинцев, — читаємо у російському 
перекладі славнозвісної німецької монографії Зєлєніна, — ритуальное 
купание новобрачных наблюдалось в Галиции, в Киевской губернии, 
Черниговской губернии и других местах. Весь свадебный поезд с музыкой 
отправляется на реку или к колодцу, и здесь моются; новобрачных часто 
обливают водой, им льют воду за пазуху, иногда молодой супруг ведет 
свою жену за руку вдоль реки или через реку. Вытираются новобрачные 
так: муж вытирается верхней передней частью рубашки своей жены, она
— той же частью своей рубашки. Затем молодая женщина приносит воду 
в каком-либо сосуде домой”10. Хочу лише додати тут (адже про цей 
істотний аспект не мовиться у Зєлєніна), що особливо два із зазначених 
ним моментів отих ритуалів (вливання води за пазуху, а також витирання 
обличчя об пазуху жіночої сорочки) посідають виразну еротико-прокре- 
ативну (а не лише очисну) функцію, — функцію, що здійснюється у 
спосіб контагіозної магії. І знову ж таки, — дієвим аґентом такого 
контакту є вода.

Незважаючи на певну фрагментарність, неоднорідність і часто неодно
значну чи полісемантичну “калейдоскопність” таких та подібних до них 
мотивів та обрядових дій, пов’язаних із ритуальними функціями води, 
ми все ж таки на підставі структурально-типологічних зіставлень можемо 
догледіти тут певний структурально-міфемний інваріант: у бінарній 
семантичній опозиції ЧОЛОВІЧЕ — ЖІНОЧЕ вода, безперечно, корелює 
із “полюсом” жіночого (веґетативного, вітального, ґенеративного). Деякі 
архаїчні матеріали, пов’язані із купальською обрядовістю (наприклад, 
записи 80-х років минулого віку із Білоцерківщини), дають нам змогу 
реконструювати первісне кодове значення води, котре безпосередньо 
пов’язувало в собі семантику-жіночого начала й еротичну (генітальну) 
символіку. Тут прикрашене деревце або розлогу гілку ( “купайлщю”, 
“купайлУ') топили у воді. Фрейдистські пояснювальні моделі дають нам 
тут можливість тлумачити деревце як первісно образ фалоса, а потоплення 
його у воді — як поєднання чоловічого (деревце) із жіночим: таке 
“занурення” у знаково-семіотичному плані, по суті, символізує собою 
коїтус. Таку саму символіку злуки двох первнів зустрічаємо і в одному 
з міфопоетичних образів українських веснянок:

Текла річка, дзвеніла
Аж до парубків у сіни11.
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Між іншим, у російських весільних піснях метафорика водної стихії, 
особливо метафорика повені, розливу рік (“мать пола вода”) теж 
маніфестує у плані образного вираження поєднання, чи буквально 
“зливання” чоловічого та жіночого начал і водночас — переважно на 
підсвідомому рівні — повноту, надмір еротичних почувань, надмір 
вітальних і сексуальних сил:

Подломитесь, сени новые,
Перекладинки все дубовые!
Не сдавайся-ко, больша подружка!
Ой, сине морюшко сколыхнулося,
Ой, красны девицы отшатнулися!

Как вода зволялияла,
Подворотеньку вышибала,
Да на моста поднималася,
Во дворы заливалася...12

Виразна персоніфікація води як жіночого начала (там само, № 246), 
таке саме розуміння води як .жіночого первня у російських архаїчних 
“заговорах” (“вода, водица — красная девица...”), стійке фольклорне 
словосполучення лексеми “матушка” із тим або тим гідронімом 
(наприклад, “матушка-Мезень”), — усе це разом із наведеними вище 
фольклорними матеріалами безперечно свідчить, що зображення водної 
стихії у російських весільних піснях було не просто одним із аспектів 
характерного для фольклору психологічного паралелізму (образних 
зіставлень природних процесів та явищ людського життя); воно діахронно 
пов’язане з глибшим генетичним корінням первісної поганської сакралізації 
води, котра, безумовно, була свого часу дуже важливим складником 
шлюбно-весільного обряду. Первісна семантика зближення, поєднання, 
парування, попри всі пізніші нашарування полістадіяльного характеру, 
усе досить виразно “просвічує” у тих мозаїчн:іх фрагментах обрядового 
фольклору, де особливе знаково-семіотичне навантаження посідає водна 
стихія (“ріка”, “море”, “повінь” тощо).

Повертаючись знов до обряду “потоплення” купайли, хочу зазначити, 
що функціональним (акціонально-кодовим) і семантичним еквівалентом 
такого обряду було й так зване “поховання” кострубонька, або ж 
закопування у полі попередньо поламаних на шматки антропоморфних 
атрибутів цього купальського дійства, — аналог до відомого звичаю 
закопування подоби фалоса в полі з метою забезпечення рясного врожаю. 
1 потоплення у воді, і закопування у землі (у контексті прадавніх уявлень
— це теж жіноче лоно) мислились — на основі підсвідомих механізмів 
моделюючої діяльности людини — як засадничо та сама бінарна структура 
“ЧОЛОВІЧЕ — ЖІНОЧЕ”, структура опосереднена, поєднана, медійована 
образом коїтуса. Ця сама позасвідома коіїгітивна структура виразно 
просвічує і в одному із найдавніших записів весільних пісень із Галичини 
(славнозвісна збірка Вацлава з Олеська — Львів, 1833 р., с. 12):

Імбір деревце юж потопає 
Йвасейко Марисейку юж сподобає.

Якісь докладніші коментування зайві; зазначимо лише, що “потопання” 
деревця у річці парадигматично тотожне сполученню чоловічого й 
жіночого начал — аж до “занурення” в жіноче лоно, — подібно було і 
з “потопленням* чи “закопуванням” куКІЇйли.
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Вельми архаїчний російський повесільннй обряд своєрідного вітання 
(“окликання”) молодої сім’ї (“выоницы” і “вьюнца”) у першу весну після 
шлюбу пов’язується із виразно еротичним асоціативним рядом. Спробу 
відомої російської дослідниці JI. Тульцевої етимологізувати обряд 
російського “вьюнишника” у контексті лексико-семантичного поля “вінок
— вино — вінець” важко визнати вдалою. Визначальний лексико-се- 
мантичний ряд, що пов’язаний із “вьюнишником”, відображає не певні 
речові денотати (вінок, вінець тощо), а радше процеси: процеси звивання, 
обвивання, взаємного переплетення жіночого і чоловічого. Первісна 
семантика “вьюнитства”, на мою думку, близька до образного потракту
вання еротичного зближення, еротичного поєднання в одній із білоруських 
обрядових пісень:

Звіуся хмель з тычинкою,
Злюбіуся Паулюка з Матрункаю14.

Саме ця процесуальна, а не речова метафорика (зрештою, і сам вінок, 
що на ньому вибудовує свою словотворчу модель Тульцева, є похідним 
від дії звивання докупи, переплетіння тощо) має виразно еротичну 
символізацію. Ця остання парадигматично поєднує в собі два смислові 
ряди: з одного боку — весняного буяння всілякого зілля, що роз-вивається, 
в'ється, по-вивається (згадаймо, наприклад, витку рослину повитицю 
чи російський її відповідник вьюн, вьюнок), взаємно пере-вивається, як, 
скажімо, плющ або хміль; і — з другого боку, — еротичне поєднання, 
зви-вання двох молодих в’юнких тіл — “выоницы” та “вьюнца” (спроба 
Зєлєніна етимологічно пов’язати вьюнишник з лексемою юный теж 
здається мені помилковою). До речі, поєднання виткого хмелю (символ 
чоловічого первня) з калиною (символ дівочости) було одним із доволі 
розповсюджених атрибутів весільної обрядовости. Так, скажімо, у записах 
весільних обрядів і ричаїв із Чернігівщини знаходимо відомості про те, 
що “вильце... робиться з сосонки, до котрої прив’язується калина з хмелем 
—- як хміль віється на калину, так щоб і парубок з дівчиною”15.

У вторинній знаковій моделюючій системі “вьюнишника” безперечно 
глибинно закодований був сенс пере-вивання, пере-плетіння чоловічого 
та жіночого первнів, архетипова ідея напруженого пошуку первісної — 
андрогінної — цілісности (порівняймо це з давньою іконографічною 
символікою інь та янь у давньокитайській символіці подвійної спіралі). 
Безумовно, що цей обряд (а він ще на початку XX ст. побутував на 
Середньому Поволжі) у функціональному плані не лише виконував 
важливу соціо-інтеґративну функцію (закріпляв у структурі сільської 
громади статус нової сім’ї як осібної ланки), а й первісно був частиною 
архаїчного обрядового дійства, що в ньому сакралізувалося еротичне 
поєднуюче і репродукуюче начйло. У цьому весняному обряді органічно 
поєднувалася (як, зрештою, і в усьому циклі календарних обрядів 
хліборобської людности) ідея людської сексуально-фертильної активности 
і плодючости землі. Аграрна і шлюбна магія завсіди покликані були 
взаємно доповнити та посилити одна одну. Так, скажімо, у згадуваному 
вже записі весільного обряду з Чернігівщини йдеться про те, що молодий 
попередньо насипає в один із чоботів, дарованих молодій, жито. Оте 
житнє зерно молода насамперед пересипає собі у праву полу, а відтак у 
торбині ховає до скрині з приданим: ідеться тут, без сумніву, про первісно 
магічний акт (котрий на час запису весільного обряду, можливо, вже й 
десемантизувався і втратив у самому своєму побутуванні первинну
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функцію); акт, що покликаний був шляхом контакту передати молодій 
репродукуючу силу зерна, уможливити її запліднення (зерно як 
символічний субститут чоловічого сімени).

З другого ж боку, цей магічний акт (через механізм зворотного зв’язку) 
Мав би посилити та примножити плодючість, врожайність майбутнього 
спільного поля, майбутньої ниви. Як у російських “вьюнишниках ”, так і 
в багатьох українських обрядах річного й сімейно-побутового циклів досить 
виразно проступає глибинний каркас “великого космічного міфа про 
зв’язок activite sexuelle et agricole”16.

Сексуалізованість моделі світу, відтворюваної мовою ритуальних дій 
(особливо у веснянках, у ринд зівках, у купальських обрядах, в обрядах 
весільних тощо), а також у знаково-семіотичній структурі відповідних 
фольклорних текстів не тільки надто очевидна, а й заслуговує окремого 
дослідження. Очевидно, “вьюнишник” супроводжувався свого часу певними 
еротико-оргаїстичними діями, що на них нарікає Стоглав як на всілякі 
бЬсованія: “а овелице дни окличка (інститут “окликальників” у структурі 
“вьюнишника” зберігався в Росії ще на початку XX ст. — Р. АГ.) на 
радоницы не творите вьюниц и всяких в них бЬсований”. Надмір еротичних 
почувань, за давніми уявленнями, мав би стимулювати і рясноту урожаю.

Саме таке первісне тло світосприймання та світорозуміння, психо
логічної аперцепції (тло, на якому асоціативно поєднуються “вьюн” і 
“вьюница” власне у процесі еротичного зближення і еротичної злукиу 
а не у предметно-речових асоціаціях із “вінком” чи “віном”) досить 
виразно окреслюється також окремими мотивами російських весільних 
пісень, що їх виконували на “просватанье”, — перед виводом нареченої 
до нареченого. Ось один (із багатьох занотованих) варіантів такої важливої 
для нас у відповідному аспекті пісні:

Вьюн над водой,
Вьюн над водой,
Вьюн над водой возвивается.
Зять у ворот,
Зять у ворот,
Зять у ворот дожидается.

(Лирика русской свадьбы, № 55).

Чи, скажімо, один із сибірських варіантів, де контаміновано мотив 
річної повені із мотивом звивання нареченого біля воріт (до речі, 
відкривання воріт та дверей у весільному обряді дуже часто символічно 
маніфестує-“позначає” дефлорацію):

в Волге вода,
В Волге вода 
Разливается,
Разливается.

Гоша у ворот,
Гоша у широких 
Увивається,
Увивается.
Г Русская свадебная поезия Сибири", Новосибирск, 1984, с. 169).

Цілком прозорою є тут семантика пошуку єдности, пошуку no-єднання 
чоловічого та жіночого, динаміку їхнього зближення (возвивается — 
увивается); і, зрештою, семантика їхньої сполуки в новій цілості. З цього
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погляду, між іншим, стає цілком прозорим первинний кодовий сенс тих 
гаївок, де дівчина сплівши вінок (символ дівоцтва, а також, без сумніву, 
іконічний знак вульви) вішає його в теремі на якомусь загадковому Qepeei:

Ой вінку, наш вінку,
Хрещатий барвінку,
А я тебе плела 
Та Ьчера з вечера.
Та тіовісила-м тебе 
Я в теремі та на дереві

Вішання віночка на “дереві” (а “дерево”, як і “кіл” у плоті, мало 
фалічну символіку, що сягає ще семантики прадавнього космогонічного 
міфа із мотивом дерева життя в осерді світобудови), безумовно, первісно 
символізувало собою поєднання чоловічого та жіночого і, навіть, у спосіб 
імітативної (сімільної) магії мало сприяти такій злуці. Між іншим, 
Бігеляйзен згадує про дівочі гадання в деяких місцевостях Угорщини. Тут 
шлюбна мантика полягала, зокрема, у закодуванні віночків на дерево: 
чий віночок зависне відразу, та дівчина протягом року вийде заміж17. 
Поєднання, зчіплювання віночка і дерева теж врешті-решт позасвідомо 
конструюється за моделлю коїтусам

Дуже цікаві з цього погляду місце і роля води у гуцульській статевій магії.
Обрядова магічна дія (“чародіяння”) дівчини з водою (вмивання із 

джерела над сухарем пшеничної муки) супроводжувалося, зокрема, такою 
словесною формулою:

Добрий день, водичко, арданичко, найстарша царичко!
Обмиваєш гори, коріннє, каміннє, обмий і мене, хрещену (ім’я).
Від усякої мерзи, від погуби.
Абих була така чесна та велична, як весна!
Абих була така красна, як зоря ясна!
Як ся радуют цій весні, — так аби мені ся радували;
Абим була сита, як осінь, а багата як земля!

В унікальному груповому магічному дійстві, розповідь про яке мені 
вдалося зафіксувати на Гуцульщині (під час теренових моїх пошуків 
влітку 1973 року), подібна магічна дія біля джерела набуває розгорнено- 
драматизованого вигляду.

Примівник (гуцульський знахар-чарівник), за повідомлення мого тере
нового респондента, “вінчєв дівок, і котрі вже були такі старі, що їх 
ніхто не брав, то ті йшли до Семенеги (цей примівник із Жабйого помер 
ще у першу світову війну. — Р. К.), аби примовив так, щоби вони 
віддалиси. Круглий рік питают — він кожній скаже прийти на Покрову 
рано до схід сонцє. И мают усі зийтиси у Припір (така гора, єк стіна,
— зато припориста). И там дівки сходятси на Покрову до тої гори. Кріз 
ту гору тече дуже холодна вода (така, єк спірт, люта). У ту гору було 
поставлено чюркалб, — вірубано з дерева (жолоб. — Р. К .). Вин мав 
помочника такого. Той помочник пиде уверьх в чєгирь, сховаєтси там. 
И вони собі договорені: шо той буде казати в долині — той нагорі 
відповідає. Тогди скаже всім дівкам на коменду — ци їх є двадціть, ци 
тридціть — розбиратиси до голого. И тогди скаже всім цим голим відійти 
употочіну на 50 — 60 метрів і ці там лігают, а він по онній закликає 
до себе. — Пара! Ходи сюда!

Берет зробит такий віник тростовий — драпак такий (з лози тої, що
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виплітают тростини). Прийшла перша — залізла під чюркало. Бив Сії) 
трьома віниками до дев’їть разів. 1 тогди кричіт:

— Мию, мию тростини!

А той відтів з гори, що схований у чєгєрі кричит:
— Прийду, прийду восени!
— Прийди, прийди не бариси!
— Прийду, прийду, не журиси!

А він тощи кричит:
— Чуєш, штольфо, ти пуста, відків говорит!

Та й тощи тими віниками по голій сраці вілупит та й пид тим 
чюркалом дівка вімокнет, кленцкотит зубами, і слини, і шмарки поворозом 
з неї чюре. И дев’їть раз уна мусит сказати над водов:

Покрово, Покровонько,
Покрий мою головоньку
Єков таков онучов, —
Най си дівков не мучу!
Єкий-такий аби був,
Аби хлібця роздобув.

И тогди всіх перекличе і так з каждов зробит. Видтак з-межи того 
може половина віддастси, може менше. А инші питаются:

— Чіму ми си ни виддали?

А він каже:

— Слухайте! Ви лихо це зробили и зато ви си не виддали**.

За цією фотескною, як на перший погляд, дією прихована не така собі 
знахарська містифікація, не спекуляція на скрутному становищі гуцульських 
дівчат у влаштуванні свого сімейного життя, а уявлення про магічну дію 
води, уявлення, що сягає своїм корінням ще часів родового суспільства.

За ритуальним шмаганням у водному потоці неодружених дівчат на 
Гуцульщині стоїть та сама, згадана вище сексуалізована модель світу. 
Фалічна символіка віників є тут цілком очевидною. Між іншим, ритуальне 
похльостування вербовою гілочкою у вербну неділю в усіх східних слов’ян 
мало первісний сенс примноження життєвої снаги, оновлення людини, 
передачі, трансляції їй (через гілочку) тих сил весняного оновлення і 
запліднення, що розгортаються та яріють в усій своїй рясності у самому 
світі... Сказати б — “запліднення” цієї людини отими життєдайними 
силами. Очевидно, що й гілочка як медіатор цих сил первісно мислилась 
теж у плані фалічної символізації. Вербально-магічні формули, що 
виголошувались у момент такого похльостування, певною мірою 
підтверджують цей здогад:

Верба хльос, бий до сльоз!
Не я б’ю, — верба б’є.
За тиждень Великдень:
БУДЬ ВЕЛИКИЙ, ЯК ВЕРБА,
А ЗДОРОВИЙ, ЯК ЗЕМЛЯ19.

Безумовно, що вербова гілочка виконувала тут ролю не тільки своєрідного 
медіатора у контагіозній магії, а й фіі^рувала як носій магії парціальної'
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маленька часточка природи — гілочка — репрезентувала усю її життєву 
потугу, усе її роз-ростання і постійне оновлення. Подібно до того, як 
своєрідне переливання шляху молодим у бойківському весіллі водою із відра 
символізувало собою всеохопну стихію взаємозлиття, взаємного занурення, 
що в неї мали цілковито поринути молоді, — так і маленька гілочка ставала 
наче субститутом усієї природи, що зростає і роз-вивається...

Контагіозна магія, за допомогою якої здійснюється всеохопна 
причетність до вітальних і прокреативних сил природи (сказати б, 
органічна всеєдність, органічна злука із цими силами), криється й у 
специфічному обрядовому (саме обрядовому, а не побутово-утилітарному) 
використанні віників для миття у лазні (“бане”) на півночі Росії, де на 
Капала , у віники додавали купальських трав. Відтак їх кидали у воду. В 
усьому цьому, безумовно, відбилося цілісно-синкретичне чи, сказати б, 
холістичне світосприймання, властиве для архаїчного суспільства. Людина 
почувала себе інтеґральною часткою природи, наче “вплетеною” у цей 
світ: первісна картина світу була більш усуцільненою, неперервною, без 
отого поділу на окремі “сеі'менти”, дискретні ієрархійні одиниці, класи 
чи множини, до чого спричинилось уже більш дискурсивне мислення 
людини нового часу... В самій тканині обряду (вплітання трав у віник, 
шмагання себе ними і кидання їх у річковий потік, що наче позначає 
повернення їх у материнське лоно) символічно моделювався цей колообіг 
вітальних сил, що в ньому людина почувала себе лише опосередковуючою 
ланкою. Згадаймо також “повернення” весільного деревця через закидання 
його (після завершення весілля) на дерево у саду чи навпроти хати 
(Покуття, Гуцульщина).

Передвеликодні побажання на Вербну неділю із символічним похльо
стуванням теж початково, напевно, поєднували довкола себе в однім 
асоціативнім ореолі ідеї росту, розвивання, розгортання життєвих сил 
природи, котрі через контакт (із вербовою гілочкою) переходять, 
трансформуються у життєву снагу й еротичну принадність. Дуже важливим 
додатковим арґументом на користь того, що свого часу на рівні масової 
буденної свідомости (чи навіть підсвідомости) справді існувала глибинно- 
архетипова модель, якою окреслювався певний паралелізм між ідеєю 
розквітаючих сил природи, з одного боку, та ідеєю парування, одруження
— з другого, є, зокрема, дівоча мантика, дівочі дошлюбні гадання — 
пов’язані, наприклад, із гілочкою поставленої на деякий час у воду 
розквітаючої (чи, навпаки, нерозквітаючо'О вишні. Багато таких прикладів 
подає відомий польський народознавець Генрик Біґеляйзен у своїй 
фундаментальній монографії “Wesele”.

Разючо близькі типологічні паралелі до описаного вище гуцульського 
магічного дійства знаходимо у цілого ряду народів, що не мали поміж 
собою жодних етнокультурних контактів, чи будь-якої (хоча б віддаленої) 
етногенетичної споріднености. ~

Так, скажімо, мордовські дівчата у день матері-богині (верховного 
жіночого божества, носія усілякої родючости) “відправлялися за село до 
ріки (або джерела, криниці, але обов’язково до води) з піснями 
богині-матері, божеству берези... Дівчина, яка керувала відправою, читала 
молитву божеству берези і богині-матері, всі кланялися в землю. Вінки 
дівчата кидали у воду, гадаючи: чий вінок попливе, та швидше заміж 
вийде. Потім, роздягнувшись, вони стрибали у воду і, стьобаючи себе 
березовими гілками, примовляли: ’’Божество берези, відвідай нас!”20

Незважаючи на відмінності у зовнішньому вираженні окремих компо
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нентів зазначених двох ритуальних дійств — гуцульського і мордовського
— і їх різну внутрішню сутність та функціональну значущість (в одному 
разі — магічна дія, в іншому — сакральна, культова), їх глибинна 
типологічна спорідненість полягає у самому способові поєднання окремих 
елементів на рівні акціонального коду, у принциповому ізоморфізмі 
(взаємовідповідносгї) структурної їх будови.

Так, і в одному, і в другому разі у функції опосередковуючої 
(медитативної) ланки між суб’єктом і об’єктом дійства виступає ВОДА: 
остання має тут значення “єднання”, “сполучення” аі^ент^ магічної дії і 
предмета, на який спрямовується така дія (магічна або ж сакральна). 1 
в бдному, і в другому разі ритуальне купання здійснюється лише 
неодруженими дівчатами. 1 там, і тут ритуал підпорядкований ідеї 
подружнього зв’язку (на особливу значущість цього мотиву у сакральних 
діях мордовських дівчат безпосередньо вказує, до речі, гадання про 
одруження на вінках). Як в одному, так і в другому обрядовому дійстві 
спільним є ритуальне шмагання дівчат у воді. Дуже близьким, зрештою, 
є звернення до жіночого божества (у поганській, як у мордви, чи, навіть, 
у християнізованій, як у гуцулів, його подобі). Забігаючи трохи наперед, 
хочу відразу зазначити, що засадничий типологізм таких конверґентрих 
сходжень безсумнівно ґрунтується на глибинних універсальних механізмах 
семіотико-моделюючої діяльности людської свідомости (ба, навіть, 
підсвідомости). Адже зовсім невипадковим є те, між іншим, що богині 
любови у старожитних суспільствах (Іштар, Афродита) неодмінно пов’язу
валися із водною стихією.

Дуже можливо, що Покрова у цьому разі лише заступила якесь давнє 
слов’янське, пов’язане із водою, жіноче божество, на зразок Берегині чи 
південнослов’янської віли (самовіли).

Первісна магічна функція обмивання у воді (чи у росі) з метою 
швидшого одруження збереглась була на Гуцульщині також у магічних 
діях дівчат на свято Івана Купала. За матеріалами, зібраними Онищуком 
у с. Зелениці Надвірнянського повіту, дівчата на Івана вночі “берут из 
девєкь місць саджениць (капуста, бураки, хаще) та йдут у жито або 
овес и тото мечут на то місци, а відтак зболочесі та й купаєсі у росі 
(підкр. моє. — Р. К.) и сьпіває:

На Ивана зілє брала,
На Петра сі мила,
А по Петріх в дві неділі 
Весілє справлєла.

Відтак, як наберут ружного зілі, до держьи єго аж до Петра, а на 
той день мечут то зілє у миску и наливают водов...”21 Для нас зазначене 
етнографічне свідчення цікаве ще й тим, що воно відтворює дуже важливу 
ланку первісної еротизованої моделі світу давніх землеробів, згідно з 
якою плодючість землі (як жіночого первня, як материнської утроби 
тощо) і фертильна спромога жінок (їх готовність і здатність до парування 
та запліднення) є взаємно опосередкованими: ось чому, до речі, зафіксовані 
Онищуком елементи аґрарно-продукуючої магії — у житі чи у вівсі — 
поєднуються із елементами магії любовної або шлюбної. Славнозвісний 
фольклорист Джозеф Кемпбел слушно зазначає, що появою плуга увесь 
образний лад аграрної міфології зміщується з полюса жінки на полюс 
чоловіка-плугатаря (звідсіля домінування фалічної символіки та символіки 
коїтуса — орання і засівання ниви,— подібні мотиви, що ними рясніють 
українські весільні пісні й обряди, мали стати темою окремого
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дослідження) . Однак, характерно, що навіть у зимових аґрарно-магічних 
ритуалах, пов’язаних із плугом, дівчата все ще нерідко виконують провідну 
ролю. Так, скажімо, в околицях Нойпггадту в лютому місяці по селах 
тягнули плуг від хати до хати саме молоді дівчата'^. У польських селах 
Познаныцини нареченій наказували сісти біля дому на діжу, їй давали хліб 
і ніж. Вона краяла хліб та роздавала його бідним та дітям, що, на гадку 
селян, мало забезпечити врожай для її сім’ї24. Обопільна зумовленість 
аґрарного культу і шлюбної магії виразно проявляється у подвійній 
семіотичній канві архаїчного українського весільного обряду “поїти коня”. 
На подвір’ї нареченого перед відходом весільного поїзда мати нареченого у 
виверному кожусі тричі “об’їжджає” верхи на вилах довкола діжі, на якій 
лежить хліб, розкидаючи при цьому зерно. Водночас на кінець вил ллють 
воду з горщика, котрий відтак розбивають. Первісне кодове значення цього 
обряду легко піддається розшифруванню: “поїння коня” — це лише пізніша 
раціоналізація символіки чоловічого та жіночого. Недарма вила на завер
шення цього обряду теж розламують (порівняймо з ритуальним розламу
ванням косгрубонька).

Про первісно магічне значення ритуальних купань на Івана Купала 
свідчать також деякі інші гуцульські вірування, що зберігалися до кінця 
XIX ст. Ще інформатори Володимира Шухевича пригадували собі, що -“так 
повістували старовіцкі гуцули: до Йвана не купайси, а на Йвана йди та 
скупайси! — И йик си скупает мущіна, чельидина, ци дівка у бовтицях 
або легінь, досит такі, на котрих вістанут йикіс струпи на тілі, або йикіс 
рани, або йикас жура пацит хрестьина, або напасть, то йик си скупает на 
Йвана рано, то від чоловіка, а хоть від чельидини всьо пропадет у воді”25.

Дуже можливо, що це вірування, подібно як і “купання” гуцульських 
дівчат у росі на Купала, є своєрідними ремінісценціями давнього 
дохристиянського дійства, про пережитки якого згадує ще у середині 
XVI ст. “Стоглав” (1551): “отходят к реце с великим кричанием, аки 
бесии, и умываются водою...”26

Виразно еротичний вакхічно-оргаїстичний у минулому характер ку
пальського свята (до речі, саме слово купала, однокореневе зі словом 
купідон, етимологічно пов’язане із семемою дуже палкого пожадання), 
дає нам певні підстави гадати, що й ритуальне купання у цей час якимось 
чином пов’язувалося зі шлюбним вибором. Метафорика повені, а також 
метафорика “бистрої води” (у деяких закарпатських веснянках) як 
особливо інтенсивної пристрасти часто-густо атрибутують ідеї парування 
у веснянках (гагілках) і весільних піснях. Я не маю тут змоги спеціально 
зупинитися на докладнішому порівняльному аналізові відповідних фоль
клорних текстів. Тому зацитую лише загальний висновок Михайла 
Грушевського, який одним із перших звернув увагу на те, що “значення 
води в магічній обрядовості, з- котрим вона ввійшла у всякі церемонії, 
зв’язане з ідеєю прокреації і подружнього щастя. Річ очевидна, — 
підкреслював дослідник, — що ці ідеї стали сплітатися в таких ранніх 
стадіях культури і соціального життя, що до них наша літературна аналіза 
не може й сягнути...” А проте М. Грушевський вважав за можливе вказати 
на прадавню генетичну й типологічну спорідненість таких поетичних 
мотивів фольклору як: віддаватися — брести через воду, оженитися — 
зловити вінець дівчини, переплисти — одружитися, утопитися — не 
одружитися, врятувати потопаючу дівчину із води — побратися із нею і т. 
д., й т. п. “Такі і подібні літературні символи, — писав дослідник, — в 
величезнім багатстві розсипані в піснях наших та інших слов’янських народів,
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мають під собою щось реальніше ніж просто символіку або церемоніальні 
форми. В кожнім разі, лежать тут і певні ритуальні акти, які дійсно 
практикувались як форми парування на старих сходинах і гршцах”27.

Дуже можливо, що релікт саме такого шлюбу зберігся був подекуди 
у тканині весільної бойківської обрядовости. На Бойківщині молоді разом 
зі старшими чоловіками та жінками бродили у воді. Теща тричі обводила 
невістку у воді, після чого невістка набирала води і кропила своє нове 
обійстя, що супроводжувалося такою піснею:

Кропи, невістко, кропи,
Де капля води впаде, —

28Там стадо волів стане .

У цих рядках бойківської весільної пісні теж треба, на мою гадку, 
вбачати рефлекс архаїчних уявлень про воду як носія усілякої родючости 
і всезагальний принцип розмноження.

На крайньому заході української етнічної території в селі Синяві над 
Сяном ще на початку минулого століття записаний був схожий до тих, 
що побутують також і на Гуцульщині, варіант весільної пісні:

В неділю рано
Соненько ся купало,
Марися єго хватала,
Сама в море впала.
Що у морі пливає
Сонце ся купає,

29Там Марися потопає .

У записанім на Гуцульщині варіанті цієї пісні “княгиню” рятує з моря 
“князь” (“Подам тобі ручки й обі Й озму ті, любко, д’собі”). Оте “купання9* 
сонця в гуцульській співанці (так званій “бервінковій”) і у весільній пісні 
з Надсяння, хоча і сприймається вже метафорично, проте очевидно виказує 
зісподу первісну міфологемну арматуру, архаїчну модель світобачення, 
побудовану на протиставленні небесного світла (чоловіче начало) — і води 
(жіноче начало): море “грає”, море “розігралося” саме через поєднання 
чоловічого та жіночого, через пошлюблення світла і “моря”. Давній 
міфемний каркас (пошлюблення світла й води) не втратив свого сенсу, не 
десемантизувався остаточно в новому знаково-символічному контексті (про 
прадавні мотиви щодо “пробудження” пасивно-жіночої сутности води до 
плодючосте вогне-світлом див. у розвідці Миколи Костомарова “Слов’янська 
міфологія”, — “Хроніка — 2000”, 1992, № 1, с. 47 — 48). Адже ота “гра” 
моря навіть на рівні сучасного сприймання створює відповідне асоціативно- 
коннотативне тло, яке увиразнює саме інтенсивність почувань нареченої 
Водночас “потопання” у морі натякає на внутрішню амбівалентність еросу, 
занурюючись у який, людина і осягає себе, і неминуче себе втрачає: 
“потопає”, розчиняється в іншому. Море, що “розігралося”, наче символізує 
собою і повноту чи надмір почувань, і водночас загрозу нищівности цих 
почувань... Це, безумовно, архетиповий мотив: вода “оживає”, починає 
“грати” саме тоді, коли у ній купається сонце (чоловіче начало).

Якщо у згаданих весільних піснях подібне “одруження у воді” 
потрактоване вже, зрозуміло, умовно, тобто в метафоричному, а не в 
реальному плані, то в найдавнішій із зафіксованих свого часу українських 
пісень — опублікованій 1. Франком баладі про воєводу Штефана (записана
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до 1550 року) — подібна форма шлюбного вибору відтворюється ще як 
така, що мала місце у самому житті:

Што рекла дівонька: “пусти мене Штефане!
Скочу я у Дунай, у Дунай глибокий,
А хто ми доплинеть, того я буду”.
Не хто ми доплинув, красную дівоньку.
Доплинув дівоньку Штефан-воєвода.
1 взяв дівоньку за білую ручку: 
мДівонько, душенько, миленька ми будеш!”

В українських колядках мотив парування, мотив шлюбного вибору 
пов*язашш із досяганням дівочого вінка із води (“тихого Дунайця”). Ось, 
зокрема, фраґмент одного із варіантів гуцульсько-буковинської колядки 
із Сучавського повіту (нині у складі Румунії*):

Єк звіяли си буйнії вітри
Та й узєли вінец у тихий Дунаєц;
Та за ним пишла панна Марічка,
Зустріла уна три риболови, 
їм си вклонила та й запитала:
— Єк ви тут були та й пробували,
Ци не виділи, ци не бачили 
Пав’єний вінец у тихий Дунаєц?
— Ми го виділи та й ми бачили,
А що ж нам будет за переємец?
Уна си втішила та й їм сказала:
— Першому буде срібний перстенец,
Другому буде пав’єний вінец,
Третому будет красная панна,
Красная панна, панна Марічка30.

У російському варіанті цієї обрядової пісні (а на Псковщині, скажімо, 
вона виконувалася не як колядка, а як “волочебная” під час весняних 
обходів дворів) більшого розвитку набув мотив досягання дівочого вінка 
“риболовами”:

Николай скочил — ступень намочил,
Володька скочил — по колено вода,
А Ванька скочил — венок схватил.

Добре відомий цей мотив і в південнослов’янському ареалі, зокрема у 
сербів (“Рибари, рибари на тихому Дуна^...”, — котрі теж отой вінок 
чи “венац зелени”, що плив долу по тихому Дунаї, “вхитили”, зафіксовані 
у матеріалах Курелаца).

Усі наведені, як і ненаведені приклади — вмивання гуцульської дівчини 
(із застосуванням вербальної магії) із джерела задля прискорення шлюбу; 
масове обрядове шмагання “старих дівок” у воді, купання гуцульських 
дівчат у росі на Купала; ритуальне ходіння бойківських молодят по воді; 
численні відгуки “пошлюблення у воді” в обрядових піснях тощо — дають 
підстави історично пов’язати уявлення про особливі властивості води із 
найархаїчнішим комплексом дохристиянських міфологічних уявлень, 
вірувань і ритуальних форм.

З другого ж боку, гуцульські матеріали з ділянки статевої магії 
(пов’язані із чародіянням біля води або у воді) у комплексі із весільним 
фольклором (згадаймо мотив “рятування” дівчини із води; мотив “пере
ходу” через ріку; мотив “повені”, котра підступає під саму браму тощо) 
дають певний ключ для реконструкції деяких давньослов’янських форм
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укладання шлюбу. У світлі та на тлі таких компаративних зіставлень 
літописне свідчення про так зване умикання дівчат біля води ( “умьисаху 
у воды дквицсГ) може бути витлумачене як ритуально-магічна (чи навіть 
ритуально-символічна) дія, а не у буквальному розумінні однієї із ранніх 
форм шлюбу шляхом викрадання дівчини — як це звичайно вважається. 
Те, що шлюб у древлян не мав значення примусового акту, а був своєрідною 
обрядовою (добровільною і санкціонованою звичаєвим правом) формою, 
засвідчується відповідним повідомленням Початкового літопису про шлюб у 
радимичів і сіверян: “...схожахуся на игрьпца, на плясание и на вся бкхтские 
іЛсни, и ту умыкаху женны собЬ, с нею же кто с ве щ а вс я Дуже можливо, 
що. відгомін такого ж символічного “умикання” біля води ще подекуди і в 
XII столітті зберігав своє ритуально-магічне значення, про що свідчить 
“правило” митрополита Кирила: “И се сльпцахом в пределах новгородских 
невьст водят к воде и ныне не велим тому тако быть”.

Отож, справді маємо справу з універсальною мовою символів, про яку 
Еріх Фром пише як про “забуту мову” у своїй студії “The Forgotten 
Language. An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales 
and Myths”. (1957). Саме така глибинна архетиповість образу водної 
стихії як елементу символічної мови ЕРОСУ, саме закоріненість цього 
образу у колективне підсвідоме (у юнгівському розумінні), саме ота 
фундаментальна неперервність його структурально-калейдоскопічного са
мовідтворення (хоч і у різних трансформаціях), уможливлена на основі 
“ізоморфів свідомости”, як їх називає Джозеф Кемпбел, спричинились до 
того, що аж до недавнього часу вода як складник чи дієвий агент багатьох 
обрядів і звичаїв навдивовижу тривко зберігала свій первісний сенс та 
знаково-семіотичну функцію парування, поєднання чоловічого та 
жіночого, прокреації тощо. Так, скажімо на Білоруському Поліссі після 
першого купання народженої дитини-дівчинки, воду виливали на поріг, аби 
вона, коли виросте, “не заседзелася у дзеуках” . У східних районах України, 
набираючи воду і при цьому вклоняючись колодязю, повитуха говорила: 
“Вечір добрий, земля Тетяна, водя Оляна. Дай мені води од усякої нужди 
і біди. Омиваєш ти луги і береги, і все чисте поле. Омий ти хрещену, 
народжену”32. Звернімо увагу на вельми цікаву тут антропоморфізацію (чи, 
радше, персоніфікацію) води саме у вигляді жіночого образу. У болгар деякі 
післяпологові звичаї поєднувалися із сімільною (імітативною) магією біля 
джерела води (так званого “чешмата”): “Както тече вода од чешмата, така 
да тече млякото ми”33. У Білорусії як засіб любовної магії та приваблювання 
хлопця застосовувалося триразове обходжування дівчиною довкола криниці 
(“студні”) із закритим замком у руці (повідомив мєнський етнограф 
Васілєвіч). Згадаймо, нарешті, що ще київсько-руські протипоганські твори 
засвідчують “моления кладезнзд и речная”, а також фіксують факти 
відповідних жертвоприношень: “рЬкамо и источникомь требы полагаеши...” 
Згадуються також у давніх пам’ятках якісь демонологічні істоти чи божества, 
що відповідають водяним німфам антської доби і, можливо, пов’язані з 
культом плодючости.

Глибинний архетип води, архетип водної стихії як жіночого начала 
виявився настільки стійким і постійно спонтанно самовідтворюваним, що 
він розгорнувся також і на рівні вторинних семіотичних систем художньої 
літератури. Водна стихія й тут символізує нуртування, вирування, надмір 
еротичних почувань, прагнення до занурення у тотальну андрогінну 
цілісність; напружені й болісні пошуки такої цілісносте, прагнення до
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поринання (підсвідоме прагнення до повернення) у первісне материнське 
лоно цієї стихії. Отож у Ґьоте читаємо:

Вода шумить, вода бурлить...
Звела його зовсім.
Принади міць — чи власна хіть,
І слід пропав по нім.

“Мать пола вода”, що так нестримно і невідворотно розливається “да 
по всему двору широкому” у російських весільних піснях, — це той 
самий амбівалентний образ загрози і блаженства; самовтрати (само- 
втрати себе в іншому, “розчинення” у хвилях “тілесности”) і водночас 
себествердження; руйнації і креативної потуги; Еросу і Танатосу; 
безперервного вмирання і безперервного раювання:

У Ивана на дворе, рай мой рай!
Разливалася вода, рай мой рай!

( иЛирика русской свадьбы”, №  253, №  260).

Водна стихія, що не знає жодних перепон, що невблаганно заливає 
“дороженьки”людські, що підступає до самих “воріт” молодої, — це; 
амбівалентна стихія ЕРОСУ, — стихія, що в ній . нуртує і щонайвища 
міра радости та блаженства, і загроза самовтрати, “потопання” водночас. 
Недарма і в самій Біблії життя започатковується у воді і знаходить 
у водній стихії свій фінал (есхатологічний мотив всеохопного потопу). І 
обидва ці біполярні аспекти ЕРОСУ чудово відтворюються в українській 
весільній пісні:

А в молодої за воротами
Тихий Дунай глибокий.

Наночко (батько. — Р. К.) ходит, ручечки ломит:
Втонеш, донечко, втонеш...
(Матер’шли до українсько-руської етнології Львів, 1908, т. X, с. 104).

Однак після повені, після бурхливого розливу рік, луги оновлюються 
знову, оновлюються у ще більшій своїй рясності. Чи не тому в українській 
весільній пісні із Голуб’я на Холмщині отой розлив рік не відтворюється 
як лихо або ж нещастя. Адже він символізує собою — промовляючи 
забутою мовою символів — вічне самовідтворення, вічне оновлення, вічне 
самовіднайдення первісної цілісности космічного океану у мікрокосмі 
єднання, сполуки ЧОЛОВІЧОГО та ЖІНОЧОГО; у всеохопних потоках 
життя, у всеосяжності ЕРОСУ:

Вода луки позаливала,
Дороженьки позабирала.

(Матеріали до української етнології. Львів, 1926, с. 66).

У весільних піснях із Поділля розлив рік символізує собою також 
інший аспект жіночости: “розлий-річка” є тут наче знаком переходу 
дівчини на інший щабель сімейно-вікового циклу, котрим означений її 
вихід із дівочої громади і вступ у нові соціально-рольові функції дружини 
та (згодом) матері, через які, власне, і здійснюється “розлив” народної 
ріки, наше поповнення, наше повноводдя, наше постійне оновлення і 
розпросторення:

За городом та розлий-річка,
Вже Оксана не товаришка...34
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Проте саме такий вихід поза межі, “поза береги” громади дівочої і 
створює передумови для повноводдя нашої етносфери, для неперервносте 
все нових і нових циклів “весняного оновлення” нашої етнічної “розлий- 
річки”... Так ЕРОС долає владу й полон ТАНАТОСА...
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Ядвіга МІЗІНСЬКА

ЛЮБОВ 
КАЇН 1

ЯК ПОДОЛАННЯ СМЕРТИ: 
АВРААМ

1

Біблія — це Книга Божого Одкровення, але. й так само — книга 
людської долі. Двоє з-поміж її .сюжетів є винятково скандальними. Зовні 
мають вони структуру кримінальних романів. Адже їхні герої, Каїн та 
Авраам, зазнають спокуси вбивства. Каїн піддається їй і несе покарання. 
Авраам теж їй піддається і... дістає нагороду.

Скандальність цих сюжетів, що втілюють драматизм людської долі, 
має двоїстий характер. Перш за все вона полягає в тому, що спокушувачем 
чи принаймні посередником-провокатором обидвох злочинів не є сатана. 
Ним є сам Бог. По-друге, скандал полягає в тому, що фактичний убивця, 
Каїн, був відторгнутий і затаврований Богом, тим часом як потенційний 
убивця, готовий виконати таке діяння, — вивищений і нагороджений. 
Подиву гідна ця розбіжність у Божих оцінках, коли зважити, що обидва 
герої керувались ідентичним мотивом: вони прагнули здобути і втримати 
любов Бога. 1 прагнули настільки глибоко, що цій меті готові були віддати 
життя своїх найближчих: єдиного брата і єдиного сина. Божа любов, 
таким чином, явилась їм яко вартість, вища від любови до людини, 
вартість, гідна того, щоб оплатити її ціною смерти ближнього.

Якщо прийняти, що Каїн і Авраам діяли, виходячи з однієї і тієї ж 
ієрархії вартостей, то тим чіткіше вимальовується разюча диспропорція 
в оцінюванні їхніх учинків Богом. Невже вона випливає з того, що Каїн 
таки здійснив убивство, Авраам же тільки намірявся його здійснити? Але ж 
то не сам Авраам відвів руку з мечем, занесеним над головою Ісаака. 
Адже це Бог затримав її, в останню мить спрямувавши на агнця. Якби 
не це втручання ззовні, Авраам, безперечно, зробив би те саме, що й 
Каїн: умертвив би живу людину з любови до Бога.

Земному почуттю справедливости відторгнення Каїна і вивищення 
Авраама мусить уявлятись як щось цілком незрозуміле. Надто ж у світлі 
головної заповіді юдео-християнської релігії: “Люби ближнього свого, як 
самого себе”, додатково підсиленої абсолютною забороною вбивства.

Оскільки головною заповіддю є любов до іншої людини, а найбільшим 
із злодіянь — убивство людини, то чому Бог помилував Авраама і покарав 
Каїна? І чому взагалі ставить людей у ситуації, в яких вони змушені 
вибирати поміж любов’ю до Нього й любов’ю до тих, що їх Він сотворив 
за своїм образом та подобою?

Покликані до ідентичної мети, д о з а с л у ж у в а н н я  для себе 
любови Бога, зримим проявом чого повинно стати прийняття Ним жертви, 
Каїн і Авраам фактично виявляються оціненими за різними мірками.
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Невже Судія змінив правила під час гри? Чи, може, керувався примхою? 
Може, Ьогом к е р у в а л а  Примха?

Історія Каїна рідко привертає увагу філософів — так, ніби немає в 
ній нічого проблематичного, ніби закон розплати, покарання за провину 
є чимось природним для всіх нас, — тих, що, як відомо, походять з 
Каїнового роду. Значно частіше їх дивує оповідь про Авраама, в якій 
добачають символ парадоксальности Божих рішень, неосягнених людською 
логікою.

Таку гіпотезу Бога примхливого й парадоксального прийняв С. К’єрке- 
ґор у своєму знаному дослідженні, що в ньому намагався впоратися з 
витлумаченням Авраамової дилеми — розриванням поміж любов’ю до 
сина — Ісаака та Бога — Отця. Але принцип парадоксу не пояснює 
нічого. Щонайбільше — серед Божих атрибутів робить наголос на 
всемогутності Бога, спроможного на все, у тому числі й на змінювання 
власних законів. Звісно, можна розуміти Бога як Deus absconditus, істоту 
непізнавану. Тільки як у такому разі обґрунтувати необхідність осягання 
людьми встановлених Ним десяти заповідей?

Аби вони могли функціонувати як обов’язковий каталог учинків 
праведних і грішних, мусить існувати писана чи бодай неписана взаємна 
угода обидвох сторін про його незмінність. Особливо ж заповідь “не убий” 
мусить поставати як безвиняткова.

Таким чином, джерел розбіжности в оцінюванні Богом Каїна та Авраама 
слід шукати деінде, ніж на те вказує вислів “несповідимі шляхи Господні”, 
за яким пішов К’єркеґор, щоправда, надавши йому вигляду рафінованого 
мудрування.

2

Несправедливість, що впадає нам у вічі, коли порівнюємо наслідки 
злочину, доконаного Каїном, і злочину, задуманого Авраамом, є, можливо, 
результатом невідповідного кута бачення.

На початку я сказала, що обидва вони виявилися втягнутими у 
криміногенну ситуацію, а притчі про їхні долі мають вигляд типових 
криміналів. Це вимагає глибшого замислення, бо не виключено, що 
розв’язання зовні нерозв’язної задачі залежить від мови, якою сформульо
вано всі дані.

Тож запитаймо, чи насправді, хоча в обидвох історіях з’являється вбивця 
(фактичний і потенційний) і жертва (також фактична та потенційна), вони 
є кримінальними історіями 33 своєю структурою. Кримінальній формі 
властиве те, що її автор нагадує укладача головоломок. Сам він наперед 
знає, хто вбив і навіщо вбив жертву. Підсовуючи читачеві дані, необхідні 
для розв’язання задачі, перемішує їх із хибними і фальшивими доказами, 
після чого обидві сторони — автор і читач — граються у відтворення л о- 
г і к и істинного перебігу подій. Іншими словами, ґарантією зав’язки та 
розв’язки головоломки є визнання ідентичних правил гри; засадниче 
прийняття жорсткого детермінізму, неминучого ланцюга причин і наслідків. 
Моральний аспект злочину (без якого не було б кримінальної історії) 
виявляється другорядним або цілком неістотним.

Читач, який розкусив хитрощі автора і, перш ніж дійти до останньої 
сторінки, додумався, “хто вбив”, не впадає у зв’язку з цим в обурення 
чи розпач над жертвою, а тішиться, що виграв змагання.

Адже кримінальний роман суттєво відрізняється від роману на тему 
п р и ч и н  того, що люди взагалі навзаєм убивають одне одного.
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Досконалим прикладом такої різниці є “Злочин і кара” Достоєвського, 
яка — хоч і зав’язана довкола кримінальної інтриги — робить її, по 
суті, лише приводом для глибокого аналізу л ю б о в и ,  що часом 
штовхає на з л о ч и н.

Уважне прочитання “Злочину і кари” приводить до висновку, що назва 
її оманлива, в кожному разі — неповна. Адже вихідною точкою драми 
Розкольникова не є бажання пограбувати чи навіть убити стару лихварку, 
а прагнення порятувати “принижених і упосліджених”. Злочин є для 
нього лише необхідним — на його думку — засобом, знаряддям, з якого 
криваві плями буде змито вдячними сльозами тих, котрих він вирятує з 
нужди награбованими грошима.

Л ю б о в  — це справжній “герой” “Злочину і кари”. Перебіг драми 
Розкольникова визначається стадіями перемін у цьому почутті. Названий 
процес має три акти. Перший, у якому молодий студент, ентузіаст 
виправлення неправедного світу, переконаний, що любов до скривджених 
усправедливлює ненависть до кривдників; другий, у якому зіткнення 
неспівмірних, негативних наслідків учинку, доброго у своїх інтенціях, 
приводять Розкольникова до сум’яття, до моральної амбівалентности, й 
нарешті — третій, найсуттєвіший з точки зору ідеї роману. “Злочинець, 
натхнений любов’ю до людства”, а отже, на його власну думку, виконавець 
л о г і ч н о г о  в б и в с т в а ,  попри те, що брган для захисту 
справедливости не розпізнав його, сам наважується зізнатись у злочині і 
прийняти кару. Але у Достоєвського з і з н а н н я  є чимось більшим, 
ніж підказує саме це поняття. Воно є в и з н а н н я м  себе за 
грішника, винуватця, котрий мусить і хоче спокутувати кривду, яку 
сподіяв людству, прагнучи зменшити інші його кривди.

Процес визнання своєї провини, такий довгий і впертий, але завер
шений каяттям, означає, що Розкольников пережив засадничу, фунда
ментальну духовну трансформацію. Вона полягала на перенесенні в його 
категоризуванні факту вбивства з площини л о г і к и  і н т е л е к 
т у  на площину л о г і к и  с е р ц я .  У цій духовній переміні чималу 
(а швидше — переломну) роль відіграла любов інших осіб до нашого 
героя-вбивці. Надто жінки: Соня, сестра і мати Розкольникова, які, вже 
знаючи про все, не покинули й не зрадили його, допомогли йому дійти 
до одкровення. До зрозуміння того, що ніяке добро не можна успра- 
ведливити злом, сподіяним свідомо для “кінцевого” тріумфу добра.

Цей неймовірно проникливий і психологічно правдивий аналіз 
поширеної людської аксіологічної помилки, що полягає в судженні, нібито 
в ім’я добра, в ім’я любови можна тимчасово вдатися до ненависти й 
злочину, може полегшити нам спробу роз’яснення парадоксу Каїна та 
Авраама.

Адже обидва ці “кримінали” у найглибшій своїй суті є справжніми 
д р а м а м и  л ю б о в и  й с м е р т и .

З

Отож іще раз погляньмо на обидві історії, заглиблюючись у підґрунтя 
внутрішньої роздвоєности героїв, кожен з яких був мотивований л ю- 
б о в’ ю, а попри те — чи, точніше, в л а с н е  тому — виявився 
заплутаним у злочинні думки і діяння.

Це слід зробити дуже скрупульозно, адже за суттю своєю Каїн та 
Авраам — це всього лиш конкретизації людських станів у цілому. Ситуації, 
що змусили їх до крайніх рішень, — це ситуації, знайомі нам із щоденного
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життя, тільки згущені у своєму драматизмі. Інакше неможливо було б 
зрозуміти, чому протягом стількох віків людство так уражене цими 
сюжетами.

Уже перше наближення підказує нам відкинути трактування Каїна та 
Авраама як героїв злочину. Навпаки, постають вони як актори драми, а 
швидше навіть т р а г е д і ї  л ю б о в и. Згадка про “трагедію 
любови”, ясна річ, передбачає особливе, специфічне її розуміння. Воно 
вимагає вийти за межі сентиментальної та ліричної концепцій любови як 
почуття, що в кожному своєму прояві забезпечене позитивним знаком і 
“усвячує” того, хто ним керується. Так могло б бути насправді, якби 
при цьому вона завжди виявлялася симетричною, взаємною.

Старозавітні притчі з усією силою ламають цей стереотип, демаскуючи 
його неприпустиме спрощення, або й просто — фальш. Адже ситуація 
людини є такою, що вона завжди виступає щ о д о  іншої людини 
с е р е д  людей. А це значить, що у своїх стосунках та відносинах 
вона приречена мати як п а р т н е р і в  драми, так і її г л я д а ч і в. 
Усе, що діється поміж двома особами, має вплив на т р е т і х осіб 
та докреслюється ними.

Історії Каїна та Авраама можна розглядати як експеримент, спрово
кований Богом для того, щоби пояснити людині цю фундаментальну 
істину. Роль згаданої Третьої Сили в обидвох драмах відіграє сам Бог. 
Він же бере на себе невдячний обов’язок виховника, що ризикує власним 
авторитетом, аби закласти у свідомість улюблених учнів щось принципово 
важливе — щось таке, чого не передати самим лише словом.

Адже слово було мовлене спочатку: від початку Бог заповів людям 
любити ближніх з огляду як на них самих, так і на те, що вони є 
втіленими образами, портретами Божої любови до людини. Однак люди 
були неспроможні вірно прочитати цю засаду. Потребували “наочних”, 
намацальних, звернутих до уяви та почувань прикладів. 1 Бог немов 
піддається цій потребі. Провокує ситуації, в яких мають гостро й наочно 
виявитись як структура любовної драми, так і різноманітні наслідки 
людського невідання, наслідки трагічно-неминучого вибору, здійснюваного 
затягнутими у згадану драму людьми.

З такої перспективи зіставлення Каїна з Авраамом — це порівняння 
двох героїв конфлікту — конфлікту любови людини до людини й водночас 
до Бога; перший із цих героїв репрезентує позицію наївну, другий — свідому.

4

Наївність Каїна виявляється в тому, що він переконаний, ніби бере 
участь у драмі, яка розігрується між двома дійовими особами. Любов для 
нього — це ставлення людського сина до Божого батька. Самим своїм 
існуванням Бог надихає його на синівську любов, яку він додатково 
мусить засвідчити жертвопринесенням. А що жертва з плодів земних 
виявляється неприйнятою, тим часом як жертва з тварин, принесена 
Авелем, приймається, Каїн вирішує не прийняти зусиль у наближенні до 
Бога. Убиває Авеля, якого вважає конкурентом, а також, скоріш за все, 
дійовою особою з іншої “вистави”. Авель, з яким його в’яжуть кревні 
узи, є для Каїна не так “ближнім”, як усього лише перешкодою, завадою 
для його власних амбіцій. Ментальність Каїна — це ментальність дорослої 
дитини. Він не сприймає драму любови як драму, що в ній слід узгодити 
дві сили, які нібито притягають героя до протилежних полюсів. Каїн не 
усвідомлює того, що Бог випробовує його. Ця випроба стосується вибору
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поміж любов’ю братерською і любов’ю Синівською. Ця ситуація лиш на 
перший погляд є неконкретною. Адже Бог на початку розмовляє з ним 
і повчає, що він повинен чинити добро. Проте Каїн не обтяжує себе 
обдумуванням цих слів. У мить випроби керується несвідомим відрухом, 
убиває брата, власне кажучи, ненавмисне. Тобто — вдається до хитрого 
підступу. Однак розум не слід плутати з моральною рефлексією, з аналізом 
тих вартостей, що виступають у даній колізії.

Бог навчає Каїна ще одному, вже після здійсненого вбивства. Лунає 
відоме питання: “де брат твій, Авель?” — і наштовхується на не менш 
відому відповідь: “Хіба я сторож братові моєму?”

Цей короткий діалог є, по суті, найлапідарнішим, хоч і не прямо 
поданим викладом заповіді любити. Отже, Бог прагне навчити людей 
такої любови до себе, невід’ємною часткою якої, причому просто-таки 
засадничою часткою, є “сторожування братам своїм”. Іншими словами, 
Бог яко Творець усього сущого хоче показати, що дилема, кого любити 
більше — Бога чи людину, — є облудною. Стосунок між Творцем та 
створінням не є безпосереднім. Він має бути опосередкований через 
ставлення до спів-створіння, в якому перебуває Божистий первень.

Злочин Каїна — це не просто убивство з ревнощів. Насправді він 
полягає у гріхові н е в і д ч у в а н н я  іншого як б р а т а! Це 
гріх сліпоти щодо братерства і солідарности людей між собою. Особливо 
зримим це стає в надзвичайному покаранні, що його призначено Каїнові. 
Бог яко суддя щонайменше не утверджує при цьому законів розплати. 
Не тільки сам не присуджує Каїнові смерти, а й, випалюючи йому знак 
на чолі, убезпечує від помсти родичів.

У певному сенсі Божим виміром покарання для Каїна є приречення 
його на дальше життя, тепер уже з усвідомленням провини, оскільки він 
урешті визнав свій злочин гріхом і взявся нести його тягар.

Рід людський — то Каїнів рід. Обтяжений вперше гріхом непослуху 
Адамового, а потім, удруге, — гріхом руки, піднятої на ближнього.

Чому Бог зберіг для Каїна життя, тим самим даючи йому шанс на 
виправлення зла, ним скоєного? Можемо припустити, що вчинив це з л ю 
б о в і  до людини, з вірою, що вона зуміє перетворити несвідомо сподіяне 
зло у свідомо, хоч і з величезними зусиллями, будоване добро. Це 
підтверджується й тим фактом, що саме “злому” Каїнові, а не від природи 
доброму Авелеві Бог присвятив стільки уваги, провадячи з ним розмови. 
Ефектом страшного досліду, що його виконавцем і водночас жертвою був 
Каїн, мало стати розуміння, що ціною любови до Бога в жодному разі не 
може бути смерть, заподіяна людині. Очевидно, “Каїнів рід” приймав цю 
науку зі спротивом, якщо Бог вирішив повторити дослід ще один раз.

5

Історія Авраама значно виразніше окреслює тричленність відносин у 
любові, ніж це мало місце в історії Каїна.

Каїн не спромігся відчути всю вагу любови до Авеля, адже мав його 
за брата, “що дістався задарма”. Авраам же породив Ісаака по роках 
безнадійного очікування нащадка. Туга й апріорна любов до дитини 
передували самій її появі на світ.

Саме тому спонукання Авраама до принесення в жертву Ісаака 
здавалося К’єркеґорові страшною жорстокістю Бога. Однак такий погляд 
на Авраамову драму не сягає глибин Господнього послання, що міститься 
у згаданому акті випробування.
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Це випробування можна потрактувати (звичайно, залишаючись при 
засновку, що воно є в и п р о б у в а н н я м  л ю б о в и ,  а не 
в и п р о б у в а н н я м  с л у х н я н о с т и ) я к  виняткову честь 
для його героя. Адже Бог, спонукаючи Авраама до того, щоб розпорядився 
життям своєї дитини, якоюсь мірою прирівняв його до себе самого. 
Дозволив йому спізнати власний досвід — досвід когось, хто змушений 
вирішувати долі власних дітей. Авраам, що, розриваючись поміж етикою 
слухняности й богобоязни та звичайною людською любов’ю, готовий 
жертвувати улюбленим сином, заслуговує нагороди. Нею є визнання за 
ним права на таку любов. Бог, затримавши його руку 'перед завданням 
Ісаакові смертельного удару, благословляє цю любов, але й — винаго
роджує величезне зусилля Авраамових серця і розуму. Перш ніж дійти 
до підніжжя гори, на якій слід було принести жертву, він провів у дорозі 
три дні. Що мусив пережити і передумати Авраам дорогою, скільки разів 
побороти спокусу повернення? І наскільки глибокою мала бути його довіра 
до Того, котрий наказує, — якщо, поііри все, не повернувся?

Можливо, саме ця глибока довіра до рятівної сили Божої любови й 
була винагороджена. В акті відмови від принесення в жертву Богові іншої 
людини унаочнюється справжній сенс і сутність любови. Значення 
Авраамового досвіду таке: хоч остаточною метою є Бог, але божистість 
як мета і як вартість була вділена також людям, Його творінню. Тож 
дорога до Божої любови неодмінно веде через любов до людей як 
“співучасників” цієї вартости й гідности. Найбільшим гріхом, переступом 
щодо заповіту любови є трактування іншої людини або як засобу, або 
як перешкоди. У будь-якому випадку не можна допускати такого змаління, 
адже святість Бога не замикається в межах його особи, а передається від 
нього всім людям як носіям його образу.

Бог Авраама до якоїсь міри є Богом Канта, духом його категоричного 
імперативу. Це Найвища Істота, яка все ж розглядає людину всерйоз, 
ставлячи її поруч із собою. Спонукає її переживати дилеми вибору між 
безпосереднім добром, тобто корисливістю, що виникає з елементарного 
послуговування іншими, і зреченням чи бодай відмовою від корисливости 
в ім’я приборкання власного егоїзму. У постаті Авраама Бог, крім того, 
випробовує моральну активність, що виявляється у довготривалих розду
мах, борсанні серед різних варіантів чину, а також готовність до 
пожертвування найдорожчими уподобаннями та замилуваннями. У певному 
сенсі це ще й згода з моральним ризиком: Авраам-бо до самого кінця 
не впевнений, чи зробив слушний вибір.

6

Любов і смерть, Ерос і Танатос — це два визначники людського 
існування. Усе, що найважливіше, розташовується на осі драми, ними 
окресленої й між ними розіп’ятої. У цій грі немає жодних правил, бо 
це зовсім не гра. Це — ж и т т я .  Життя тут є водночас і ставкою, і 
самою “грою”. Людина є героєм і розпорядником свого життя, що входить 
і втручається в життя інших. Конфлікти й колізії, неминучі між різними 
людьми, можуть вирішуватися двома основними способами: способом Каїна 
та способом Авраама. Завдяки Біблії ми знаємо їм ціну і кінцевий баланс. 
Вибір зразка залишається за кожним із нас.

З польської переклав Юрій Лнорухович
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Тадеуш ХШАНОВСЬКИЙ

КУЛЬТУРА ЕКУМЕНІЧНА — 
ІНТЕГРАЛЬНА КУЛЬТУРА

Улітку минулого року я мав кілька лекцій про польське мистецтво 
для слухачів варшавської Літньої школи полоністики, участь у якій брали 
фахівці з сусідніх країн. Під час однієї з дискусій постало питання: як 
слід розглядати й оцінювати архітектурні пам’ятки на українських, 
литовських чи білоруських землях? Як польські чи власне українські, 
литовські або білоруські? Я відповів не задумуючись: мусимо вважати їх 
нашими пам’ятками: тобто як українськими, білоруськими, литовськими, 
так і польськими, й так само російськими, німецькими, єврейськими, 
вірменськими, татарськими й будь-якими іншими — в залежності від 
того, хто брав участь у їхньому спорудженні.

Не слід і не треба визначати “національну приналежність”, особливо ж 
пам’яток, які нерідко промовляють лише своєю формою, а часом є свідками 
та свідченнями подій і людей, котрі вже належать історії, отож їх уже 
неможливо закреслити, знищити, приректи на забуття. Це тільки 
геніальний Орвелл передбачав, що в комуністичній Англії буде створене 
спеціальне бюро для перевірки історії, котре вимітатиме з неї все, що 
Центральний Комітет визнає зайвим або й просто шкідливим. Ці 
передбачення, на щастя, не справдилися, хоч і робилися різноманітні 
спроби.

Іноді пам’ятки промовляють ясним і визначеним голосом, тож можна 
сказати, що оці належать такому-то народові, а он ті — іншому. Але 
частіше такої ясности немає. Зішлюся на приклади з літератури, яка, на 
перший погляд, промовляє виразною, бо “національною” мовою: чи був 
Гоголь українським письменником чи російським, позаяк писав по- 
російськи? Або: чи Конрад-Коженьовський був виключно англійським 
письменником, позаяк писав по-англійськи? І особливо промовистий 
приклад, що зв’язаний безпосередньо з нашою зустріччю: чи Бруно Шульц 
був польським письменником, бо писав по-польськи, чи, може, єврейським, 
бо був єврейського походження і атмосфера хасидського галицького 
містечка домінувала в його візіях та писаннях? А може, взагалі належав 
до культури того закутка, де поруч одна з одною мешкали різні етнічні 
групи і де внаслідок цього перемішування виник особливо плодючий ґрунт, 
із якого мусили вирости розмаїті й незвичайні таланти?

Ось невеличкий спогад: коли пару років тому знімали фільм за повістю 
Шульца “Санаторій під Клепсидрою”, сценографи Лідія та Єжи 
Каржиньські спроектували макет саме такого галицького містечка, з 
затіненими будинками, дерев’яною синагогою та дерев’яною церквою. 1 
вибудовано її на Кшемьонках в околиці Кракова, а по закінченні зйомок
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іще якийсь час він тішив око перехожих, аж поки ця 44архітектура” з 
фанери і пінопласту не розвалилася, бо повинна була зостатись лише на 
кіноплівці. І мушу визнати, що згадане подружжя краківських мистців 
упоралось із завданням блискуче, адже рідко нинішні творці, а надто 
архітектори спромагаються так добре передати неповторний і майже цілком 
утрачений настрій тієї давнини. Відповідником — цього разу вже 
автентичним — згаданого макету є невеличка аквафорта Каєтана Вінцентія 
Келісінського з тридцятих років минулого століття, що показує .панораму 
Зассова: з дерев’яною синагогою на передньому плані, дещо безладною, 
але якою ж мальовничою одноповерховою житловою забудовою і 
піднесеними до неба церковними банями на тлі. Отже, чи слід узагалі 
ставити питання про національну приналежність пам’яток архітектури, 
особливо якщо криється за цим протиставлення: “наше” і “ваше” чи — 
ще гірше — “своє” і “чуже”.

Я ризикну стверджувати, що коли з певної різноманітносте виділяють 
лише певні категорії пам’яток, то чинять кривду і тим визнаним, і тим 
невизнаним. Бо визнані, особливо реставраторами-нефахівцями, будуть 
завше досмачені, “поліпшені” — словом, “зализані”, що врешті-решт 
завше є якимось фальшуванням. А про те, що доля отих “чужих”, 
негативно виокремлених пам’яток є ще гіршою, навіть не мушу роз
водитись. І до того ж діяли чи не найгірші ідеологічні сортування. Під 
час гітлерівської окупації було знищено всі, абсолютно всі дерев’яні 
синагоги в Центральній Європі, а також мало не всі каплички та 
придорожні фігури на територіях, включених до Райху (Шлеськ, Велико- 
польща, Помор’я).

Але, мабуть, важливіше поглянути на те, що сталося на теренах 
нинішньої Польщі після закінчення війни. Як відомо, внаслідок війни 
державу було — volens nolens — пересунуто на Захід, а в її межі 
включено землі, що належали до Речі Посполитої перед розділами 
(Вармія), ще в середньовіччі (Нижній Шлеськ і Опольщина), й так само 
землі, котрі, щиро кажучи, ніколи польськими не були (Лужиці, 
Щецінське Помор’я). Початково ці землі досить невдало називали 
“Відвойованими Землями” (а йшлося тільки про певного ґатунку воєнні 
репарації та можливість поселення мільйонів людей, переселюваних зі 
Сходу). Ну, і треба було якось задокументувати згадане “відвоювання”, 
а позаяк жодної документації не було, то застосовувано методику від 
протилежного: виправляння історії, викреслювання з неї всього, що 
німецьке. Найлегше було з географічними назвами, з назвами вулиць і 
площ, адже їх слід було позмінювати обов’язково, тож зрештою для всіх 
теренів, що колись належали Польщі і де майже до кінця проживала 
значна польська меншість (чи навіть більшість іноді), вчені топономасти 
швидко і справно визначили первинні назви, частину інших було вигадано
— або відповідно до німецьких назв, або для вшанування заслужених 
осіб, як у випадку мазурських міст Мрогова чи Кентшина. Тут легко 
спостерегти аналогію зі Станіславом — Івано-Франківськом.

Сфери абсурду сягнув нав’язаний (навіть іноземцям) спосіб подавання 
назв у новому (чи старому) польському звучанні, дарма що з давніх-давен 
існували усталені й повсюдно вживані назви німецького походження. 
Звідси — невимовлювані для німців, французів чи англійців Ґданськи та 
Вроцлави. Я завжди ставив рівною мірою іронічні, як і риторичні 
запитання: чи не слід, бува, заразом узаконити заборону вживання 
віддавна спольщених назв і казати: я поїхав у Парі, у Рома, у Він, у
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Львів, у Вільнюс, тим часом як я — з великою радістю — їжджу в 
Париж, Рим, Відень, кажу 44 Льву в” та “Вільно”. Політико-ідеологічно-то- 
пономастичне невігластво є, однак, лише невеличким клаптиком значно 
ширшої проблеми.

Гіршим, бо матеріально нищівним діянням було усування німецьких 
написів із будівель та надгробків, більшість із яких уже мала історичний 
характер. Я знаю цілком фотесковий випадок, коли з величезної фанітної 
плити було старанно зітерто досить розлогий напис. Тільки темні 
виправлячі не зауважили, що напис був латинський, а не німецький, і 
був залишений на згадку про покриття бруківкою дороги, Здійснене одним 
із п’ястівських князів ще у XVI столітті.

Особливо ганебним було свідоме ламання, нищення чи просто спалення 
церков на східних теренах і протестантських молитовних домів — на 
північно-західних. Цих актів вандалізму було, однак, порівняно небагато, 
протести, що надходили із реставраторських середовищ, з-поміж істориків 
мистецтва, архітекторів, краєзнавців та й взагалі людей свідомих, 
блокували ширші руйнівні акції. Фактом є те, що на наших землях не 
дійшло до таких “ідеологічних” ексцесів, як свідоме руйнування історичних 
пам’яток, що не узгоджувалися зі світоглядом керівної кліки, як це кілька 
разів траплялося в НДР, де, серед інших, висаджено в повітря п<иіац 
Фрідріха II в Потсдамі.

Значно більше лиха сталося через занедбання культури і немічність 
тоталітарної держави. Ця держава, удержавлюючи все, що тільки давалося, 
а отже практично все, взяла на себе зобов’язання, які — навіть, якби 
того дуже хотіла, — виконати не могла. Спорожнілі святині, палаци — 
себто пам’ятки, “класово” та “ідейно” ворожі — занепадали в руїнах 
нічим не гірше від творінь “ідейно прогресивних”, від міщанських будинків 
та забудови селянських господ. Тоталітаризм зробив суспільство безвільним 
не лише матеріально, але й психічно. За два з половиною роки після 
остаточного повалення режиму, котрий нам у 1945 р. принесла червона 
армія-визволителька, помітні вже перші знамення індивідуальної 
діяльности (відбудова кам’яниць у містах, сільських будинків, не кажучи 
вже про реставрацію храмів), а також спонсорська діяльність різноманітних 
підприємств і фірм, що вкладають кошти у відновлення пам’яток не 
тільки з метою власної реклами, а й тому, що таке субсидування знижує 
розмір податків.

І ще одне: згадуючи про безмір знищеного у сфері пам’яток, водночас 
хотів би підкреслити, що протягом усього минулого періоду здійснювалися 
реставраційні роботи на багатьох об’єктах, які могли би вважатися 
символами ворогів нашої землі. Маю на увазі не тільки Мальборк — 
столицю держави хрестоносців, а водночас і архітектурний ансамбль 
виняткового класу (який, маю надію, невдовзі буде внесений до 
всесвітнього реєстру ЮНЕСКО), але й десятки замків того самого ордену 
чи замки німецьких феодалів на Шлеську або Західному Помор’ї. З таким 
же великим пієтетом (значно більшим, ніж у заможній ФРН) відбудовано 
староміські комплекси Ґданська і Вроцлава, оточено турботою покинуті 
пам’яткові храми лютеран, наприклад, у Свидниці чи Явожі (так звані 
костели Миру). 1 нарешті — що слід виразно сказати саме тут — 
урятовано дуже багато церков, по-перше, завдяки перебранню їх римо- 
католицьким костелом, по-друге, завдяки державним коштам, вкладеним 
чи то в перенесення покинутих об’єктів до скансенів, чи то у збереження 
їх на місці (Чертіж, Улюч, Посада Риботицька тощо).
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Приклади, аналогічні тим, що я їх показав на теренах Польщі, можна 
знайти й в Україні. Там теж учинено безліч навмисних спустошень, як 
і ненавмисних занедбань. 1 руйнівна сила комунізму там значно помітніша, 
адже більша частина території української республіки опинилася під 
комуністичним гнітом ще в період революції та громадянської війни. 
Тож, якщо придивитись до мапи розташування пам’яток, уміщеної в тому 
фотоатласу, присвяченого Україні (Більдгандбух), то вражає їхнє згущення 
на західних теренах, і те саме стосується аналогічного /ому, присвяченого 
Білорусі та балтійським республікам. Згущення це майже докладно 
окреслює лінію кордону між передвоєною Польщею та Радянським Союзом. 
І пояснити це не вдається меншою густотою населення на східних 
теренах, ані більшими воєнними руйнуваннями. Адже це — тільки і 
виключно наслідок нищення, пов’язаний з “ідейними чистками”, особливо 
масштабними в часи “розкуркулення” та великого голоду на Україні.

А були ж у міжвоєнний період події, гідні якнайбільшого осуду — 
такі, що кидають тінь на історію II Речі Посполитої. Маю на увазі 
пацифікації української людности, як і широкомасштабне руйнування 
церков на Волині та Люблінщині. Попри це, на землях тодішньої Речі 
Посполитої, де розвивалися “полковничі уряди”, збереглося куди більше 
пам’яток, ніж на Україні радянській, що повинно спонукати до роздумів, 
бо хоч польский режим і ділив пам’ятки на “свої” та “чужі” (проти чого 
якнайпалкіше виступаю), совєтизм під цим оглядом був силою куди більш 
руйнівною, сліпою й брутальною.

Я, щоправда, народився у Кракові і в Кракові мешкаю, до того ж 
маю намір у цьому прегарному місті дожити віку, але згадане польсько- 
українське пограниччя є особливо близьким для мене. Адже я пов’язаний 
із ним ще з дитинства, яке провів у маєтку свого батька над Бугом, де 
нашою, дещо фотесковою “столицею” був Грубешів: хасидсько-польсько- 
українське містечко, що наче зійшло з ґравюри Келісінського чи з повістей 
Шульца. А до школи я ходив у Львові і в 1938 р. розпочав навчання в 
гімназії, себто провів там оті “найкращі роки” свого життя. На жаль, 
після першого класу гімназії я виїхав на вакації, з яких мені вже ніколи 
не судилося повернутися до Львова на постійно, адже вибухнула друга 
світова війна і таким чином закінчилися щойно розпочаті “найкращі 
роки...” — в мороці та жахітті окупації, а потім у сірятині совєтського 
поневолення.

Багато міст і сіл на схід та захід ''від Бугу і Сяну мають схожий 
характер, який у найзагальніших рисах я означив би як культуральний 
екуменізм. Але найсильніше ця екуменічність сконденсована саме у Львові, 
де проживало поруч стільки націй, стільки конфесій, стільки різноманітних 
культур. Це моє визначення стосується не лише релігійної сфери, хоч 
вона й має велетенське значення для культури. Але хай мені покажуть 
інше місто (не кажу про заокеанські метрополії), де в злагоді сусідували б 
аж чотири катедри: католицька обряду латинського, католицька обряду 
грецького, православна та вірменська — і храми багатьох інших 
віровизнань: юдеїв, протестантів, кальвіністів тощо. Ця мозаїка виявиться 
ще розмаїтішою, коли згадаємо, скільки націй це місто відвідувало і 
скільки в ньому поселялося. Крім згаданих, нерідкі тут були грецькі 
родини, купці, що прибували з Туреччини та Персії, жили тут також із 
часів середьовіччя німці, а з кійця XVI ст. (у зв’язку з релігійними 
війнами) почався наплив шотландців та голандців; відразу по розділах 
Польщі тут з’явилась австрійська адміністрація, котра так само запрезен-
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тувала добрячу мішанину: від австрійців, чехів, угорців — до словаків, 
словенців, хорватів тощо.

Коли згадую свою школу, то, ясна річ, домінували в ній поляки 
(Мічиньські, Ковнацькі тощо), але не бракувало й таких, чиї прізвища 
лунали принаймні не по-польськи, як Райтер або Моор. Козак заявляв 
себе українцем, а Коперштих не заявляв себе євреєм, бо це й без його 
заяви було зрозуміло з першого погляду. А ще — здавалося, ніби ця 
екуменічність може тривати й надалі, може квітувати спільними 
набутками. Але так не сталося і марно шукати джерел тієї ненависти, 
яка невдовзі принесла “етнічні чистки” у вигляді різанини поляків, 
здійснюваної УПА, чи пацифікацій і депортацій у вигляді ПНРівської 
акції “Вісла”.

А тепер я приїжджаю сюди й зазираю у вікна колись мойого дому, 
де починались, аби відразу й закінчитися, “найкращі роки життя”. І 
відвідую місця, в яких мешкають уже тільки спогади. Й так само, напевно, 
роблять ті, кого виселено з-під Перемишля, Сянока чи Криниці, і так 
роблять люди з різних кінців Німеччини, що шукають своїх (чи 
батьківських або дідівських) “гайматів”. І ще — оті євреї, котрі з усього 
світу приходять до багатьох міст і містечок у Польщі, а в огорожу 
гробниці рабина Мойсея Іссерлеса на краківському Казимирівському 
цвинтарі вкладають малі сувої паперу з записаними молитвами.

Бо слід собі це добре усвідомити: на “етнічних чистках” ніхто нічого 
не здобув — ані ті, котрих вигнано — навіть коли в іншім краю й 
іншому оточенні досконало облаштувались, ані ті, котрі позаймали їхні 
місця, — бо ж до смерти пам’ятатимуть, що прийшли сюди через чужу 
кривду. А спокій здобули хіба лише ті, кого помордовано, або ті, кого 
саме зараз мордують у колишніх Югославії чи Радянському Союзі. Бо 
на цих двох велетенських трупах дурість, упертість і шахрайство уклали 
союз і це — єдиний ще живий спадок по тій людиноненависницькій 
ідеології, якою була наука Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна та всіх 
їхніх наступників.

А одна з утрат, яка мене — історика мистецтва особливо торкається, 
це занапащення згаданого культурального екуменізму. Бо культура не 
знає кордонів, отож якщо її втискують у ці тісні і завше штучні, завше 
несправедливі рамки, вона обов’язково в’яне і бідніє. Звідси — усі, що 
проголошували, проголошують і, на жяль, будуть проголошувати якусь 
етнічну винятковість, облудну доктрину “Лебенсрауму”, були, є і будуть 
просто злочинцями.

Чи випливає з цього, що я прибічник культурального космополітизму? 
Нічого подібного! Я — палкий польський патріот, не лише тому що 
вихований у такому дусі, але й тому що досліджуючи історію за її 
матеріальними свідченнями;* усвідомив (а цей процес зовсім не був 
блискавичним!), що справжній патріотизм мусить ґрунтуватись як на 
любові до власного, так і на повазі та розумінні щодо інших народів. А 
такі повага і розуміння передбачають обізнаність із культурою, що 
міститься в духовній та матеріальній субстанціях, себто як у літературі, 
так і у звичаях чи пам’ятках. І тому я не відрізняю пам’яток “наших” 
або “своїх” від якихось “чужих”, “ненаших”, “інших”. І як наслідок — 
вважаю націоналізм протилежністю патріотизму, етичним виродженням 
як із точки зору релігії, так і людських законів, що ними керується 
кожен індивідуум на цій землі. Націоналізм лише на перший погляд є 
антиподом комунізму: і та, й та ідеологія передбачає творення “рівніших”
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еліт — як в орвеллівській “Звірофермі”, де всі тварини були рівними, 
але деякі з них — рівнішими.

1 ще на тему кордонів: на світі не існує кордонів справедливих, а 
надто там, де етноси історично розпорошувались та перемішувались. 
Кордон повинен служити адміністрації якихось територій, однак не 
повинен набувати вигляду “залізної завіси” чи просто колючого дроту. А , 
проте коли вже це сталося, та ще й супроводилось потоптанням людських 
законів і кривдою, то нікуди від цього не дінешся. Моя країна, себто 
III Річ Посполита Польща, публічно заявила, що не має жодних 
територіальних претензій, і добре, що таку заяву зроблено. І то, власне, 
нині, коли всі наші сусіди повертаються до незалежносте.

А що ми, поляки, приїжджаємо до Вас на Україну, в це місто, яке 
багато хто з нас пам’ятає польським, то чинимо так не для того, аби 
що-небудь відібрати, а щоби спільно з нинішніми господарями подивляти 
минуле і зичити собі навзаєм якнайкращого майбутнього. І водночас я 
вимагаю для себе прав на оте минуле, якого ніхто — жодні закони, 
укази, жодні угоди, підписувані над моєю головою, не можуть у мене 
відібрати. То ж я вважаю “своїм”, а ще краще — “нашим” усе те, що 
тут нагромадила історія: і чорну кам’яницю, і волоську церкву, і каплицю 
Боїмів. “Своїми”, тобто “нашими” вважаю колегіум у Жовкві і гарно 
відбудований замок в Олеську, сповнену буйних мальовидел церкву в 
Дрогобичі і думки та візії маляра й письменника Бруно Шульца, які 
тихо снуються вуличками цього міста. Моїми є руїни оборонного монастиря 
в Бердичеві, де протягом кількох століть уславлена чудами Мадонна була 
“обороною та оздобою країв українних”, і, ніби сон явлений, силует 
Почаївської Лаври, де мешкає ще одна Божа Матір — Опікунка цих 
земель; синагога в Луцьку і самотні, забуті могили.

Не хочу й не можу забути страшних спільних поразок: і під Жовтими 
Водами, і під Берестечком, і нездійснену Гадяцьку угоду, і здійснену аж 
до дна Переяславську. Бо мені не можна забувати страшних речей, якщо 
передусім хочу пам’ятати про речі гарні. Але ця пам’ять не повинна 
бути джерелом ненависти — лише джерелом науки для мене і для тих, 
що прийдуть за мною. Отже, все це є водночас і “моїм”, і “нашим”.

Закінчилася (дай Бог, щоб назавше!) експансія “польських панів” на 
схід. І нащадок їхній стоїть нині перед вами з відкритим серцем і 
простягнутою для рукостискання долонею. І забудьмо нарешті, що “наше” 
і що “ваше”, хіба лиш, може, захочемо повернути старий і водночас 
новий сенс тим гаслам, які виписували на своїх знаменах повстанці 1863 p.: 
“За нашу і вашу свободу”!

З польської переклав Юрій АНДРУХОВИЧ
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СУСПІЛЬНЕ Ж ИТТЯ

Олексій ТОЛОЧКО

«РУСЬ» ОЧИМА «УКРАЇНИ»: В ПОШУКАХ 
САМОІДЕНТИФІКАЩЇ ТА КОНТИНУЇТЕТУ

Для історика, який професійно досліджує Київську Русь, до того ж 
історика вихованого в українській культурній традиції, ніколи не було 
секретом (і, очевидно, не стало ним упродовж останніх років), що Україна, 
болісно й не завжди вдало шукаючи місце Руси у власній історії, ніколи 
по-справжньому не відчувала своєї духовної близькости до неї і відтак
— не могла зрозуміти, в чому полягає її історична спадкоємність від 
Русі. Україна ніколи не “пізнавала” себе в Русі. Декларуючи (і, очевидно,
з не меншими підставами, ніж інші) своє генетичне походження з Руси, 
модерна Україна завжди в глибині душі знала (навіть коли й не казала 
про це вголос), що її, в тих обрисах, у яких вона існує тепер, створив 
якраз рішучий розрив із традиціями Київської Руси. Свідомо чи ні, духовні 
поводирі наші, а слідом і ті, хто переживав витворені апостолами тексти 
як одкровення й істину, почали вважати точкою відліку власного буття 
зовсім іншу епоху й інший культурний тип. Аксіоматичність нового 
українського самоусвідомлення виникла з того, що ці ідеї стали не 
результатом наукового чи філософічного пошуку, а були зафіксовані в 
художніх образах і метафорах, були наслідком поетичного переживання 
минулого. Засвоєння художньої метафори, як відомо, є глибшим і менш 
раціональним,~н!ж наукової концепції.

Орієнтація української історичної свідомости останніх двох століть на 
Україну гетьманську, Україну, вкриту “червоними жупанами”, Україну, 
центральною постаттю якої є козак (в усіх своїх іпостасях — від “зацного 
лицаря Сагайдачного” до лукавого характерника Мамая, навіть з пере
важанням останньої) свідчить, треба гадати, про серйозну духовну 
еволюцію, яка вивела княжу Русь за межі безпосередніх джерел України. і 
Втрата “руськости”, отже, є набуттям “українськости”.

Зрозуміло, козацький міф, у тому вигляді, як він існує і по сьогодні, 
є породженням навіть не козацьких літописів XVIII ст. (які вже й самі 
були пізнішою ностальгічною рефлексією), а тих читачів “Історії русів”, і 
що поклали цей текст в основу парадигматики власних писань. Відомо 
також, що феномен козацтва зовсім не посідав того виняткового за 
значенням місця у свідомості сучасників і свідків його розквіту, яке він 
набув у метафориці й міфології споряджених родинною пам’яттю і 
сантиментом до минулого останніх представників старшинських родів, 
тепер уже російських дворян, що непросто переживали цей свій нбвий 
статус. Безперечно, однак, що поворот “від Руси” (“еволюція” в точному, \ 
етимологічному значенні слова) відбувся зовсім не в романтичному і 
світогляді початку XIX ст., де він був лише остаточно закріплений як
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символ віри, й навіть не у XVIII ст., яке вже саме осмислювало те, що 
сталося. Що Україна XVII* ст. вже не була “Руссю”, ні за вбранням, ні 
за мовою, ні за архетипічними структурами свого мислення, стало 
зрозуміло вже тоді, коли дві Русі, Мала й Велика, що однаково виводили 
себе зі спільного київського кореня, з подивом і збентеженням з’ясували 
свою малу схожість і ще меншу сумісність. Злиття двох “Росій”, яке 
декому в середині XVII ст. здавалося логічним завершенням неприродного 
роз’єднання тотожностей, засвідчило насправді незбігання тих образів 
“руськости”, які кожний із партнерів виробив у межах власної традиції. 
Обидві “Русі” не впізнали свого alter ego, в ідентичності якого собі перед 
тим мало сумнівалися, й, треба думати, це було більшим шоком саме 
для української сторони, яка протягом усієї першої половини XVII ст. 
виховувала в собі відчуття “руськости”, тобто київського походження, 
візантійської культури й православної віри — всього того, чим із 
надлишком наділяла державу “православного царя”. Виявилося, отже, що 
знакова система, в межах якої Україна сформувала свій образ “Руси”, 
не збігається з кодом аналогічного образу, який побутує в Москві.

Питання про те, коли це сталося, коли Україна перестала бути 
тотожною Русі, перетворилося відтоді на одне з головних питань, які 
мусила вирішувати українська історіографія. Вимушено, за браком місця, 
полишаємо дуже цікаву проблему того, як Україна, встановивши для себе 
факт незбігання названих образів, в кінці XVII — на початку XVIII ст. 
намагалася не просто пасивно підпорядковувати власні уявлення під 
московський еталон, але й шляхом цілком свідомого інтелектуального 
втручання цей еталон модифікувати, підправити згідно з власними 
уявленнями про Руське православне царство. Ідеологія петровської Росії
— це не в останню чергу творення рук українських, вихованих, між 
іншим, на працях творців “відродження” XVII ст. в тій-таки Могилянській 
Академії, інтелектуалів. Можливо, трагічний результат цих акцій, що 
остаточно призвели до розчинення українського образу Руси в “загаль- 
норуському” образі, спричинився до зворотної реакції — відмови від 
претензій на давньоруську спадщину взагалі.

На рівні “фактичної”, “зовнішньої” історії вихід і розв’язання проблеми 
знайдено давно в метафорі “між Сходом і Заходом”, з її презумпцією 
неодмінної й однакової відкритосте України обом впливам, що, власне, 
й створило феномен орієнтально вдягненого українця, який віршує 
латинські тексти. Ця метафора, можливо, й була б вичерпним поясненням, 
але за однієї умови: відсутносте свідомих пошуків ідентичносте. XVI ст., 
справді, не залишило нам артикульованої історичної рефлексії, воно 
взагалі, здається, не дуже схильне було осмислювати свій шлях. Однак 
коли ми натрапляємо на першу спробу справжнього замислення України 
над одвічними запитаннями “хто ми? звідки ми? куди ми йдемо?”, тобто 
тієї спроби, яку було здійснено у відповідь на інтелектуальний виклик 
Унії, у початках XVII ст., виявляємо парадоксальний факт: письменники 
лаврського кола постійно апелюють до давньоруської спадщини. Парадок
сальність тут двох видів. Насамперед, самоідентифікація відбувається 
шляхом власного розчинення, а не протиставлення, як слід було б чекати 
(згадаймо, що поряд існує Москва, законність спадкоємства якої від Києва, 
здається, не піддають сумнівові ні на берегах Дніпра, ні на берегах 
Москви). По-друге, як спробуємо показати, “руська” риторика лаврських 
книжників є не наближенням до джерел, а — в парадоксальній
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суперечності з початковою ідеєю — розривом із ними. Відновлення, або 
точніше — створення контйнуїтету виявилося насправді його запереченням.

Отже, питання, яке спробуємо поставити тут, можна сформулювати 
так: прагнення України початку XVII ст. опанувати своє давньоруське 
минуле очевидне, однак якими засобами це здійснювалося, який образ 
Руси формувався і які наслідки для України саме такий образ мав?

Ця стаття є спробою поглянути на тексти XVII ст. з погляду історика 
Руси, отже, прочитати ці “записки иностранцев” очима абориґена.

З усього кола наших гуманітарних наук, здається, тільки історія 
залишається настільки самовпевненою, що й далі тішить себе ілюзією 
своєї абсолютної науковости, тобто винесености за межі певних культурних 
типів. Історіографія як спосіб рефлексії всередині історії все ще зводиться 
до пошуків “правильних” і “неправильних” тверджень у попередніх 
дослідників (і, додамо, літописців) і мало замислюється над проблемою 
того, наскільки історіографічний образ минулого є культурно опосередко
ваним і обумовленим сучасною історикові культурою. Історія спостерігає 
минуле з точки зору певної культурної традиції. Розуміння історії, таким 
чином, є результатом своєрідного діалогу між двома культурами — 
минулою і сучасною, де минуле відповідає лише на ті запитання, які 
йому ставить сучасне, й лише тією “мовою”, яку сучасне може зрозуміти. 
Це означає, що на сторінках історичних праць ми знаходимо не 
“об’єктивну реальність”, не “історичний процес як він був”, а ту візію 
минулого, яку виробляє дана культурна традиція стосовно своєї попе
редниці.

Навіть у межах суто наукових процедур історичне пізнання є 
насиченням минулого метафорами, введенням його до контексту сучасного 
способу мислення. Метафоричний устрій історичного типу мислення, який 
дехто воліє називати історіософією, є відпочатковою і неуникненною його 
властивістю. У підвалинах будь-якої спроби осмислення української історії, 
безперечно, знайдемо дві фундаментальні для Європи метафори “розвитку” 
та “генези”, які узасаднюють ідею безперервности й послідовного 
перетікання історичного процесу з одного періоду в інший, народжений 
із попереднього. Континуїтет є і поясненням походження, і виправданням 
сучасности.

Нація — це усвідомлення спільносте історії. Для України, для якої 
історична свідомість у всі часи була однією з небагатьох форм реалізації 
власних намірів, а історія — єдиною санкцією існування, питання 
контйнуїтету завжди було чимось більшим, ніж просто створенням чергової 
схеми. Однак поставлена в такій площині проблема контйнуїтету 
виявляється “розпізнаванням” свого попередника, ототожненням себе з 
ним. Констатація існування контйнуїтету, отже, є визнанням того факту, 
що дана культура “впізнала” себе в культурі минулого, байдуже, чи 
справедливий цей зв’язок насправді, чи примарний.

Ототожнення, звичайно, пов’язане з проблемою асиміляції, тобто 
створенням такого образу минулої епохи, який можна “впізнати” як 
“своє”, можна зрозуміти у звичних категоріях і, отже, засвоїти.

Звичайно вважають (і зовні так воно й є), що діячі початку XVII ст. 
ґрунтують свою програму на відновленні давньоруської спадщини, твор
чому засвоєнні київських традицій. Показовим у цьому сенсі видається 
висновок Р. Лужного: “люди тієї епохи... були здатні повернутися “ad 
fontes”, відшукати справжнє коріння своєї національної і культурної 
ідентичносте, розшукати виправдання свого цивілізаційного й духовного
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колективного “я” у найраніших київських витоках, і політичних, і 
релігійних або церковних”. Схоже, однак, що дослідники ще й сьогодні 
потрапляють під вплив того враження, яке й хотіли створити православні 
полемісти початку XVII ст. для своїх сучасників. Питання лишаються. 
Чи й справді було відшукано істинне коріння? Чи справді люди тієї епохи 
здатні були повернутися до джерел?. Що розуміли під давньоруською 
спадщиною, скажімо, Єлисей Плетенецький або Захарія Копистенський? 
Що вони знали про Київську Русь і на яких текстах своє знання 
засновували? Отже, повторимо, який образ Київської Руси створено на 
початку XVII ст. і чи був цей образ істинним?

Рецепція історичної пам’яти завжди ґрунтується на рецепції текстів. 
1 саме в такій площині, на нашу думку, тільки й можливо вирішувати 
поставлені питання.

В основі будь-якої культури завжди лежить певний текст чи сума 
текстів. У якомусь сенсі культура взагалі є метатекстом, а її 
функціонування лише в останню чергу є прагненням до інновацій, у 
першу ж — постійним прирівненням до первісного тексту, еталону, 
верифікацією на підставі цього пратексту. Те, який “текст” читає дана 
культура, надовго визначає її обличчя. Це добре відомо дослідникам, що 
вивчають так звані традиційні суспільства, буття яких і в ідеї, і насправді 
виявляється відтворенням певного сакрального тексту. Серйозні культурні 
й цивілізаційні зрушення відбуваються слідом і внаслідок уведення в обіг 
нових текстів, сприйнятих як еталонні.

Свого часу механізм такого впровадження нового тексту продемонст
рував О. Пріцак на прикладі українських списків Іпатіївського літопису, 
що стали, на його думку, каталізатором відновлення історичної пам’яти 
серед політичної еліти.

Україна зламу XVI — XVII ст. являє собою блискучий приклад для 
демонстрації слушности подібних міркувань. Те явище, що його згодом 
почали називати “національним відродженням XVII ст.”, в текстовому 
сенсі почалося буквально на порожньому місці. Однак текстуальні підстави 
майбутнього руху були створені (частково шляхом фізичного перенесення, 
частково власне творенням) за такий короткий термін, що зовні це 
виглядає як одномоментний акт. Київ, який обрала своїм місцем 
перебування українська інтелектуальна еліта, місто на краю “дикого 
поля”, що крім благородних руїн уже нічим не нагадувало про своє 
княже минуле, був одночасно і єдино можливим, і вкрай невдалим вибором 
для здійснення амбітних намірів українських культурних кіл. За Києвом 
стояла свята пам’ять і не стояло жодного тексту. Українська історична 
традиція була перерваною, і жодний історичний текст не узасаднював і 
не виправдовував відновлення, здавалося, безповоротно втраченого; 
столичности Києва, православної ієрархії та носіїв державного начала.

Символічне повернення до Києва було одночасно і знаком, і викликом, 
і претензією на певне, самим цим жестом окреслене, майбутнє. Однак 
творці відродження зіткнулися з парадоксальним фактом: емпірично, 
тілесно повернувшись ad fontes, вони якраз і не знайшли цих останніх. 
Реституція історичної пам’яти не була сперта на автентичні руські 
джерела. Навряд щоб ця проблема була усвідомлена як серйозний духовний 
виклик — радше як технічна перешкода, яку швидко? подолали в 
найпростіший спосіб: за браком справжніх літописів в обіг були пущені 
польські хроніки. ІСромер, Меховіта, обидва Бєльські, Ґваньїні, ларешті,. 
Стрийковський — ось та база, завдяки якій Русь опановувала своє руське
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минуле. Нас не повинна вводити в оману велика кількість апеляцій в 
українському письменстві того часу до “старовинних кройнік руських”, 
“давніх літописців словенороських ”. В абсолютній більшості випадків це 
виявляються все ті ж Бєльський і Стрийковський, які протягом досить 
тривалого часу залишалися єдиними путівниками по руському минулому. 
Саме польські хроніки задають параметри й установлюють парадигми 
київського розуміння київської ж історії. З них черпаються не лише факти, 
якими названі' джерела й справді багаті (бо вони таки ґрунтовані, хто 
більшою, хто меншою мірою, на літописній традиції), але й цілі схеми, 
цілі теорії. Запозичення з польських хронік створюють не просто 
текстуальну, словесну тканину українського літописання й історичних 
творів — вони формують саме бачення власної історії, її метатекстуальний 
образ.

Зрозуміло, історіографічні “образи” епохи міняються в часі, набуваючи 
нових контурів. Наївно було б вимагати від століття XVII розуміння Руси, 
тотожного її самоусвідомленню у XI — XIII ст. Зміну “образу” відтак 
можна було б кваліфікувати, як цілком поясниму модернізацію, свого 
роду осучаснення. У нашому випадку, однак, не було традиції, яку можна 
було б “підправляти”, актуалізувати відповідно до нових естетичних або 
політичних запитів. Ми маємо справу з моментальним перенесенням і 
засвоєнням уже сформованого й цілісного, але розвиненого в чужій 
культурі образу руської історії. Очевидно, навіть володіючи безперервною 
літописною традицією, люди, скажімо, могилянського кола або їхні 
безпосередні попередники, виховані на ренесансній польсько-латинській 
культурі, опрацювали б цю традицію у звичних собі формах. Очевидно, 
однак, і те, що вони були позбавлені такої можливосте.

Візьмімо для прикладу 3. Копистенського, чия “Палінодія” з погляду 
впровадження історизму в українську культуру вважається пам’яткою 
виняткового значення та впливу. Копистенський насправді не знає жодного 
літопису. Зате він чудово знайомий із польськими хроністами, яких лукаво 
видає за “руських літописців”. Єдиний руськомовний текст історичного 
характеру в розпорядженні Копистенського, який він називає “кройніка 
словенська з грецької перекладена”, можливо, є хронографом.

Навряд чи на підтвердження нашої думки варто спинятися на 
хрестоматійно відомих запозиченнях теорій “ Мосох-Москва”, сарматського 
міту чи Палемонової легенди. Є речі не такі очевидні.

Коли з’ясовується, що в українському письменстві, розтиражованому 
лаврським верстатом, засвоюється ідея “яфетичного” походження слов’ян, 
ідея “яфеторського” народу, то це зовсім не означає, що соратники 
П. Могили сприймають її неодмінно в літописному трактуванні. Там, де 
нам подають деталізацію (Густинський літопис, Український хронограф, 
а пізніше — “Хроніка” Ф. Софоновича й “Синопсис”), ми бачимо, що 
ці біблійні генеалогії запозичені не з Початкового літопису, а буквально 
перенесені зі Стрийковського разом з усією слов’янською передісторією 
й етимологічними студіями над самою назвою “слов’яни”. З ’ясовується, 
відтак, що засвоєна не лише ідея початків просторового розселення народів 
по землі, справді присутня в “Повісті минулих літ”, але й “трифунк- 
ціональна теорія” в її західному тлумаченні, що виводить початки 
соціальної нерівносте від Ноєвого вироку. З ’ясовується, що “росси” як 
народ роксоланів, племені сарматського кореня, міцно вкорінені в часові 
й просторові координати сарматської теорії. Ледве чи наважимося 
кваліфікувати останню як сходження до автентичних витоків.

115



Уважно читаючи тексти, виявляємо, що навіть варязька легенда, цей 
наріжний камінь літописного розуміння історії Руси в історичних 
компіляціях першої половини XVII ст. (Густинський літопис, Хронограф) 
передана радше словами Стрийковського, ніж Нестора. 1 коли ми читаємо 
у Хронографі, що трьох братів-варягів запрошували за одностайним 
вибором і згодою “всіх станів” “річпосполитої руської” , то ми знаємо, 
що таким чином відбувається підміна вже незрозумілого, але для Руси 
єдино можливого принципу патримоніального династичного владарювання 
властивими ̂ польсько-литовській державі публічно-правовими підставами.

Парадоксально, але й центральне питання, що цікавило в історії 
лаврських полемістів, — Володимирове хрещення, його перебіг і, що 
головніше, значення, — вирішувалося буквальними витягами з хроніки 
жмудського каноніка.

Ще один приклад. Вважається, що теорію “Галич — другий Київ”, 
фундаментальну для всього подальшого українського розуміння руської 
історії, вперше розвивають Ф. Софонович і “Синопсис”. Це, власне, й 
відзначають як характерну рису їхніх концепцій, не помічаючи, що 
“розвиток” теорії в обох випадках є точним відтворенням тексту 
Стрийковського.

Коли ми натрапляємо на констатацію такого проникливого дослідника, 
як І. Шевченко, що реформа П. Могилою літургійної практики, покликана 
відновити в правах візантійські взірці, спричиняється до витіснення 
грецької мови з сфери друку й освіти, латинізації й полонізації 
Могилянського колегіуму, то чи не подає це нам загальну модель руху 
ad fontes, прийняту в Києві?

Коли читаємо віршовані ламентації українських письменників, 
наприклад, А. Кальнофойського, з приводу відсутности князівських родів 
на Русі, їхні тон і форма все ж таки підозріло нагадують відповідні місця 
Стрийковського з приводу князів литовських. Навіть у такій делікатній 
сфері, як укорінення в руську історію тих князівських родин, що ще 
залишилися в духовних межах Руси, не обходиться без Стрийковського, 
з матеріалів якого комбінує 3. Копистенський генеалогію Святополків-Чет- 
вертенських (1624 р.) або П. Могила — генеалогію Ф. Проскури (1637 p.).

Здається, ніхто з українських письменників не відчував таку ситуацію 
як дискомфортну. Вони були виховані саме на цій літературі й, мабуть, 
уважали її не менш “своєю”, ніж набагато пізніше відкриті ними руські 
літописи. Підемо навіть далі, стверджуючи, що коли в Києві на початку 
30-х pp. XVII ст. став відомим перший автентичний давньоруський літопис
— Іпатіївський, — попри всю важливість цього відкриття, він уже не міг 
задовольнити вимог, що ставилися перед історичною літературою. Смаки 
вже були сформовані, взірці писання історії — визначені. Тому дуже 
показово, що в українському літописанні XVII ст. саме Стрийковського 
беруть за основу й розбавляють відомостями з Іпатіївського літопису, а не 
навпаки. Давньоруське літописання несе в собі вже в чомусь більш “чужий” 
образ Руси, ніж той, до якого звикли в Лаврі й братській школі. Щоб бути 
в контексті київського бачення минулого, Іпатіївський літопис має бути 
переробленим до стану Густинського (який одразу ж пробують видавати за 
твір Нестора). Густинський літопис — це Іпатіївський, яким його хотіли 
бачитц у XVII ст., це в певному розумінні “кращий” Нестор, ніж власне 
Нестор, який ще нічого не знає про привілей Олександра Македонського 
слов’янам або п’ятиразовість хрещення Руси.

Україна XVII ст. справді намагалася розгледіти й упізнати “свій” образ

116
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Руси Київської. Однак це не було глибинним, сутнісним розумінням 
реальних обрисів Руси, а впізнаванням того польсько-латинського бароч
ного образу св. Володимира, яким він постає з і*равюри, вміщеної у 
третьому виданні “Синопсису”. Це Русь “яфёто-роська”, Русь “сарматсь
ка”, населена сенаторами й шляхтою, де в похід “роксоланський 
рицерський народ” водять, звичайно ж, гетьмани. Цей образ, скажемо 
словами Дж. Джираудо, несиметричний і, додамо від себе, виразно 
неорганічний (навіть у самій назві — “Росія”, нововпровадженій грецькій 
кальці, відчувається ця дистанція). Він не стільки реанімує давньоруське 
минуле, скільки заміняє його, а отже, не стільки наближає Русь до 
України, скільки віддаляє Україну від Руси.

Звичайно, пошук “руських” коренів здійснювався як спроба 
протиставити себе Заходові, унеможливити унію. Але не забуваймо, що 
імідж Руси, про який ідеться, сформували ще в межах Речі Посполитої 
люди, які переважно з повагою ставилися до легітимних підстав ко
ролівської влади й державного устрою цієї країни. Він, цей образ, відтак, 
і не призначався для остаточного розриву з Річчю Посполитою, обґрун
товуючи, можливо, лише ідею “третього народу”. З другого боку, 
усвідомлення відмінности коріння таїло в собі більше — знак запитання 
над твердженням про нормальність дальшого перебування в польсько- 
литовській державі. Інша небезпека, яка також уже містилася імпліцитно 
в цьому образі Руси, з’ясувалася згодом: він не був здатний до 
артикульованого розмежування з іншою Руссю, Московською, до якої, 
свідомо чи ні, підштовхував “Русь Малу”. Це образ амбівалентний, у 
ньому міститься стільки ж “західного”, скільки й “візантійського” і, 
схоже, ніщо не переважає вирішально. Звичайно, в цій амбівалентносте 
можна знайти позитивне зерно. Скажемо слідом за 1. Шевченком: 
“Поєднуючи свій західний присмак і латино-польський переказ із 
православ’ям, Могилянський колегіум виконував подвійне завдання: 
створив альтернативу невідворотної полонізації української еліти й 
затримав її русифікацію після 1686 року. Він, таким чином, стверджував, 
чи принаймні зберігав у цій еліті відчуття “інакшости” як від поляків, 
так і московитів і наступних росіян”. ’’Інакшість" — це дуже точне слово. 
Далі цього розпливчастого відчуття пошуки ідентичносте не сягнули й, 
отже, виявилися незавершеними. Відтак, поставимо собі це запитання, 
Руїна кінця XVII століття — чи не результат, крім усього іншого, тих 
інтелектуальних зусиль його початку, які створили образ Руси, однаково 
придатний і для Переяславської ради, і для Гадяцької унії?
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Наталя ЯКОВЕНКО

РОДОВА ЕЛІТА — НОСІЙ «КОНТИНУЇТЕТУ 
РЕАЛІЙ» МІЖ КНЯЖОЮ РУССЮ 
І КОЗАЦЬКОЮ УКРАЇНОЮ*

Погляд на минуле України крізь призму в цілому аксіоматичної тези, 
згідно з якою кожна політична спільнота нормально функціонує лише 
тоді, коли в ній поруч з етнографічним колективом (“народною масою”) 
існує життєздатна активна меншість (“еліта”), яка спроможна усвідомлено 
визначати напрями соціальної орієнтації, неминуче наштовхує на просту 
до трюїзму дилему: існувала чи ні така меншина елітарного типу в 
Україні між моментом входження руських земель до складу чужих держав 
(XIVcT.) і Хмельниччиною (середина XVII ст.)? Категоричність питання 
є до певної міри реакцією на категоричність звинувачувального вердикту, 
який історики різних концептуальних течій напрочуд одностайно винесли 
родовій еліті України-Руси, зводячи її функції до ретрансляції сторонніх 
впливів, що нівелювали національне життя і прискорювали його розчинен
ня в іноетнічних та інополітичних колективах. При цьому лишалося 
неясним, а чиїми ж зусиллями здійснювалися речі, котрі в кожному 
середньовічному суспільстві пов’язані саме з цією соціальною верствою: 
формування усталеної національної території, легітимізація “своєї” влади, 
політична самоідентифікація з паралельним усвідомленням політичної 
спільности, творення загальнонаціонального міту тощо.

Почасти не уникнув згаданого негативізму навіть засновник дер
жавницького напряму в українській історіографії В’ячеслав Липинський. 
Аналізуючи події козацької революції 1648 p., він уперше визнав за 
шляхтою провідну роль у повороті повстанців від політики “козацького 
автономізмУ’ до ідеї “унезалежнення України”. Липинський кваліфікує 
аристократію як єдиний політично підготовлений, “озброєний державною 
традицією клас” тодішнього українського суспільства, однак коріння 
навичок до легітимної стабільної влади вбачає у польських державних 
практиках, інтеґрованих у свідомість руської еліти щойно після 
Люблінської унії 1569 р.1

Якщо логічно продовжити саме таке бачення, то довелося б визнати, 
що руська державна ідея провисіла над Києвом кілька століть хіба у 
вигляді містичної хмари, аж доки не пролилася раптовим осяянням на 
голови національно свідомих попів і шаблі звитяжного козацтва, бо ж 
існування живої соціальної групи, котра б у власних інтересах культиву
вала матеріалізовані відповідники такої ідеї, передаючи їх від батька до 
сина, а від сина до онука й правнука, заперечується.

* В основу статті покладено доповідь автора на Другому Міжнародному конфесі 
україністів (серпень 1993 p.).
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Насувається й низка інших питань. На що у 20 — 30-ті (юки XVII ст. 
спиралися в пошуках державної самоідентифікації київські інтелектуали
— на 400-літній провал у пам’яті, який належало заповнити риторичними 
вправами, чи на звичні для людини тих часів реалітети, котрі просто 
вперше запотребували словесного оформлення, коли загроза розчинення 
української політичної спільноти в польському організмові, афесивному 
й культурно збалансованішому, стала очевидною? Що мав на увазі Йов 
Борецький, пишучи в “Протестації” 1621 р. цілком несподівані (в контексті 
попередніх пйсемних пам’яток) слова: “Ми взялися за те, що мали 
раніше, що нам наші предки залишили й віддали, ним ми й раніше 
користувалися, і те, що нам дозволяють — і ще більше — Божі закони 
і звинаї, а ще й шістсотлітня традиція”2. Навряд чи за повновартісні 
замінники “шістсотлітньої традиції” могли правити тільки фізичні рештки 
на зразок руїн Золотих Воріт або Непорушної Стіни Софії Київської. Бо, 
наприклад, ще в 1569 р. князь Костянтин Вишневецький “з наказу 
волинців”, мало причетних до київських святощів, виголосив перед 
польською шляхтою на сеймі в Любліні своє знамените: “Ми є народом 
так поштивим, що жодному іншому народові на світі не поступимося, 
і впевнені, що кожному народові рівні шляхетністю”3.

На мою думку, тут немає загадки. І матеріалізовані політичні реалії, 
і “спогади”-замінники, на яких витворювався національний міф, найбез- 
посередніше пов’язані з родовою знаттю. Тобто, руська (українська) родова 
еліта, князі і бояри-шляхта, цілком нормально виконували своє 
функціональне призначення, а саме: 1) дбали про ґарантії політичної 
окремішности для себе і своїх підданих у складі іноетнічних держав;
2) консервували у своєму середовищі історичну пам’ять про втрачену 
державну велич як підставу власної гідности; 3) утримували “контрольний 
пакет акцій” у суспільстві завдяки постачанню керівних кадрів у козацьке, 
церковне та культурно-освітнє життя, що дозволяло впливати на всі 
важливі сфери народного буття.

Аби підтвердити цю думку, звернімося до соціального портрета елітних 
груп тієї частини України-Руси, яка входила до складу Великого князівства 
Литовського, оскільки тут зовнішні вияви політичного функціонування 
знаті виступали опукліше. В еволюційному поступі, що впродовж XIV —
XVI ст. підштовхував розмитий, етнічно строкатий загал професійних 
вояків (“рицарського лю д /’) до оформлення упривілейованого стану 
“руської шляхти" у на другу половину XVI ст. був здобутий середньо
арифметичний “зем’янин” > тобто шляхтич-землевласник. Середню планку, 
до якої згори в простуванні цього руху понижувалися нащадки здрібнілих 
княжих родів, а знизу пробивалися професійні вояки з простолюду, 
витворювали так звані “пани”. Так за чеською модою приблизно з кінця
XIV ст. стали називати найпомітніших бояр, котрі на момент входження 
руських князівств до складу Литовської держави володіли спадковими 
(“отчинними”) землями. “Отчини” символізували стабільність проживання 
роду на даній території, його старовинність, отже — родовитість. Тож 
зрозуміло, чому “пани”, котрі пересічно, за моїми підрахунками, складали 
близько чверти боярського воїнства, виступили репрезентантами відповідної 
територіальної одиниці — з е м л і .  Привілеї, якими представники 
литовської панівної династії підтверджували права й пільги новоприєднаних 
з е м е л ь, по суті адресувалися регіональним спільнотам “панів” в 
обмін на визнання себе васалами нового володаря.

Є підстави припускати, що інститут корпоративних спільнот бояр-
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отчинників існував із долитовських часів, оскільки в XIV ст. він 
сприймався за явище настільки звичне й усталене, що його вважали 
достатньою підставою для регуляції стосунків із новою (литовською) 
династією. За доказ можуть правити як згадані вище привілеї, так і 
поручні листи кінця XIV ст., у яких верхівка локального угруповання 
знаті “іменем і міццю усіх землян” ^cвoєЇJзeмлЦнaдaвaлa великому князеві 
гарантії вірности котрогось зі своїх неспокійних членів. Регіональні 
корпорації виявилися напрочуд живучими. Так, упродовж XV — XVI ст. 
військо Великого князівства Литовського ходило в бій територіальними 
підрозділами, що складалися з бояр-рицарів певної з е м л і  під власною 
корогвою і на чолі з власним хорунжим. Ці ж самі військово-політичні 
колективи були затверджені Другим Литовським Статутом 1566 р. під 
назвою “повітових рицарських кіл” як місцеві осередки шляхетського 
самоврядування, що проіснували до кінця XVIII ст.

Відтак можемо констатувати, що сам факт існування землевласницької 
еліти, пов’язаної з певною з е м л е ю  і об’єднаної корпоративною 
порукою, забезпечив нерозчленування територій південноруських князівств 
у складі Литовської держави. Визнання литовською династією локальної 
знаті як політичної одиниці, з інтересами якої належить рахуватися, на 
тогочасні мірки було рівнозначним визнанню територіальної автономії. 
Громадянська війна ЗО — 40-х років XV ст. дала поштовх законодавчому 
утвердженню цієї автономії, а це, своєю чергою, проклало шлях до 
правового розвитку нижчих вільних станів.

Проте якщо регіональні спільноти “панів” можна переносно називати 
ареною функціонування політичної відособлености руських земель, то її 
підпорними стовпами були, без сумніву, місцеві княжі роди. Дев’ять так 
званих “княжат головних” (Острозькі та їхня молодша гілка — Заславські, 
Збаразькі з відгалуженням Вишневецьких, Чорторийські, Сангушки, 
Корецькі, Четвертенські, Гольшанські-Дубровицькі) впродовж кількох 
століть витворювали потужний стовбур, на котрому замикалася 
легітимність влади.

Авторитет князівського ймення спирався на традиційний для Руси 
погляд на місце і роль князя в ієрархічній будівлі суспільства. Вище 
право, носієм якого князь ставав уже силою свого народження, було 
знаком Божого промислу, незаперечним абсолютом. Сакральний відсвіт 
на уявленнях про походження та роль княжих родів незмірно підносив 
їх над рештою знаті, наділяючи спеціальними функціями поводирів і 
оборонців власних підданих, що асоціювалося з відповідальністю перед 
Богом за долю власного народу. Оскільки ж родовий сюзеренітет 
Рюриковичів над землями давньої Руси освятив таку модель правління, 
за якої володарем вважалася не одна особа — король чи імператор, а 
сукупність осіб, що представляють правлячий рід, то, відповідно, ореол 
вибраности поширювався на всі покоління княжих домів. При цьому, 
зрозуміло, до князівського клану, єдиної замкнутої групи суспільства, не 
давали доступу ні багатство, ні вплив, ні високі урядові пости: князем 
міг бути лише син князя.

Після політичних катаклізмів другої чверти XV ст., остаточно 
втративши перспективу пробитися до найвищого керма влади, княжа 
аристократія волинсько-київських околиць відмовляється від ефемерних 
претензій і різко переносить зусилля на концентрацію влади на місцях, 
зосереджуючи у своїх руках усі місцеві адміністративні й військові пости. 
Онуки гордовитих сподвижників Свидригайла наприкінці XV — в початках
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XVI ст. уже не відчували на зубах оскоми від кислиць, що їли діди. І 
хоча зусиллями столичного Вільна Волинське та Київське княжіння, 
екстериторіальні стосовно Великого князівства Литовського, були 
зліквідовані, проте гра виявилася програною тільки на перший погляд. 
Удільну модель влади непомітно заступив новий тип княжої домінації 
над згаданими територіями. Узагальнено його можна кваліфікувати як 
завуальовану форму екстериторіальности, коли функції колишнього 
удільного князя перебрав на себе клан згаданих княжих родів, поділивши 
на своєрідні зони впливу спершу Волинь, а з другої половини XVI ст.
— і Центральну Україну. Варто нагадати, що під князівським контролем 
перебували не лише безпосередні (велетенські за розмірами) княжі землі, 
заселені сотнями бояр-васалів, але й опосередковано — маєтки княжих 
клієнтів, тобто людей, прив’язаних не в одному поколінні до того чи 
іншого княжого дому вузлами протекції, добродійств, опіки тощо. А такими 
була переважна більшість волинської та київської шляхти.

Вражає парадоксальна живучість традиції, або те, що сучасні історики 
називають “довгим триванням”: модель влади, яка утвердилася наприкінці
XV — в початках XVI ст., відчутно нагадує давньоруський феномен 
“колективного сюзеренітету”. Адже, по суті, нащадки Гедимінового роду
— Наримунтовичі й Ольґердовичі — ще раз перерозподілили контроль 
над землями, що їх Наримунт і Ольґерд отримали в уділ ще в часи 
становлення Литовської держави. Глибшу суть справи не міняло те, що 
родова власність реалізувалася в модернізованих формах, з поєднанням 
понять спадкового й архаїчного княжого права, бо ж, зрештою, землі 
циркулювали між представниками одного родового клану. Екстраполю
ючись від зовнішньополітичних подій, можна висловити припущення, що 
маємо справу з явищем глибшого змісту, ніж модифікація власности. 
Після кривавих змагань на терені Великого князівства Литовського двох 
моделей влади, представлених двома гілками Гедимінового дому, — 
західноєвропейської одноосібної, зіпертої на індивідуальне володіння й 
успадкування, яку впроваджували, спираючись на плечі Польщі, Вітовт 
і Яґеллони, і родової колективної, що її уособлювала “руська” гілка 
Гедиміновичів, — у зоні впливу останніх, на Україні, переміг варіант, 
ближчий до руської моделі. Його утвердження проходило тим природніше, 
що спиралося на уявлення про справедливу владу в давній Русі, де 
“самовластя” однієї персони як категорія негативна протиставлялося ідеї 
богосхваленого колективного володіння над землями членів усього роду 
Рюриковичів.

Середньовічна правосвідомість, як відомо, не знала безпосереднього 
панування держави над особою підданого: людина підпорядковувалася 
іншій людині, а не Державі. Остання сприймалася як категорія абстрактна, 
лише свого роду придаток до особи володаря. Тому політична 
відособленість території ототожнювалася, на відміну від новітнього 
стереотипу мислення, не з державною суверенністю, а з наявністю власної 
династії, навіть підпорядкованої правителеві іншої (великої) держави. 
Відтак існування власної групи можновладців династичної крови, чия 
влада визнавалася за сакрально освячену, перетворює на ланцюжки одного 
логічного ряду і відчутну дистанцію між “землями далекими” (як називали 
у Вільні Київщину й Волинь) та білорусько-литовським тілом Великого 
князівства Литовського, і пізніший безболісний перехід цих земель під 
юрисдикцію Польщі за актом Люблінської унії 1569 р.4, оскільки стрижнем 
місцевих політичних інститутів, що втілювали реальну окремішність в
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адміністративному устрої, звичаях і правовій системі, завжди мислилися 
власні князі.

Зважаючи на сказане, не дивно, що наприкінці XVI — у початках
XVII ст. інтелектуали, шукаючи історико-генетичного зв’язку з минулим, 
формулюють концепцію безперервности історії від Київської РуСи до 
України-Руси, відштовхуючись від існування буцімто безперервних княжих 
родів. Власне,' йшлося, висловлюючись по-сучасному, про соціальне 

^замовлення — публіцистичне підведення доказів під думку, що претен
дувала на статус національного міту. Як завжди в таких випадках, швидше 
розходилося про яскраву наочність, аніж про достовірність деталей. Відтак, 
наприклад, князі Острозькі (найімовірніше — одне з колін Наримунта 
Гедиміновича) були піднесені в ранґ прямих нащадків Володимира 
Великого та Данила Галицького, перетворившись тим самим на “речовий 
доказ” тяглости політичного буття Руси.

Вельми показовим щодо сприйняття Острозьких сучасниками є початок 
великого протистояння після Берестейського собору 1596 р. Адже очевидно, 
що з пункту здорового глузду православний загал на церковній унії нічого 
не втрачав, ба — логіка владик-уніатів, які через голову можновладців 
польської католицької церкви шукали опіки могутнього Риму й тим самим 
зміцнювали позиції Східного обряду в католицькій державі, була більш, 
ніж слушною. Нічого не загрожувало й зовнішній традиційній обрядовості, 
а всі глибші догматичні розбіжності були потрактовані в унійному акті 
з максимальною делікатністю; їх узгодження відкладено до дебатів 
богословів у невизначеному майбутньому. Однак Українська Русь відкину
ла унію гостро й вороже (до речі, на відміну від Руси Білоруської). Окрім 
ментального опору нововведенню, що сприймалося як погіршення устале
ної, а, отже, доброї і справедливої “старовини”, в основі антиунійного 
шквалу, на мою думку, лежав ще й автоматизм владних навичок. Перед 
Україною-Руссю постала дилема: за ким іти? чиєму закликові коритися? 
Король проголосив рішення унійного собору обов’язковими, а князь 
Острозький, некоронованйй володар “Божою милістю” , закликав свій 
народ до тотальної війни. Відгукнувшись на універсал Острозького, Україна 
продемонструвала, за ким вона визнає першість влади над собою.

Першу тріщину в цій анахронічній як на XVII ст. структурі проклало 
згасання у 1620 р. чоловічої лінії Острозьких. Услід йому трохи не з 
містичною раптовістю вимирають роди Корецьких і Збаразьких, а водночас 
три інших найпотужніших гілки “українних королев*ят” — Вишневецькі, 
Заславські, Чорторийські — денаціоналізуються, зі зміною віри 
віддаляючись від свого народу. Симптоматично, що один із найтонших 
умів часу, Мелетій Смотрицький, побачив ознаки катастрофи, що 
наближалася, ще перед її вибухом. Передчуттям війни “Руси з Руссю” 
живиться трагічний пафос написаного у 1610 р. “Треносу” — плачу 
Східної церкви за своїми втратами, де негаразди церкви виступають, 
певно, як найзрозуміліший читачам знаковий символ. Випереджаючи події, 
Смотрицький оплакує розпад усталених віками зв’язкових ланцюгів, які 
забезпечували рівновагу узвичаєного буття.

Нетитулована шляхта в затінку княжої потуги впродовж XV — першої 
чверти XVII ст. виглядає неяскраво. Навіть найбагатші панські родини 
(як Гойські, Чапличі, Кірдеї, Загоровські, Немиричі, Гулевичі) на ті часи
— ще тільки бліді тіні у великих шахових ходах, дружбі чи ворожнечі 
княжих колосів. Мов вірна дружина при вередливому деспотові-чоловікові, 
шляхта пильнує домашнього вогнища. Її посли на сеймах Речі Посполитої
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обсгоюк^^ а вдома вона сумлінно й невпинно
постачає кадри до церковного ¥а культурно-освітнього життя. Мабуть, 
варто нагадати, що все ідеологічне забезпечення культурного ренесансу 
кінця XVI — середини XVII ст. виконане руками вихідців зі шляхти, і 
що майбутніми ідеологами козацької революції стали діячі з числа вищої 
духовної ієрархії та інтелектуальної еліти, тобто люди стовідсотково 
шляхетського походження. Та й козацька верхівка ще від часів князя 
Дмитра Вишневецького-Байди теж рекрутувалася з дрібніших княжих 
родів (як Ружинські), зі шляхти, або, щонайменше, зі службового боярства 
Наддніпрянщини — збройного прошарку напівшляхетськош типу.

Говорячи про національну орієнтацію знаті, варто послатися на 
висновки польської дослідниці Терези Хинчевської-Геннель: вивчаючи 
форми національної свідомости в Україні кінця XVI — середини XVII ст., 
вона дійшла думки, що найвищий рівень цієї свідомости був властивий 
елітним групам населення — шляхті, козацькій старшині й освіченому 
(тобто зазвичай ієрархічно вищому) духівництву5, іншим словами — тій 
же шляхті, лише в козацьких жупанах або рясах.

Доки рівновагу в суспільстві забезпечував княжий дах, доти не 
випливало назовні, наскільки різнорідною була ця шляхетська спільнота, 
хоча насправді ситуація на зламі XVI — XVII ст. складалася парадок
сальна. За Люблінським унійним привілеєм руське боярство отримало 
політичні й майнові права, тотожні польським, де в середовищі шляхти 
існувала принципова рівноправність людей привілейованого стану без 
поділу їх на “вищих” і “нижчих”. Отже, в очах закону руський “народ 
шляхетський” існував як адекватний своїй “братії польській”, тобто як 
єдине, рівноправне щодо кожної окремої особи ціле. Насправді ж реальні 
відносини мало в чому збігалися з законом, бо урівняти князя з його 
колишнім слугою в очах Руси було б абсурдом. Окрім цього, за віковою 
традицією, на українських пограниччях завжди проживав чималий 
контингент напівшляхти-бояр, а в княжих володіннях — маса “молодшої” 
шляхти-васалів, обмеженої у власницьких і політичних правах. У 
плутанині цих суперечностей навички “рівности й вільности” польського 
зразка органічно не закорінювалися, зводячись до поверхового копіювання 
чужої, невластивої місцевому життю моделі. Зайве також говорити, 
наскільки неадекватними були соціальні, майнові та політичні прагнення 
прошаркових груп (це особливо опукло видно в подіях Визвольної війни, 
коли кожна з них шукала власної позиції, приміряючи інтереси козацьких 
лідерів до своїх).

З розпадом княжого проводу розсипається ця позірна єдність, дроблячи 
на групки позбавлену об’єднавчої станової платформи, не призвичаєну 
до політичної самостійности, а на той час уже не монолітну і в вірі 
шляхту. Несподіваними наслідками обертається навіть відсутність різких 
станових бар’єрів між нею і нижчими станами, що донедавна забезпечу
вало благородно-народженим примат і в козацькому, і в церковному світі. 
Як і давніше, знать постачає кадри до вищої церковної ієрархії та 
козацького проводу, але тепер її представники поглинаються своїм новим 
оточенням, виражаючи передовсім його потреби, як, приміром, Богдан 
Хмельницький чи Михайло Кричевський — козаччини, або Петро Могила 
чи Сильвестр Косов — церкви. Метафорично кажучи, шляхта перетво
рюється на свого роду “банк даних”, з котрого інші, життєздатніші стани 
вибирають елемент найактивніший.

Хмельниччина без перебільшення кожного шляхтича поставила перед
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вибором. І хоча конкретні долі не раз спліталися в таке химерне плетиво, 
як, наприклад, доля Юрія Немирича, загальна тенденція була гранично 
простою: в новій козацькій. Україні родовій еліті, позбавленій княжої аури, 
не залишилося місця за непотрібністю. Мов перед лицарем на роздоріжжі, 
перед нею стелилося лише два шляхи: направо підеш — козаком станеш, 
наліво підеш — поляком обернешся... Але це вже, як люблять писати 
казкарі, інша історія.

Підсумовуючі, автор бере на себе сміливість ще раз ствердити, що 
українській родовій еліті, князям і шляхті, впродовж XIV — середини
XVII ст. історія відвела малопомітну роль фундаменту, на якому народ 
знищеної монголо-татарами Руси поволі ставав українським народом. 
Неперервність моделі влади, засвідчена традицією княжого авторитету — 
з одного боку, і стабільністю зв’язку з з е м л е ю  збройної еліти — 
з другого, витворювали вкупі той “континуїтет реалій”, який забезпечив 
повільне перетікання старої Руси в Україну-Русь.

1 Липинський В. Україна на переломі, 1657 — 1659: Замітки до історії українського 
державного будівництва в XVII-ім столітті. / /  Липинський В'ячеслав. Твори. Історична 
секція, т. 3. — Філадельфія, 1991. — С. 75 — 159.

2 Український переклад цит. за: Боротьба Південно-Західної Русі і України проти 
експансії Ватікану та унії (X — Початок XVII ст.). / /  36. док. і мат-лів. — K., 
1988. — С. 225.

3 Дневник Люблинского сейма 1569 г. / /  Изд. М. О. Коялович. — Спб, 1869. — С. 
381 — 382, переклад з польської — Н. Я.

4 Див. ширше про це: Яковенко Н. М. Здобутки і втрати Люблінської унії. 11 Київська 
Старовина. — 1993. -  № 3. -  С. 77 — 85.

5 Chynczewska-Hennel Т. Swiadomosc narodowa szlachty ukrairiskiej і kozaczyzny od schyiku 
XVI do pofowy XVII w. — Warszawa, 1985. — S. 164.
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КРИТИКА

Лариса М: Л. ЗАЛЕСЬКА-ОНИШКЕВИЧ

ОМФАЛОС У «ПАТЕТИЧНІЙ СОНАТІ» 
МИКОЛИ КУЛІША

“Патетична соната” — це небувалий, складний твір, із різнорідними 
лініями розвитку, які зливаються і підсилюють одна одну, а при тім 
зберігають свою паралельність навіть у різних відомих варіянтах 
закінчення драми.

Пишучи перший варіянт “Патетичної сонати”, Куліш признавався, що 
шукає відповідної форми1, а згодом свідомо запозичив структуру сонати 
для своєї драми, — про що вже були різні дослідження^. Цей вибір був 
парадоксальним поверненням Бетговенового боргу Україні: минулого 
століття композитор, як відомо, використав українські мелодії та фінансову 
підтримку амбасадора Кирила Розумовського (біля Відня), а століттям 
пізніше Куліш запозичив у Бетговена архітектоніку і текстуру музичного 
твору для своєї п’єси, вперше у європейській драмі вдаючись до такої 
паралельної побудови.

У п’єсі маємо запозичення й від південних сусідів, греків: літургічну 
структуру й християнську символіку3, а також елементи 
передхристиянські, зокрема — з грецької МІТОЛОІІЇ.

У “Патетичній сонаті” є ситуація, коли старий Ступай-Ступаненко 
ворожить, чи буде Україна; його третє ворожіння з Євангелії та “Кобзаря” 
перебиває дочка Марина, її відповідь заперечує останнє негативне 
пророкування (маємо тут, по суті, оксиморонне обігрування слова 
євангеліон — добра вість). Марина твердить, що таки буде Україна. Й 
пов’язує це із закликом: “Українче, спізнай самого себе! Буде!” (Варто 
звернути увагу на двостадійність цієї акції — з перервою після першої 
стадії, після пізнавання). Коли після такого твердження батько запитує, 
чи не у Пітію вона обернулась, Марина згадує про напис “пізнай себе”, 
одне з віщувань старогрецької пророчиці Пітії коло символічного каменя 
омфалосси

Кинена Мариною згадка про цей камінь має дуже важливу ролю у 
творі для розвитку думки про особисте самовизначення, як і взагалі про 
клясичний губріс і гамартію Марини. Бо ж вона хоче починати з підстави 
підстав, з особистих принципів і пізнання себе. Для стародавніх греків 
камінь омфалос, що стояв у священному місті Дельфах, означав середину 
(чи, дослівно, пуп) світу, схоронище, центр землі. Це містичний центр, 
у якому сходились три різні рівні: світ богів, світ людей, світ померлих 
(axis mundU вісь світу, у п’єсі Куліша це ще й триповерхове вертепне 
місце'дії). Водночас, у переносному значенні, омфалос це також центр 
власного світу, центр себе. Пітія і її численні намісниці, жрекині- 
пророчиці, що їх теж називали Пітіями, проголошували лише кілька слів
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чи фраз, які мали бути витлумачені як віщування. Одна із таких порад
— “пізнай себе”. Даючи героїні Марині відкрито повторити ці слова у 
п’єсі, автор немов запрошує далі стежити за розвитком цього образу, 
почавши від самоаналізи, якою впродовж вистави займаються і Марина, 
і її партнер не так від дій, як від мрій Ілько Юга.

Вони обоє не готові ані розстатися зі своїми принципами, ані діяти 
згідно з ними. Правда, Марина дещо їх розмінює на більш реалістичні 
дії (чи “програми”, за її словами) за допомогою російського офіцера Андре 
Пероцького. На мрії у п’єсі звертав увагу вже не один дослідник; свого 
часу і я аналізувала індивідуальні кроки Марини й Ілька на шляху 
їхнього свідомого екзистенціялістичного самопізнання і самовпевнення, — 
як на підставі самого тексту, так і його паралелей із музикою4. Вибравши 
свою систему вартостей (головним чином — мрії), герої не живуть згідно 
з ними, себто — добровільно діють проти власних принципів. А коли 
герої змінюють ці принципи на “реальні програми”, наступає особиста 
трагедія.

Автор кілька разів згадує Пітію та камінь омфалос, що, очевидно, 
має свій сенс у загальній архітектоніці твору. Він хоче звернути увагу 
на щось специфічне. І таки звертає. А тому треба глянути на крок далі: 
що саме стерегла Марина-Пітія? Завданням Пітії було оберігати ідеали 
святині Аполлона біля міста Дельфів.

Стародавні греки звичайно ідентифікували бога Аполлона із чистотою 
й світлом. У Куліша протагоніст Ілько часто говорить про “світінь вічної 
краси” на противагу до “чорних тіней”. Його постать музично репрезен
тована інструментом гелікон, що походить від слова геліос — сонячний, 
ясний, сяючий. Із цими прикметами Ілько пов’язаний на початку драми, 
кількакратно виступаючи поруч зі світлом, сонцем, ясністю, чистотою. А 
про свідому увагу до світла, до його складової функції у творі ми знаємо 
зі слів самого автора, котрий говорив про спробу “збудувати твір на 
органічному пов’язанні слова, ритму, руху, світла, музики...”5. Ілько до 
того ж поет, любитель музики, як і сам Аполлон, — що дає певне право 
порівнювати на символічному рівні обидві постаті.

Про особисте ставлення одне до одного герої говорять, послуговуючись 
тими самими символами світла і сонця. “Сонце не любить так землі 
своєї, як люблю я вас...”, — каже подумки Ілько Марині. Про свої мрії 
Марина теж розповідає, як про щось реальне — про “світ ... ясний і 
теплий, як Господній день”. Вона говорить Ількові про Петрарку, про 
його ідеї гуманізму й чистої любови, що їх кілька разів згадує й сам 
Ілько. Та, на відміну від Петрарки, Ілько не лишається вірним своїм 
принципам. Він визнає свою переміну, нестійкість мрій: в одному 
кінцевому варіянті твору він називає Марину своєю “колишньою мрією 
і любов’ю”: “Так! Я проскакав усю козацьку добу, шукаючи вас, я й 
чумаком ходив на тихі стави... аж побачив, що вічного нема, що мчу я 
верхи на палочці...”6.

Виникає, отже, питання: якщо Марина й Ілько не дотримали вірности 
своїм принципам, то чи не означає це, що вони втратили свої функції, 
пов’язані з постатями Пітії та Аполлона? Ілько не зумів вистояти ні як 
Петрарка, ні як Аполлон. Святиня Аполлона у Дельфах побіч каменя 
омфа^іос була символом поборювання нечисті або, по-грецьки, міясми 
(ЦШСГЦСС) — через очищення, катарсис, через життя згідно з законом 
(чого Марина не робить). А Ілько, тратячи вірність своїм мріям чи 
принципам, тратить і ясність і, врешті, — цілком символічно — діє вночі.
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Значущими виявляються його слова, мовлені на самому початку твору, 
коли Ілько каже, що коли грати на його геліконі форте, то можна 
загастити лямпу. Саме так, він і думав навчитись грати.

Як “Аполлон” і як син пастуха, він мав би бути пастирем що відвертає 
зло, себто мав би бути грецьким апотропаіосом (акоурож аїосг).
А також — охоронцем своєї Пітії, котра стоїть на сторожі тих принципів, 
які він символізує. (У кількох варіянтах твору Марина каже, що бачить 
Ілька пастухом, який робить для неї сопілку; знову ж — алюзія до 
Аполлона і до пастушого ремесла.) А з іншого боку, в кількох варіянтах 
твору Ілько' сам віддає Марину на страту і навіть власноруч стріляє:

...Стріляю. Вона падає. Так. Убив. Підводжусь до Луки.
Це я, а то ( показую) моя мрія, Чайка...7

Ставши великою мірою проти власних мрій і принципів, занечистивши 
свій центр світу, як і містичний центр ходу подій, Марина й Ілько 
перенесли цей світ у світ нереальности (або “програми”), у світ болю й 
пародії.

Простежуючи загальну тональність твору, — з поступовим розвитком 
драми, можна щораз то більше запримітити перехід від мітичного до 
демонічного/іронічного модусу (у термінах фахівця з архетипів Норторпа 
Фрая). Це передається універсальними образами: автор уживає архетипи, 
які поступово надають цілком іншого забарвлення представленому світові. 
Світ казки і мрій на початку твору (Маринині мрії, Ількові згадки про 
Петрарку) дедалі більше обертається на іронічну пародію (особи-мрійники 
стають особами-жертвами, навіть інструмент гелікон, який спершу 
вирізнявся своїм світінням, нагадує надалі своєю формою удава-давуна). 
І хоч у деяких версіях твору наприкінці є згадка про “всесвітню соціяльну 
весну” та про “оркестр гуманізму”, “світіні вічної любови” там усе одно 
немає. Ілько, котрий стверджував, що у поетів чистіші тіні, ніж у 
політичних провідників (чи “золотих фіґур в історії”), виявляє в кінці, 
що його власна тінь теж чорна. Гелікон-удав задушив світло. А герой 
віддалився від Аполлона — бога, якого в однім творі про Сократа 
називають і “тим, що миється (аполуон, ctrtoXvoV )”, і тим, “що говорить 
правду (аплун, 7j'a7tXw  )”8. Ілько пробує таким бути: в кінці твору він 
відкриває правду про Марину, але не змиває її гріха занечищення, як 
це зробив би Аполлон, навпаки — сам поповнює гріх зради і, навіть, 
убивства при світлі вогню-вогнища для Марини. Він тратить таким чином 
своє право сповняти функцію того, котрий дає іншим змогу відродитися, 
засвітитися чистотою.

Марина теж не зуміла поєднати тих трьох ролей-утілень, які сама 
собі вибрала: 1) мрійливої дівчини; 2) історичної України (чайки), постаті, 
що веде боротьбу, реалізує “програму”; 3) Пітії, що розбуджує, поперед
жує, пригадує, навчає і, змушуючи вирішувати, змушує вибирати. їй не 
вдається діяти на всіх трьох площинах за тими самими принципами. Не 
вдається знайти гармонію, попри власне гасло перестороги “пізнай себе”. 
У тім, власне, й суть проблеми, що “програмова” частина обох героїв, 
себто їхня дія, не базується на тих самих вартостях, що й їхні особисті 
мрії. Говорячи екзистенціялістичною термінологією — вони не діяли в 
добрій вірі або, за словами Винниченка, не діяли чесно з собою. Вони 
лишаються без своїх мрій і, що вельми символічно, без тих інструментів, 
які представляли мову їхніх душ, без музики — без фортепіяна і гелікона 
(у першому варіянті твору). Цього закінчення й слід було сподіватись,
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беручи під увагу, що структура драми побудована на сонаті, написаній 
у мінорнім ключі (соната оп. 13, 8, С-мінор).

Є ще один цікавий грецький символ у п’єсі — корабель Арго. Кілька 
разів Ількові ввижається Арго, “що пливе над степами” (дія II, t); йому 
здається, що “ми пливемо над життям на кораблі Арго до вічно прекрасних 
країн. Кожний по своє золоте руно” (дія І, 7).

Корабель-Ковчег звичайно символізує рятунок, відновлення, тривалість 
життя. Натомість уже в першій дії маємо натяк на те, що мрії Марини 
# Ілька не вціліють. Осягнення золотого руна, хай і нечесним способом,
— надзвичайно важка справа. Це змагання не лише за безцінний скарб, 
а й за невинність (символ чистого золота і ягняти9). У п’єсі ж чим 
менше шансів здобути руно, тим менше згадок і про Арго. Перемога стає 
малоправдоподібною, а невинність душі — заплямованою, лишається 
тільки ягня-жертва і вогнище. Марина й Ілько не здобули руна — ані 
чесним шляхом, ані крадіжкою, ані навіть не вберегли того, що мали.

Обидва герої платять за те, що самі себе не пізнали, не впізнали своїх 
власних слабкостей — як в особистому, так і в соціяльному плані 
(“Українче, пізнай себе!” — казала, як ми пригадуємо, Марина). Те, що 
вона радила батькові, слід було б узяти за пересторогу й собі. А так її 
губріс, її провина у самовпевненості призводить до помилок у міркуваннях 
і вчинках, і врешті — до трагічної класичної сліпоти гамартїи Повчаючи 
батька і всіх українців “пізнай себе”, вона вказувала на омфалос, не 
підозрюючи, що й сама може припуститись етичної похибки й практичної 
помилки. Вказуючи стежку іншим, сама нею не йшла, не орієнтувалася 
повсякчас на свій внутрішній омфалос.

Ось такі додаткові ключі до відкодування грецьких впливів у Кулішевій 
п’єсі, образне багатство якої, зрозуміло, не вичерпується кількома 
проаналізованими вище символами.

1 “Про це свідчить лист M. Куліша до І. Дніпровського у зв’язку з працею над 
первісним, епічним, варіянтом “Патетичної сонати”: “Шукаю форми. Прочитав “От 
символизма до Октября” (така є книжка про літературні напрями і школи)...” Див.: 
Магдалина Ласло-Куцюк. “Маски” Миколи Куліша. 11 Шукання форми. — Бухарест: 
Критеріон, 1980. — С. 235.

2 Люба Дика, Л. Онишкевич.
3 Лариса Залеська-Онииікевши Роль Великодня у “Патетичній сонаті” М. Куліша. / /  

Слово і час. — 1991. — № 9. — С. 48 — 53. А також цього самого автора: 
Літургічні паралелі в “Патетичній сонаті”. / /  Доповідь в Іллінойському університеті 
(Урбана, 1988).

4 Там само.
5 М. К. “Патетична соната” М. Куліша. / /  Літературна газета. — 1931, 10, 30 березня. 

Цитовано Наталією Кузякіною: П’єси Миколи Куліша. Літературна і сценічна історія.
— K., 1970. — С. 348.

6 М. Куліш- Патетична соната. Драматизовані фраґменти. Рукопис. — К., Інститут 
літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 148 — 61. — С. 57.

7 Там само. — С. 61.
8 На це звертає увагу: Paul Ricoeur. The Symbolism of Evil, transl. by Emerson Buchanan.

— Boston: Beacon Press, 1969. — P. 46.
9 J. E. Circlot. A Dictionary of Symbols, 2nd ed. — New York: Philosophical Library, 

1971. — P. 120.
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мистецтво

Олександр БУЦЕНКО 

СВІТНИЙ СТАН ДУШІ

. Стендаль у своїй “Історії 
живопису в Італії” висловив таку 
думку: “Можна стати художником, 
запозичаючи правила з книжок, а 
не із серця. Лихо нашої епохи — те, 
що існують зібрання таких правил”. 
Французький письменник наче 
передчував наближення епохи масо
вої культури, коли геніальний твір 
мистецтва породжує не лише наслі
дувачів, а й потрапляє під прес-фор- 
му масовою тиражування стає модною 
споживчою річчю. Втім, розчиняючи 
в собі все те, що вивищується над 
традиційним рівнем, масова культу
ра водночас служить благодатним 
ґрунтом для з’яви нових творів висо
кого мистецтва, t зведена до есте
тичного пониззя “Мона Ліза” на це
лофановому пакеті, узята в рамочку 
з уривками старої газети як аплі
кація на полотні, де кинуто ще 
кілька яскравих плям, постає не
сподіваним відкриттям, шедевром 
дюшанівських “редімейдів”.

Це щодо світського мистецтва. 
Якщо ж узяти духовне, то там також 
існують канони. Але в тім-то й річ — 
у різниці функціонального призна
чення правил світського малярства і 
канонів церковного живопису. “Іко
на з її образною системою була 
підкорена суворим нормам твер- 
чости, строгим канонічним вимо-

Сергій Буртовий. "Святий архангел 
Гавриїл", скло, темпера, 1992
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гам”1. Ця думка справедлива, але не 
відбиває всієї сутности явища. 
Видатні майстри світського живопи
су, працюючи в царині іконопису і 
порушуючи (геніально!) канони, не 
породжували армії наслідувачів, бо 
створювали шедеври не духовного 
спрямування. Рафаелева Мадонна, 
образи Мікеланджело в Сикстинсь- 
кій капелі, врубелівські лики в іко
ностасі Кирилівської церкви викли
кають захоплення — захоплення

Живопис на склі має стародавню 
історію, яка сягає корінням у часи 
Вавилону, Єгипту, Візантії. Загалом, 
склу як матеріалу здавна і в багатьох 
народів надавалося магічного зна
чення, яке пов’язувалося з небом 
(якщо вірити Олдосу Гакслі). Іко
нопис на склі має ще одну цікаву 
особливість: на відміну від іконопису 
на дошці (який переважно був ко
лективною творчістю) він най
частіше поставав індивідуальним

красою духовности, майстерністю, 
спонукають до роздумів, але... аж 
ніякчне до молитви.

“Ікона — це певний стан, що його 
прагне досягти людина; вона звер
тається до ікони, щоб заспокоїтися 
І&утрішньо, — вважає київський ху
дожник Сергій Буртовий, який пра
цює в жанрі іконопису на склі.

витвором окремого майстра. І в цьо
му безпосередньо був пов’язаний із 
творчістю народних майстрів-іко- 
нописців, котрі працювали з різними 
матеріалами. Розквіт народного іко
нопису (і зокрема, на склі) припадає 
на XVII — XVIII століття. Особливо 
іконопис на склі був поширений на 
території сучасних Болгарії, Румунії,

1 І. О.. Бєлікова, Л. М. Довга. Українська ікона: майстри, шкали, стилі. — К., 1990. — С. 5.

Буртовий. "Оплакування”, 
скло, темпера, 1992

130
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Сергій Буртовий. "ІІІляхф о мудрости", 
скло, {темпера^ 1992

Чехії і Словаччини, 
Польщі та Західної Украї
ни. З часом, однак, тра
дицію було втрачено. Са
ме в її відродженні й уба
чає своє завдання Сергій 
Буртовий.

Так само, як і біль
шість майстрів народної 
ікони минулого, Сергій 
Буртовий не має спеціаль
ної художньої освіти, він 
самоук. Малюванням за
хопився ще в шкільні 
роки, у рідному селі Гулі 
Миронівського району на 
Київщиці. “Брав зранку 
етюдник, сідав у полі й 
малював. У нас у родині й 
дідусь малював та співав 
у церковному хорі. Ма
буть, так уже якось ве
деться — онуки схожі біль- 
ЩЬуна дідів, ніж на бать
ків*^— оповідає він. Малює 
і старший брат Сергія, але 
віц̂ 1 присвятив себе іншо
му — відродженню тради
цій школи Бойчука.

До жйвопису на склі 
Сергій прийшов не від
разу. Спершу, вже після 
закінчення школи, та 
двох невдалих спроб по
ступити в художнє учи
лище, після кількох років 
пошуків себе в іншому 
виді творчої Д ІЯ Л Ь Н О С ^ И ,  

коли не брів До рук пен
зля, намагаючись опану
вати мистецтво слова, — 
захопився екслібрисом. 
Потім узявся до графіки й 
олійного малярства, від
даючи, за його словами, 
перевагу темі сполучення 
людини й природи. “Не-

Сергій Буртовий. “Першородний гр іії\ можливо збагнути істину,
скло, темпера, 1992__________ . ___________________ якщо людина не відчула
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Сергій Буртовий. "Плащаниця”, скло, темпера, 1992

Народний іконопис на склі 
привабив Сергія і своєю технологією 
і притаманною йому душевною 
щирістю (або — “наївністю”, за 
визначенням художника). Стосовно 
технології, то Сергій покриває 
поверхню скла яєчним Ділком — та
ка ґрунтовка надає йому якоїсь 
світної прозорости, — а тоді пипіе 
темперою. Фарби самі набувають 
світіння й нсвагомости. Стосовно ж

ження. “Найважливіше — це психо
логічний стан. От, буває, заходиш до 
Лаври, й виникає дивовижний стан 
спокою. Прлиш свічку, читаєш 
молитву і відчуваєш — даються ті 
сили. Тоді пишеш.” За словами ху
дожника, і образи, і кольори тоді 
стають просто відображенням досяг
нутого душею стану. “Власне, колір
— це і є той стан, відчуття. Колір — 
це відчуття форми. Хоч, звичайно,

зв’язок з природою. Найбільша наша 
вада в тому, що ми не розвиваємо в 
собі чутливости. 1 саме це в творчій 
роботі я намагаюся робити. Спочат
ку головними темами олійного 
живопису і перших спроб роботи на 
склі були теми побуту й дитинства. 
Тоді почали хвилювати більш за
гальні запитання: чому? як? що? Я 
став підходити до осмислення духов
ного начала”.

“наївности”, то йдеться знову-таки 
про душевну чутливість. 1 тому іко
нописні образи, виконані С. Бур
товим на склі, слід витлумачувати не 
з позицій живописного примі
тивізму, власне, сказати б, візуаль
ної народної етимології, або умисно
го спрощення, і так само не з 
позицій механічного дотримання ка
нонів релігійного живЪпису — умов
ного, площинного, лінійного зобра-
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Сергій Буртовий. "Святий архангел Михаїл”, скло, темпера, J992
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Сергій Бургповий “Трійця”, скло, темпера, 1992

дається він з кількох рівнів — 
фізичного, розумового (чи інтелек
туального), душевного і духовного. 
Найвищий — духовний. 1 ікона має 
бути відображенням саме духовного 
стану”.

Досягти такого стану, як у 
відображенні, так і сприйнятті, не-

“Я ще дуже далекий від бажаного, — 
зізнається художник. — Але намага
юся”. Можна сказати, що й створені 
ним образи позначені цим — вони 
ще не випромінюють тієї енергії, яка б 
огортала глядача спокоєм, вихоп
люючи з буденної і сум’ятлці. 
Принаймні, відверто кажучи, перше

існують канони. Білий колір — це 
колір чистоти й святости; червоний
— колір життя, життєтворення; 
блакитний — колір мудрости, мрії. 
Кожному із святих відповідає певна 
кольорова гама — певний душевний 
стан. Так само і власне іконопису 
притаманний особливий стан. Скла-

легко. Сергій Буртовий розповідає, 
що для писання він витримує “піст”: 

•Діє в розумінні утримання від їжі, а 
в здобутті душевного спокою, коли 
тільки й можлива духовна робота. У 
наш хаотичний, сповнений су
перечливої інформації та тривоги час 
душёвний спокій — справа непроста.
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Сергій Буртовий. “Святий 
чудотворець Миколай 

Мириєкійський”, скло, темпера, 
1992

знайомство з іконопис
ними творами С. Бурто
вого мене дещо розчару
вало, оскільки я сприйняв 
ЇХ V з позиції світського 
живопису, ладний від
значите художні достоїн
ства^ й зауважити певні 
прорахунки. Тільки пізні
ше збащув, що я підходив 
до цих творів зовсім у 
невідповідному стані — 
маючи на думці щось 
своє, оцінюючи критич
ним o k o n i, позираючи на 
годинник. Адже так само, 
як для творця, так і (або 
й іще більшою мірою) для 
глядача, котрий сприй
має, необхідний певний 
внутрішній стан. Тож я 
задався питанням, як йо
го досягти. І пригадав 
слова Сергія: “Зараз 
відкрилися великі можли
вості для внутрішньої са- 
мореалізації, але людина 
розгубилася, не знаїочи, в 
якій бік їй рухатися. Для 
цього й Існують канони. 
Бо коли людина розви
вається в каноні, вона 
розвиває в собі ту саму 
гармонію”.

Отже, повернімось до 
початку. Чи не слід 
людині вивищуватися над 
усталеними правилами, 
хай навіть це й мудрі ка
нони? Бунтівний дух 
підказує: слід. Тільки що 
є вище за Небо?

Сергій Буртовий. “В’їзд до 
Єрусалиму\ скло, темпера, 1992
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КРИТИКА

Григорій СИВОКІНЬ

БІОГРАФІЗМ У МЕТОДІ СУЧАСНОГО 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Годилося б одразу уточнити назву статті: біографізм у методі україн
ського літературознавства, — бо ж у світовому літературознавстві біографія 
митця як предмет вивчення і біографізм взагалі не криють у собі причин 
занепокоєння, там вони — одна з безлічі наукових проблем, над якими 
скільки не працюй, однаково щось лишиться й наступникам, включаючи 
й тих, що схильні мислити теоретично. У трактуванні біографізму (а вже 
й сам термін цей провокує на з’ясування нюансів його змісту) на сьогодні 
набралося так багато спостережень, що на здоровий глузд цілком можна 
було б і зупинитися. Тим-то беручись за вивчення біографії того чи того 
письменника та її зв’язку з творчістю — від тематики, прототипів, ситуацій 
до мови героїв чи цілого авторського стилю, — можна не клопотатись 
“методологічними інструментами” та їхньою результативністю.

Відтінок іронії у сказаному вище, можливо, знайде своє виправдання, 
коли зважимо на особливості біографізму саме в українській літературі 
та літературознавстві, зокрема й особливо у XX ст. На тлі суто акдемічних 
розвідок з усіма їхніми тонкощами виступає на передній план власне те, 
що спонукає осмислювати проблему як методологічну, а часто й 
морально-етичну. Цей її аспект внаслідок багатьох причин для української 
літератури набирає своєрідного значення. І тоді доводится думати навіть 
про національну специфіку теоретико-літературного знання, хоч воно, за 
звичними поняттями, наділене наднаціональною міжлітературною 
чинністю. У нашому ж випадку воно раптом вступає у суперечність із 
літературознавчими аксіомами.

Отже, академічний зміст проблеми біографізму достатньо окреслений 
і має багато цікавих аспектів, опираючись, природно, на величезний 
фактичний матеріал: письменницька біографія має давню історію, в цьому 
жанрі створено безліч праць і на різних методологічних засадах, які, у 
свою чергу, знайшли своїх аналітиків і теоретиків. Школа, що її ми в 
Україні отримували як філологи, пропонувала нам у першу чергу здобутки 
російського літературознавства, яке, засвоївши свого часу всезагально 
відомий біографічний метод Сен-Бьова, продовжений Іполітом Теном, 
виробило вже в нашому столітті ряд істотних теоретичних концепцій у 
галузі біографізму. Це, скажімо, трактування біографії Пушкіна Тиня- 
новим, Хлебникова — Г. Винокуром, це також праці Жирмунського, 
Томашевського, Виноградова, де “біографіка” дістала своєрідні уфунтовання, 
конкретизуючись у таких поняттях, як біографічне мислення, біографічне 
знання, персонологія, психографія, “чувство жизни” (Жирмунський про 
Блока), або як “зрелищное понимание биографии” (Б. Пастернак) чи навіть
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як переконання в тому, що XX ст. призвело взагалі до “катастрофічної 
загибелі біографії” (О. Мандельштам).

Усьому цьому нагромадженню, ледь не “хаосу” теоретичних концепцій 
та міркувань дало лад марксистське літературознавство з його чіткими 
соціологічними критеріями, які, десь із 30-х pp. починаючи, зробилися 
дійовою силою — аж до того, що біографія, а передусім соціальне походження 
письменника ставали приводом до вилучення його з літератури, з історії, 
відтак — і з ужитку... Не оминуло це навіть таких наших класиків, як 
Котляревський чи Квітка-Основ’яненко, адже вони були дворянського кореня, 
“ворожого пролетаріатові та трудовому селянству”.

Значно пізніше у першому томі “Краткой литературной энциклопедии” 
під пером П. Палієвського крайнощі тих методологічних, а точніше 
ідеологічних настанов минулого щодо біографічного фактора будуть 
висловлені пом’якшено — начеб у розсіяному світлі: “Марксистське 
літературознавство визнає Б.м. як допоміжний засіб дослідження, вивчаючи 
біографічні моменти лише як одне із джерел художнього образу, значення 
й зміст якого завжди незмірно ширші від будь-якого безпосереднього 
“матеріалу”, використаного у творі”1.

Ще одна примітна сторінка історії — спалах інтересу до біографії 
письменника як проблеми, сказати б, етичної в 60-і роки, коли комусь 
спало на гадку звірити цю біографію з тим, наскільки відповідає вона 
чеснотам, які письменник сповідує у своїх творах, зокрема через образ 
так званого позитивного героя. Пригадується загальний перебіг цього 
обговорення на сторінках “Литературной газеты”: розпочате з ентузіазмом, 
воно швидко зайшло у безвихідь, оскільки незабаром з’ясувалося, що 
відповідність між позитивним героєм і його літературним батьком, як 
правило, знайти важко... І тоді сам собою прийшов висновок: відповідности 
цієї шукати не варт, точніше — не коректно. Інакше можна дійти 
сумнівних переконань не лише щодо “інженерів людських душ”, а й 
щодо всієї тодішньої “інженерії”, тобто цілої літератури соцреалізму.

Річ зрозуміла, що питання про національну специфіку письменницької 
біографії в умовах колишнього Союзу поставати не мусило й існувало 
воно в літературознавстві на емпіричному рівні: дослідники накопичували 
в міру можливого біографічні факти, аби використовувати їх при написанні 
літературних портретів, де біографічний розділок, як у шкільному 
підручнику, передував розглядові творчости, що бралася здебільшого вже 
сама по собі, незалежно від біографічних “впливів”.

Можливо, такий стан речей зберігався б ще довго, коли б не 
відкривалися перед нами письменницькі біографії, які канонічним сферам 
минулих десятиріч, м’яко кажучи, не відповідали. Говорю про 
письменників-дисидентів та письменників-еміґрантів, чиї біографії укла
далися під суворими знаками долі і чиє життя визначалося найперш 
національною самовизначеністю, свідомою боротьбою за державну неза
лежність України. Окрім пізнавальної, виховної ролі, ці нововідкриті чи 
ще тільки відкривані в Україні біографії письменників акцентують, 
принаймні для їхнього дослідника, методологічне значення, розуміти яке
— все одно, що іншими очима читати літературу. 1, звичайно ж, не 
лише творчість носія даної біографії.

Якщо на користь цього потрібні докази, — можна послатися хоча б 
на щойно передруковану журналом “Українська мова і література в школі” 
статтю Юрія Бойка “Шевченко у своїй практичній революційній 
діяльності”, де зроблено спробу “реставрувати” Шевченкову біографію як
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шлях пошуку завершеної “революційної” концепції. Під цим кутом зору 
переглядається й творча еволюція поета, а в ній на передній план виступає 
радикалізм, потреба революційної дії. Мабуть, можна сперечатися з 
деякими тезами дослідника, але це вже завдання шевченкознавців. Що ж 
до методологічного значення гіпотези, то воно безсумнівне. Під її впливом 
аналізуються, так би мовити, давно проаналізовані поезії Шевченка — 
“Сон” (“На панщині пшеницю жала”), “Подражаніє XI псалму”, “Не 
нарікаю я на Бога”, “Я не нездужаю нівроку” тощо, і пропонуються нові 
висновки (синтез “світлої науки” з “невблаганно-революційним 
поготівлям”). Найголовніший же висновок ось який: “Справжня поезія 
не може і не повинна створювати політичну програму. Натомість може 
вона започаткувати стратегію боротьби й дати переконання в перемогу. 
Це завдання і покликання Шевченко виконав”2.

Критерій “національної чинности”3, за висловом Є. Маланюка, як і у 
випадку з революційною чинністю Шевченкової біографії, належить до 
числа першорядних, а може, і найпершого з “методологічних інстру
ментів”, яким українська літературна думка активно оперувала, а тепер 
схильна оперувати ще активніше. Той же Є. Маланюк у статті 1930 р. 
“Чупринка і проблема біографії” висловлює дуже істотну, передовсім для 
української літератури, думку про те, що проблема стилю за велйким 
рахунком є проблемою біографії. Оскільки наша національна історія є чи 
не суцільним цвинтарищем понівечених та покалічених біографій (Про
копович, Куліш, Гоголь, Тичина), — це не могло не позначитися на 
епохальних стилях мистецтва (таким є, на думку письменника, і стиль 
бароко — “стиль непевности, тривоги, татарських погонь”, “стиль Дикого 
Поля” з його майже дикою історією та “євразійською обабічнісгю”4), це не 
могло не викликати потреби в цілісній біографії такого митця чи письменника, 
котрий би долав “хиткість” минулого і пропонував би єдність слова і чину. 
Таким був Грицько Чупринка. “Згадуючи сьогодні Чупринку, — пише 
Є. Маланюк, — ми згадуємо передовсім чудом явлену постать суцільної 
людини, з однолитого національного матеріалу зроджену особистість, яка не 
лише літературно, а, що для нас важливіше, — біографічно дала зразок 
національної повноти і великого національного серця”.

Те саме в оцінці Ольжича-поета, який з’явився на світ не для того, щоб 
його оспівувати, а щоб творити. “Він не був навіть “поетом-революціонером” 
у тім сенсі, як це розуміють наші земляки (а “зовнішні революції”, як 
відомо, відбуваються під поблажливий усміх століть”): занадто велика м у д 
р і с т ь  таїлася в нім”5. Звідси різке, в’їдливе таврування Є. Маланюком 
всіляких ’’малоросійських нахилів", “гоголівських комплексів”, а то й просто 
духовних лінощів, обважнілого розуму, що вічно спізняється, тощо.

Зрозуміла річ, до кола проблем біографізму як методологічного 
інструменту належить і автобіографія, хоч творення біографії методологічно
— і це також легко зрозуміти — 4 відрізняється від життєпису в 
інтерпретації його власника. Відомо, що написання біографії іншого є, 
певною мірою, й автобіографією того, хто її пише. Що ж тоді говорити 
про власне письменницьку автобіографію, де аксіологічні моменти гранично 
загострені, — як правило, на користь того, хто “сповідується” перед 
читачем. Ось де авторська позиція й образ автора виступають з винятковою 
чіткістю! Та чи поділятиме її читач, — то ще питання.

Цікавий матеріал для роздумів на цю тему містить видана 1989 р. 
УВАН у Нью-Йорку книжка “Самі про себе. Автобіографії видатних 
українців XIX” за редакцією Юрія Луцького. Власне, роздуми аналітичного
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характеру подаються вже у передмові до збірника, де наголошуються такі 
спільні для таких різних “видатних українців” (від Шевченка до Лепкого 
та Смаль-Стоцького) риси, як: 1) їхнє самовіддане служіння рідному 
народові, 2) віра в роль інтеліґенції як провідника і просвітника народу,
3) сповідування ліберальної демократії з певною ідеалізацією селянства.

Автор передмови підкреслює ту обставину, що в автобіографіях важливе 
поєднання громадського з суто людським і що сучасному читачеві 
“персональне і людське більш цікаве від громадського”, тоді як у збірнику 
“Самі про себе” пропорції між тим і іншим можуть здатися невигідно 
порушеними. Висновок автора тут ще раз схиляє до думки про національну 
специфічність самої методології біографізму. “Може, в майбутніх ав
тобіографіях, — пише він, — буде кращий балянс між особистим і 
суспільним. Та це настане тільки тоді, коли, як писав М. Хвильовий, 
Україна “перейде той природний етап, який Західня Европа пройшла в 
часи оформлення національних держав”6.

Маємо, здається, саме той час, коли Україна вже вкотре (сподіваємось, 
вона не дасть цього разу приводів для “поблажливого усміху століть”), 
намагається “оформити” справжню, не маріонеткову національну державу. 
Природним у цих умовах є загострення інтересу до проблем біографізму, 
зокрема до письменницької біографії, а відтак — уже в науковій галузі — 
до “біографіки” як до методологічного поняття, як теоретичної категорії.

Приводів для цього тут чи не безліч. Тим більше, що за природою 
своєю біографія ретроспективна. Навіть коли брати лише суто громадський 
план її маємо: письменників із компартійним минулим і письменників- 
опозиціонерів та бунтарів, письменників-ініціаторів та організаторів На
родного руху України, письменників-депутатів парламенту, письменників- 
аванґардистів із біографією і майже без неї, письменників-еміґрантів і 
дисидентів, нарешті, й тих, що вже “сраму не ймуть”, і т. д., й т. п. 
А взяти “персональне”, суто “людське”, до якого в сучасного читача та 
шанувальника начебто особистий інтерес?

Тут не штука хоч кому збитися з толку. Підкажіть, що мені робити 
з моїм улюбленим Маланюком, тим котрий так ваговито кваліфікував 
єдність слова і чину в служінні рідній Україні, коли повірити, приміром, 
таки ж біографічним свідченням про нього Олени Теліги в листі до 
Н. Лівицької-Холодної від 18 жовтня 1932 p.: “Зоя (Плітас, колишня 
дружина Є. Маланюка. — Г. С.), звичайно в порівнянні з Маланюком
— пігмей, звичайна сіренька жінка, але під час свого розводу Зоя була 
велетнем, а Маланюк — дрібним, міщанським, і навіть — непорядним...”7.

Це неможливо цитувати далі, і хочеться якомога швидше віднести 
написане до розряду звичайних пліток. Але в науковій біографії такі 
свідчення також дещо важать. Методологія має їх відповідно враховувати; 
власне і враховує: американському автору, наприклад, невдивовижу писати 
статтю під назвою “Гігантський убивця (пияцтво й американський 
письменник)”8, хоч два-три десятиліття тому він дістав би доста докорів 
від авторитетного радянського літературознавця за те, що запроваджує 
“психографічний метод” тлумачення письменника як особистости. Як це 
сталося наприклад з оцінкою “психографії” в літературознавстві США 
60-х років, передусім із книжкою Едварда Вагенкнехта “Натаніель Готорн. 
Людина і письменник” (Нью-Йорк, 1961)9.

Очевидно, що різноманітні підходи до письменницької біографії, в тому 
числі й психографічні, українське літературознавство з часом засвоїть, 
так само як використовуватиме воно всі кращі досягнення академічних
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шкіл у трактуванні якнайтонших ліній творчости у співвіднесенні їх з 
особистістю письменника, з його біографією. Все це буде, однак сьогодні 
на передньому плані перебувають специфічні проблеми методології 
біографізму, притаманні, можливо, в найбільш гострому вираженні саме 
українській літературі й українському літературознавству. Не секрет, що 
акценти падають на громадянську поведінку письменника, яка, своєю 
чергою, позначається на морально-етичних її вимірах, відтак — і на 
ставленні до творчости цього письменника. Отож, об’єктивно постає 
проблема біографізму як методологічного інструменту літературознавства.

У її рамках, мабуть, найважче розв’язати питання * про несумісність 
творчости з життєдіянням, надто коли йдеться про письменників, що вже 
мають тривалу творчу біографію, однак багато що з неї воліли б не 
згадувати. Не випадково вже з’являються автобіографічні твори, аксіологія 
яких відповіна саме цьому жанрові. Приміром: писав вірші про Сталіна 
й партію, бо інакше не опублікував би вартісних віршів; вступив до 
КПРС, аби в ній було більше свідомих національної справи людей, і 
тому подібне. Проблема це не тільки автобіографічна, оскільки, скажімо, 
в молодшого покоління письменників не раз угадується рішучість 
викреслити з літератури всякого, хто “брав участь”.

З другого боку, цілком реальна інша тенденція нехтувати без
сумнівними літературно-художніми критеріями, коли йдеться про автора 
з біографією цілком “чистою”. Т^к, виходячи з тези про українську 
літературу як дійову особу історії, О. Забужко в цьому плані точно 
діагнозує ставлення, професійне і масово-читацьке, до В. Стуса. “Без
сумнівно одне: у випадку Стуса сліпучий німб мучеництва рішуче 
заслонив поетичний текст. Аудиторію обходить уже не поезія як така, а 
сама особа поета. І це — та ціна, котру література змушена платити за 
нав’язану їй участь у творенні національної історії”10.

Добре, коли це Василь Сгус. А коли біографію вимушеного еміфанта, дисидента, 
правдивої жертви національної історії має не-поет або, даруйте, графоман?..

Літературознавство, здається, дещо гарячково шукає рятунку в 
позабіографічному читанні й тлумаченні творів (і тільки творів) 
письменника, хоч би з якою біографією стикалося. Звідси, наприклад, 
спроби розмежування “раннього” і “пізнього” Тичини. Звідси австра
лійський науковий збірник статей із промовистою назвою “Стус як текст”. 
Звідси несмілі пропозиції забути про біографію, а пам’ятати лише 
творчість, та й то виключно у нескомпрометованих зразках. Усе це — 
з царини не тільки морально-етичної, а й методологічної. Науці про 
літературу в цій царині сьогодні багато роботи.

1 КЛЭ. — Т. 1. — С. 619.
2 Українська мова і літератур* в школі. — 1993. — № 3. — С. 49.
3 Є. Маланюк. Книга спостережень. Проза. — Торонто, 1962. — С. 169.
4 Там само. — С. 337
5 Там само. — С. 159
6 Назване джерело, с. 17. “Україна чи Малоросія” цитується тут за вид.:

Ю. Лавріненко. Розстріляне відродження. — Париж, 1959. — С. 830.
7 Матеріяли до історії літератури і громадської думки. Листування з американських архівів. — 

Нью-Йорк, 1992. — С. 682.
8 Рос. переклад в ж. “Вопросы литературы”. — 1991. — № 9 — 10.
9 Див.: А  Ииколюкин. Психография — “новий метод” в литературоведении США. / /  Вопр. 

лит-ры. — 1963. — № 9.
10 О. Забужко. Українська література як дійова особа історії. 11 Вавилон XXI. — 

1993. — № 5 — 6. — С. 22.
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ДО ДЖЕРЕЛ

Тобі, Україно моя,
і перший мій подих,
і подих останній* тобі.

Василь Еллан, 
лютий 1917 р.

Блакитний Василь Михайлович (справжнє прізвище —  Елланський, 
літературні псевдоніми —  Еллан, Блакитний, Гарт та ін.; 12. І. 1894, 
с. Козли на Чернігівщині —  4. XII. 1925, Харків) —  український 
громадський діяч та письменник. Народився в сім'Т священика. Мав 
уроджену серцеву недугу (тому й один із псевдонімів —  А. Орталь). 
Із часів навчання в семінарії та на економічному відділі Київського 
комерційного інституту брав участь у підпільних гуртках, на початку 
1917 р. вступив до Української партії соціалістів-революціонерів 
(УПСР), став одним із організаторів та лідерів її лівого крила, що 
згодом виокремилося в партію комуністів-боротьбистів (за назвою 
партійної газети “Боротьба”, редактором якої і був Блакитний). Брав 
участь у підпільному та повстанському русі проти Гетьманщини, 
Денікіна, Директорії, у війні з Польщею, зазнавав арештів. У 1920 
р. разом із багатьма іншими боротьбистами вступив до КП(б)У, був 
членом ЦК КП(б)У, ВУЦВК та ЦВК СРСР.

Останні п’ять років життя —  голова Держвидаву, редактор першої 
в УСРР щоденної центральної української газети "Вісти", організатор 
та редактор журналів "Всесвіт", “Червоний перець" (нині “Перець”), 
засновник і керівник спілки пролетарських письменників “Гарт”. В 
українську літературу ввійшов як поет, гуморист, сатирик, автор понад 
500 статей на політичні та літературні теми. Деякі з цих статей 
друкуємо нижче.

НЕОБХІДНО ЯСНОСТИ

Кампанія безоглядного, безпринціпного общеросійського об’єдінітельства
— надовго чи на час — замовкла, потихшала. Під прапором “об’єднання 
революційних сил” проведено щось, що до часу ще не набрало реальних 
форм “Едіной, Неделімой” — але сильно нею тхне.

Кажемо — до “часу” бо де-що вказує, що кампанія не скінчена, що 
певна група непозбавлених общеросійського національного патріотизму 
комуністів-большовиків, ще спробує продовжити свою роботу по утворенню 
радянської Росії конче в “історичних межах царської імперії”.

Без сумніву, в ті форми тимчасового об’єднання суто-стратегічного 
характеру1 — ця течія національних (російських. — О. Г.) комуністів 
спробує влити постійний свій, своєрідний зміст, використати об’єднання 
військових сил — як перші позиції, закріпившись у яких, їм легше буде 
підготувати грунт для дальших об’єдінітельних експеріментів.

Зберігаємо правопис оригіналу. — Ред.
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Маємо право підозрівати такі тенденції — бо досі ще остаточне, 
офщіяльна позиція партії більшовиків, як такої, що до данного конк
ретного випадку з відповідною яскравістю й обгрунтованістю не виявлена.

Вся підготовча кампанія по об’єднанню з боку т. т. большевиків 
обмежилася цілим рядом статтів у газетах і виступів, у котрих було все, 
крім обгрунтованосте, ясности і виразносте. Найбільшими аргументами 
були: голословна “історична неподільність Росії” (згадаймо, що Грушевські 
теж оперують “історією” для аргументації самостійносте України — а 
Падеревські2 і т. под. “історією” ж аргументують свої захватницькі 
апетити); істерично-сантіментальні вигуки подібні тому, дао мовляв “Росія 
більше всього постраждала в революції — а тому (?) центр керування 
треба перенести до Росії” — і т. п.

Здебільшого — загальні фрази, сила експресії яких не відповідала їхній 
переконуючій силі — і то ці загальні фрази говорилися так, що їх можна 
було товкмачити і так і сяк в залежносте від того, хто їх чув і переказував.

Це все, що дала “об’єдінітельная” кампанія з боку т. т. большовиків.
Натомість комуністи-боротьбисти розгорнули в ряді статтів і виступів 

цілу льогичну з верху і до низу систему, збудовану на основних принципах 
послідовного марксизму та пристосовану як до загальних завдань проле- 
таріяту, так і до певних конкретних задач моменту й місця відцовідно 
їх умовам.

Ця система, накреслена в формульовці проекту резолюції Ц.В.К. (16
— VI) фракції боротьбистів-комуністів, була відкинута більшістю 26 
(фракції большевиків і бунда) проти 15 голосів.

Жадної критики по сути справи, жадної виразної протилежної резолюції 
не було. Справа обмежилася кількома анекдотичними виступами, дрібними 
причепками до окремих невдалих по редакції висловів фракційного промовця 
боротьбистів, багатозначним покивуванням на ніби-то “уязвленный 
национализм украинцев”, який наче б то плекають боротьбисти, брудноватими 
й безпідставними натяками на якусь “контр-революційність” боротьбистів — 
взагалі, “мітингуванням” у гіршому розумінні цього слова, розрахованим на 
несвідомість авдиторії, без чогось ясного і виразного по сути.

Прийняттям резолюції і фактично проведеним об’єднанням військових 
сил, що виявилося на ділі в скасуванні Українфронту, справа ніби то 
закінчилась. Всю увагу відтягли і відтягають бойові події на сході й заході 
України. Але разом з тим справа не тільки не втратила своєї гостросте 
і злободенносте — але навпаки ще більш вимагає ясної і точної її 
постановки в зв’язку з подіями на фронті. Небажана в умовах військового 
часу газетна шумиха і полемика, неминучі, проте, при виясненню спірних 
питань, при невиразній офіціяльній позиції керуючої течії комунізму, 
досягла до мас трудового люду, дала багату страву для ріжних товкмачень 
питання — а разом з тим зтворила плодючий грунт для провокацій, 
націоналістичної агітації, шовіністичного розгардіяшу, що погрожує роз
кладом революції на Вкраїні в цей критичний для неї мент.

З другого боку — з боку певних кол коли не починається дальша 
стадія “об’єдінітельной кампанії”, то намащується для неї грунт.

Нещодавно промайнула в газетах звістка про те, що колегія Укрнар- 
компрода постановила злити Наркомпрод України з Наркомпродом Росії 
й вживає до цього конкретних заходів. Не будемо поки що зупинятися 
над тим, щоби це мало значити — чи капітуляцію т. Шліхтера3 перед 
непосильним для нього завданням, чи зміну “курсу” в продовольчій роботі, 
чи навпаки, його укріплення — відкладемо ці питання на далі, до
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офіціяльного повідомлення відповідних керуючих органів, через які таке 
об’єднання має конче пройти.

Скоріше всього — це “пробний шар”, безвідповідальна звістка — але 
ми знаємо, що після подібної ж “безвідповідальної звістки” в московських 
газетах про об’єднання залізничної справи в Росії й Україні — через 
місяць офіціально було декляровано те, що фактично вже проводилося. 
Чи не маємо й тут чогось подібного?

Це було би недопустимо — бо таким чином утворюється якась 
“політична партизанщина”, якесь “братаніє по відомствам”, помимо 
Центрального Вик. Комітету й Нар. Ком. Ради.

Подібне ж питання — про “централізацію” в Москві радянської 
інформації піднімає знову в № 134 Московських “Известий” керовник 
Рос. телеграфичного агентства т. Керженцев.

Централізація ця по думці т. Керженцева мала би трохи своєрідний 
характер. Так він пише:

“Само собой понятно, что для обслуживания специальных нужд 
украинской печати могут существовать специальное бюро или специальные 
отделения, но эти бюро будут работать плодотворно только при том 
необходимом условии(!), если они организационно сольются с “Российским 
телеграфным агентством” и будут находиться под его непосредственным 
руководством. Конечно, это вовсе не значит, что материал из Харькова 
будет поступать в киевские газеты, лишь пройдя через Москву. Понятно, 
нет. Весь материал украинский будет поступать непосредственно, скажем, 
из Харькова в Киев или из Киева в Одессу, но в то же самое время и 
вся информация с Украины будет тоже поступать в Москву непосредст
венно из украинских городов и местечек, а не через Киев, как это 
проектировалося, например, некоторыми украинскими деятелями”.

Виходить якась “децентралізована централізація”. Кожне місто — 
посилає інформації в кожне місце і в Москву. Замість “централізації” 
виходить якийся гармідер. Нічого подібний проект “централізації” не дає, 
крім одного: скасування українського центру інформації і передачи всеї 
справи в руки “Роста”. Не сумніваємось, що справа від цього не виграє
— тому, що потрібно лише краще налагодити “Буп” (Українське Бюро 
преси) і краще звязати його з “Роста”. Зробити це легко — але без 
анекдотично двохзначної “централізації”.

Вже цих двох прикладів досить, щоби стало ясно, що десь, кимсь 
справа об’єднання форсується. Напрямок же можна лише вгадувати — 
але одверто про нього нікто не говорить.

Все це утворює хоробливу політичну атмосферу.
“Спецы” із націоналістичної наволочі заявляють: “ми за радянську 

владу — бо вона будує Велику Росію — а в Великій Росії без нас не 
обійдуться”.

Пролетаріят же України, не кажучи вже про сільську голоту чи 
“середняків” — цього не може повторити. Бо він хоче будувати лише 
Велику Революцію.

Але він не може й сказати протилежного — що поруч із революцією 
він не відбудовує і величезного паразита — бюрократичної держави, 
притулку для “спеців”.

У нього нема для цього данних, нема ясної й недвозначної думки 
керуючих кол революції. Цю думку треба дати, бо цього вимагає момент, 
щоби пролетарі, біднота і незалежне селянство без тіні сумління й вагань 
вдарило й знищило Денікінську золотопогонну наволоч.

Відволікання ясної відповіді на руку лише самостійницькій жовтоблакиті,
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яка одержує певний грунт для своєї агітації, та для націоналістичної 
російської “збольшевізованої” меньшевицької інтелігентщини, яка вже й 
зараз мислить майбутню світову радянську Республіку, як спілку “Великої 
Росії” з иншими “великими” соціялістичними федеративними рес
публіками. Цьому ж треба покласти кінець.

В. Гарт
“Боротьба”, ч. 108, 28 червня 1919 р.

1 Декрет ВЦВК від 1. VI. 1919 р. “Про об’єднання Радянських республік Росії, України, 
Латвії, Литви, Білорусії для боротьби з світовим імперіалізмом”. Об’єднувалися: 
військові командування, ради народного господарства, управління залізничним тран
спортом, фінанси, комісаріати праці.

2 Падеревський І. (1860 — 1941) — польський композитор, піаніст, державний діяч, 
у 1919 — 1921 pp. — прем’єр-міністр Польщі.

3 Шліхтер О. Г. (1868 — 1940) — у 1917 — 1918 — наркомзем, наркомпрод РСФРР, 
у 1919 — наркомпрод УСРР.

ЗІ СТАТТІ «ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ»

...Коли слідом за повстанчеськими відділами просунулися російські 
Червоні Війська, несучи з собою готовий вже центральний апарат 
радянської влади, коли домінуючу ролю в радянському будівництві стали 
грати елементи здебільшого привозної, а то й місцевої скоропеченої 
комуністичної інтелігенції та міщанства, не зв’язані з основними масами 
пролетарів села і міста — правіша частина єдиного “повстанчеського 
фронту”1 стала в гостру опозицію до тодішньої радянської влади. 
Відсутність же у останньої міцних зв’язків з місцевим пролетаріятом та 
хибний курс політики в цілому ряді питань не дав змоги радянській владі 
на Україні опертися на пролетарський місцевий грунт, диференціювати 
селянство на його складові частини.

Єдина партія пролетаріяту міста і села України (боротьбисти. — О.Г.), 
при тій постановці питань, при перенесенні бази радянської влади на 
реальні сили зовні — була змушена зайняти місце одповідальної опозиції 
і займатися виправленням помилок та внесенням корективів — а отже 
була позбавлена можливосте розвинути свою діяльність і при тих складних 
обставинах перевести грандіозну задачу скріплення грунту під революцією.

В наслідок цього єдиний “повстанчеський фронт” не був розірваний 
на свої природні складові частини.

Елементи внутрішньої громадянської боротьби були зовсім незначні — 
особливо на селах, і коли “праве крило” того фронту, заможні кола 
дрібної буржуазії, гостро поставилися проти пролетарської влади — під 
націоналістичними гаслами, прикривавшими соціальну суть, то “ліве” — 
значна частина пролетаріяту і напівпролетаріят — осталося нейтральним, 
або було по інерції втягнено в боротьбу (проти радянської влади. — О. Г.),

Ряд повстань проти радянської влади, економічна “блокада” міст, 
росклад спершу партизанських, а потім і регулярних червоних частин, 
зріст впливу Петлюри і катастрофічний розвал проти денікінського фронту
— ближчі наслідки такого стану.

Цей екскурс в недавнє минуле необхідний для того, щоби як 
найяскравіше показати, виявити те основне завдання, яке стоїть перед 
революцією на Україні: створення міцної внутрішньої пролетарської бази 
комунізму і як прямий висновок з цього — створення міцної комуністичної 
партії2.

І зараз, коли об’єднаними ударами зовні і з середини робітниче-се-
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лянська Україна стає знову радянською республікою — пролетаріят 
України і всього світу повинен пам’ятати приклад минулого і прикладати 
всіх зусиль, щоби на цей раз це основне завдання було розрішене і щоб 
на цей раз вік У.С.Р.Р. не був таким коротким, як у попередній добі 
революцій Цього ж можна досягти тільки раз на завжди одмовившись 
від двічі скомпрометованого політичного “курсу”, навіть замаскованого 
гарними фразами, і негайно закликавши до самодіяльности до повного 
виявлення всіх своїх сил пролетаріят України, зосереджений навколо своєї 
комуністичної партії.

В. Б-ИЙ.
“Боротьба” ч. 6, 10 січня 1920 р.

1 У боротьбі з Гетьманщиною українське селянство, зазначає Блакитний, виступило 
“єдиним фронтом”, який на перших порах, “за інерцією” залишився “єдиним” і 
проти Петлюри.

2 Ядром такої партії, на думку боротьбистів, повинна була б стати УКП (б), на позиції 
якої мали б перейти українські більшовики.

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 
І ШЛЯХИ ї ї  ЗМІЦНЕННЯ*

(Конспективний начерк)

Комуністична партія взяла на себе провідничу ролю в революції, що 
почалася після світової війни.

Грандіозна руйнація господарства і розклад старого суспільства — 
спадщина імперіялістичної війни та одної з її форм — революційних війн. 
Процес цей, величезним двигуном якого є героїчна боротьба Радянської 
влади й Червоної армії — в буржуазних державах повільно, але [не] 
втримно веде до викристалізовування не [? ] пролетарських сил, до 
утворення могутньої комуністичної партії і до переходу влади в її руки.

Одночасно з цим трьохлітня війна пролетаріяту радянських республік 
проти оскаженілих нападів імперіялістів, війна, проваджена в умовах 
повної економічної бльокади [й ] ізоляції, і прискорювала, і прискорює 
цей процес роскладу суспільства, руйнування господарства в самих 
радянських республіках і ставить поруч із військовими завданнями і як 
умову їх успішного виконання ряд завдань по оздоровленню господарства, 
організації нового суспільства і в першу чергу — зміцнення самої 
комуністичної партії.

Особливо актуально ці завдання стають в моменти “передишок”, після 
ліквідації тих чи иньших фронтів.

За часи революції Російська Комуністична партія мала ряд змін.
Перш за все партія колосально зросла, втягнувши в свої ряди маси 

більш одсталого, менше вихованого і витривалого пролетаріяту і 
півпролетаріяту, та де яку долю революційної дрібної буржуазії.

По друге — безперестанна жорстока боротьба протягом трьох років 
істнування Радянської республіки, перебування партії весь час на 
військовому стані, ослаблення нормального внутріпартійного життя, 
приглушення живої “громадської думки” внутрі партії — внесло в середину 
партії елемент втоми, знервованости, надмірної чутливости, де-якої 
розбіжносте поглядів, створило грунт для демагогії і роскладових впливів.

* Міститься як матерьял до дискусії на V Всеукраїнській парт, конференції.
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По третє — частина одповідальних товаришів, без зміни перебуваючи 
на своїх керуючих чи адміністративних державних посадах — втратили 
живий зв’язок із продукцією, із широкими масами пролетаріяту, 
одірвалися від основної маси партії, підпали під вплив дрібнобуржуазного 
оточення “спеців” — вульгарно кажучи — “скомісарились”.

Всі ці умови — які найкраще характеризуються термином “хороби 
зросту” величезної партії привели до необхідносте вживати ряд заходів, 
щоби їх урегулювати, усунуть демагогичну і роскладаючу постановку 
питання про протилежність “верхів” — спеціалізованих т. т. — “низам” 
тоб-то масі партійного середняка, що зростаючи прагне да самодіяльносте 
і активности.

Всеросійська партійна конференція намітила ряд заходів до оздоров
лення атмосфери партії і втяження всеї партійної маси в активну роботу.

Це ж питання — питання про зміцнення комуністичної партії, як 
основного чинника революції, та про шляхи її роботи стоїть основним 
питанням і V Всеукраїнської конференції К.П.У.

Розглядати її треба прийнявши на увагу українську дійсність — 
незакінчену громадянську війну на селі (бандитизм як один із проявів 
її), неймовірну господарчу руїну і повний росклад старого суспільства — 
при ослаблености й розпорошеносте пролетарських сил — та виходячи з 
основних і невідкладних завдань революції — створення суспільства й 
його економічної бази.

II

Щоб намітити правильні шляхи до оздоровлення й управлення КПУ, 
мусимо проаналізувати спершу самі історію розвитку КПУ по сей день.

Зародилась КПУ із гуртків РСДРП (б), представлявших собою рево
люційну частину пролетарської інтелігенції — здебільшого індустріяльної
— безпосередньо звязаної з промисловими центрами колишньої імперії.

Роки 1917 — 1918 являються роками зросту й формування КПУ, як 
окремої партійної формації. Першими в лави її пішли передові шари 
пролетаріяту фабрик, заводів, копалень — головним чином міського — і 
революційний військовий люмпен з розвалених імперіялістичних армій. Разом 
з тим в армію густо посунули, прагнучи до влади та з переляку перед 
“українізацією” націонал-революціонерів, містечкові і передміські елементи 
міщанства, лавочництва, обивательщини, ремісництва й “бойкіє попутчики” 
сумнівного с о ц іа л ь н о г о  походження, стимульовані не революціонизмом чи 
клясовою свідомістю, але можливістю пристосуватись до обставин для власної 
користе. Тоді ж до партії вступили перші одиночки — пролетарські 
перебіжчики з табору національної революції — група лівих УСД.

В часи революційних війн з складу партії вибуло у великому числі 
цвіту пролетарських елементі* — донецьких шахтарів, київських арсе- 
>нальців, харьковских перевозників і ин., що полягли головами при 
відступові з України Рад. влади, обороні кордонів від гетьманщини і по 
поворотному наступові.

Те, що лишилося з додатком торбарського типу елементів, які без 
відповідного контролю з боку центрів, хвилею посунули з РСФСР на 
Україну в часи другої УСРР — це складало з себе КПУ 1918 — 19 років.

Заповнена міщанськими, торбарськими елементами та “ловкими по
путчиками”, вона оказалася не в стані опанувати революційною стихією, 
згубила звязки з робітництвом та не навязала їх з сільським 
півпролетаріятом, не могла виконувати основних завдань по політичному
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знищенню петлюрівщини та атаманщини, по утворенню міцної бази на 
селі шляхом клясового поділу його — і з рештою почала наочно 
роскладатися. Характерним покажчиком цього роскладу був зріст за 
рахунок КПУ другої комуністичної формації — УКП (боротьбистів), 
припинення тенденцій останньої до самоліквідації і, нарешті, навіть 
утворення внутрі КПУ окремої організаційно оформленої течії (т. зв. 
“ федералістична група ”).

Цілком зрозуміло, що партія в такому стані не могла бути організуючим 
чинником — і Радянська влада на Україні втретє впала під натиском 
зовні, а в Росії, куди емігрувала маса сумнівного елементу партії — 
“Український комуніст” — стало символом міщанства, обивательщини, 
безладности й нездатности.

В часи реакції невеликі партійні сили, залишені в підпіллі більше для 
звязку, а ніж для праці, не можуть справитись із ростом впливу на 
заводах і селах инших формацій — і багато позицій КПУ, до моменту 
повороту її разом з Червоною Армією, захоплюється УКП (б).

На цьому періоді треба було спинитись трохи довше тому, що він 
являвся характерним періодом упадку, після якого означився перелом до 
підйому.

Повернулася КПУ на територію України, позбувшись значної частини 
торбарського елементу, опираючись на міцну військову силу» та 
організований військово-партійний апарат, поповнена новими більш про
летарськими елементами РКП. Цей перелом в напрямкові до зміцнення 
КПУ опреділив наслідки жорстокої боротьби з УКП (б) * за право бути 
керуючим центром комунізму на Україні — організаційною са
моліквідацією останньої, влиттям її до КПУ. Об’єднання з боротьбистами 
дало партії свіжі кадри революційного сільсько-господарського проле
таріяту, батрацтва, заробітчан, сільської голоти, селянської інтелігенції та 
українського національно свідомого пролетаріяту, які, проблукавши в 
манівцях національної революції, вирвалися з неї в той момент, коли 
стали намічатися ознаки перетворення її в буржуазну контр-революцію і 
шляхом прискореної кристалізації дійшли до комунізму, підтягаючи до 
нього свої маси.

Але коли це — був плюс для партії, то мінусом для неї було 
“підкріплення” з РКП — елементами пролетарськими, але втомленими, 
знервованими й безоглядно опозиційними, з ознаками хоробливости, що 
виявилась у загостренню цілого ряду питань мало актуальних в умовах 
України та з цілком неправильною постановкою питання про роботу на селі.

Це послужило до нової катастрофи в партії, що скінчилася кризою 
партійної конференції, заведенням сурового режиму залізної, чисто 
військової дісціпліни в КПУ.

Влиття в ріжні часи нових елементів дрібного ремісництва — з 
Комуніст. Євр. Союзу (Комфорбанд) влиття С. - Д. інтернаціоналістів, 
що об’єднували невеликі групи" здебільшого робітників-професіоналістів і 
кооператорів, влиття більш компактної партії л. с.-р. (борбістів)1, які 
уявляли з себе здебільшого міську революційну інтелігенцію вільних 
професій та почасти де які спеціфичні групи пролетаріяту (залізничники, 
медіксантруд) і нарешті більш плянова присилка з Р.К.П. цілих груп 
пролетарського, міцного, здорового елементу та досвідчених партійних 
“спеців-адміністраторів” — закінчили процес формування КПУ до сього 
моменту.

Цей підрахунок групіровок, поповнивших КПУ, і огляд дієвих сил 
комунізму на Україні був би неповним, коли б не згадати про сили
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комуністів у військах, що безперестанно перебували на території України 
і хоча безпосередньо участь в органічному партійному житті не беруть, 
але можуть впливати і часто впливають на нього.

“Військові комуністи” та комуністи напіввійськових організацій 
(“Політпуть” і т. п.) — представляють дві характерні групи: міцну, сталу, 
енергійну, пролетарську здебільшого з північних і центрально російських 
індустріяльних центрів — і так званих комуністів-испеців”, точних і 
слухняних, але безкритичних і безініціятивних комісарів — щось подібне 
до спеців-адміністраторів. Спеціфичні умови будови партійного апарату й 
праці у військових органах безпосередньо звязаних з центрами РСФСР 
і РКП творять з “військових комуністів” на Україні сильну групу 
дісціпліновану і слухняну, здатну в потрібний момент зробити “нажим” 
по вказівках центру.

III

При такій кількости в партії ще не перетравлених ріжних елементів, 
не спаяних між собою і часто антагоністичних по своїй соціяльній природі 
один другому — питання про остаточне оздоровлення і зміцнення К.П.У. 
являється надзвичайно складним. Природня стежка — міцне об єднання 
пролетарських елементів міста й села навколо продукційних завдань, 
виділення з них основного кадру партії, збільшення його шляхом  
втягнення нових робітничих шарів, переварення в пролетарському казані 
елементів з не цілком пролетарською псіхикою та очистка партії від 
“попутчиків”, “обивателів” і “чиновників” — виходить сильно покруче
ною і заплутаною .

Найбільш ускладнює питання присутність національних ріжниць між 
окремими соціяльними групами і елементами. Національні ріжниці і 
національна спорідненість чи наближеність утворює ряд своєрідних 
комбінацій, часто плутає на ділі природні й прості висновки льогики. Так 
українець-заробітчанин, батрак, с.-г. робітник і пролетарізований селянин
— соціально стоять найближче до пролетаря заводу й копальні - місцевого 
чи “центровика” однаково. Але одному чужі й підозрілі російська мова, 
“мова московських панів”, звички й підходи перенесені з міста, з Росії 
та близькість їх до росіянина чи зросійщеного “городянина”, “пана” й 
“підпанка” — чиновника, ремісника, крамаря; навпаки, російського 
пролетаря і його віками російщеного братеника з фабрики, заводу та 
копальні України — збиває з пантелику, підозріло настроює українська 
(“петлюрівська”) мова, “мужицький” дух, “мужичі” підходи, наближеність 
до української селянської інтелігенції українця, пролетаря чи 
напівпролетаря в селі.

Ріжниця мови, ріжниця шляхів історичного розвитку, ріжниця звичок 
і підходів поклали межу між двома клясово суцільними соціяльними 
групами і ця межа, ця грань зникне лише тоді, коли в спільній 
продукційній роботі, в спільній боротьбі цих груп національні ріжниці 
зітруться, одна з національних стихій природньо візьме гору, ростворю- 
ватиме поволі в собі другу.

Цю розмежованість, це часто-густо нерозуміння одне одним двох 
основних пролетарських груп у величезній мірі використовує група 
“попутчиків”, “спеців-адміністраторів”, торбарів і обивателів. Ворожі селу 
по своїй природі, ці чужородні перевертні, безличні, нездатні до творчости, 
рабські покірні сильному, здатні до безкрайнього пристосовування еле
менти, женучись за владою і власною вигодою, та використовуючи свою
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зросійщеність і словесну фразеологію, стають найретельнішими оборонцями 
“інтересів центру” (РКП) й найближчими провідниками “політики 
центру”. Під виглядом же “політики центру” проводиться попутчицька, 
спекулянтська, обивательсько-консервативна “обрусительсько-націоналіс- 
тична політика”, саботаж розвитку пролетарських сил села, і (під виглядом 
боротьби з петлюрівщиною), зведення рахунків з можливим конкурентом 
в апараті влади — українською інтелігенцією.

Так утворюється ніби два неприродні табори: з одного боку — 
пролетарські й напівпролетарські сили села, елементи українського про
летаріяту міського, з другого боку — представники північного російського 
пролетаріяту, пролетарські й спролетарізовані сили міста, а також 
невизначені групи з тих верхів сільського пролетаріяту, що чим дуж 
втрачають свої особливості й прикмети. А посередня — ворожий або 
чужий першому у всих відношеннях і близький до другого по своїй 
національности, пристосованности, придатности до використання — 
“ловкий попутчик”, “досвідчений адміністратор”, пройдоха-лавочник і 
просто слухняний обиватель.

Цілком ясно, що при таких групіровках в партії і її оточенню ні про 
яке оздоровлення й укріплення партії говорити не приходиться, бо в 
руках “попутчика” й “адміністратора” кожна жива думка, кожен творчий 
порив, кожна резолюція перетворюється в казенний мітинг-парад, в мертву 
“ісходящу”, коли не в засіб “ущемлення” чи “підсиживання” тих чи 
иньших “вольнодумців” і вже в усякому разі в спосіб задоволення 
честолюбства, слави, почота, а то й просто матеріальних вигід.

Цілком одностайна, однодушна й самовіддана творча праця усіх 
пролетарськи свідомих елементів партії не налагодиться вповні поки 
живуть невіджиті угруповання, поки істнують національні ріжниці й 
протилежні невиведені національні тенденції.

IV

Остання Всеросійська Партійна конференція намітила цілий ряд засобів 
до оздоровлення й зміцнення партійного організму, росхитаного в безпе
рестанній боротьбі, поповненого новими невикованими ще силами з 
ознаками втоми, знервування із симптомами деморалізації через 
проникнення в середину його клясово-сторонніх елементів.

Але цих “патентованих лікив”, як-то ослаблення мілітарного стану в 
партії, виховання й втягування в одповідальну роботу більш одсталих 
пролетарських елементів, суворий внутрі-партійний контроль і очистка 
партійних рядів від сторонніх елементів — досить в тих партіях, де існує 
сталий, витревалий основний кадр, де сильні об’єднуючі історичні традиції 
спільної боротьби і праці, — в тих партіях, в яких остаточно закінчився 
процес розвитку їх, як виразно національних партій і які мають основним 
своїм резервом однонаціональну стихію, в котрій тонуть очевидні 
національні меншости. Всі хоробливості в таких партіях можна віднести 
лише до “хороби зростання” одсталих пролетарських шарів і лікувати 
вищезгаданими ліками.

Але там, де партія ще в стадії формування, де вона має надзвичайно 
первісний кадр, а в цілому складається зі зростаючих елементів проле
таріату, де ріжні внутрішні угруповання ще не стерлись, де нові 
дорозвинуті за час революції елементи, потопивши в собі первісні кадри 
мають тенденції до розвитку й формування внутрішніх пролетарських сил 
[даної? ] країни, навіть зі зміною національного обличчя партії, і де ці
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тенденції, зустріваючись зі старими інерціями, приводять до поділу і до 
більш чи менш гострих сутичок — там ці заходи вжиті самі по собі 
можуть не тільки не дати бажаних наслідків, але навпаки — можуть 
спричинитися до роспалення внутрішньої боротьби та роскладу партії.

До таких організацій можна віднести й К.П.У. як це виясн [яється? ] 
з розгляду її складу й історії розвитку.

Отже питання про зміцнення й оздоровлення К.П.У. лежить в площі 
методів органичного творення К.П.У., як суцільної монолітної організації, 
а не в площі одних організаційно-адміністративно педагогичних [нерозб. 
одне слово], рекомендованих Всерос. Конференцією.

Єсть два основних напрямки в поглядах на перетворення К.П.У. в 
цілком однолиту організацію, “верхи” й “низи” якої ріжняться один від 
другого лише ступенем своєї комуністичної свідомости, революційної 
сталости й досвідченосте. Ці два протилежні напрями здебільшого скрито 
чи.неусвідомлено живуть внутрі партії — і наше завдання — їх об’єктивно 
виявити й віддати на дискусію — без замазування й затушовування. 
Перша з них, яку назвемо “кольонізаційною”, виходить з слабости 
індустріяльного пролетаріяту України, грунтуючись на національній 
спорідненосте більшосте міського пролетаріяту України з пролетаріятом, 
півпролетаріятом і дрібною буржуазією Росії. Вимагає будування державної 
системи в РСФСР в реставрованих межах старої імперії, в якій Україна 
творила складову частину, — ведеться до повної нівеляції КПУ в РКП, 
перетравлення й ростворення в національній російський секції Ко
муністичного Інтернаціоналу* всіх молодих пролетарських сил 
“неісторичної нації”.

Природня база цієї тенденції — в РКП, особливо в колах, що так чи 
инакше не порвали з опортуністичним міщанством, в якому найбільші 
старі національні інерції, що складають немалу частину двигачів сього 
напрямку. На Україні провідником її цілком природньо являється не- 
асімільована в українських умовах частина міського індустріяльного 
робітництва і, головне, маса міської російської чи зросійщеної дрібної 
буржуазії, що складала весь механизм панування російської буржуазії на 
Україні. Тому натуральним є і в Партії базування цього напряму на 
елементах, що соціяльно походять: з шарів пролетаріяту міського, які не 
втратили звязку з російською національною стихією, зросійщеного 
ремісництва і дрібної міської буржуазії, чиновництва, крамарства та 
иньших подібних ще більш сумнівних у клясовому розумінні груп. 
Оскільки ввесь цей комплекс не може статі: на надійну базу пролетарської 
партії — остільки абсолютно необхідним методом органичного зміцнення 
КПУ [є] в такому разі надсилка міцних пролетарських кадрів з Р.К.П., 
які б могли стати головним чинником партійного життя і, будучи 
безпосередньо звязаними з Росією, тисячами живих ниток звязала б КПУ 
з РКП, ростворяючи в собі першу і переборюючи противні цьому тенденції. 
Більш запізнені в приході на терен революції пролетарські місцеві 
елементи повинні при сій постановці проходити відповідну школу, 
переймаючи не лише досвід революції, але всі властивосте кольонізуючого 
кадру, а в разі нездатносте втратити свої українські прикмети змушені 
будуть виварювати їх в казані самої РКП.

Ці методи органічного творення КПУ передбачають відповідні 
організаційні форми в партії, що льогично випливають з самої постановки

* Така офіціальна назва Р.К.П. в складі Комінтерна.
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справи так само, як передрішають вони й розрішення питання про 
організацію суспільства й господарства в переходовій добі.

Позаяк неможливо гадати про присилку одразу відповідної кількости 
кадру з РКП, здатного самою кількистю своїх голосів перебороти 
противників асиміляції, позаяк неминуче доведеться опіратися на слухняні 
й маловиразні “попутчицькі”, “чиновницькі” і обивательські елементи 
партії, які матимуть нахил до захоплення її цілком в свої руки — то 
льогично диктується на переходовий момент форма “політвідділу” у 
отвертій чи прикритій формі замість краевого ЦК. Це єдина організаційна 
форма, здатна забезпечити в партії при вгаданій* лінії панування 
пролетарських елементів і стримування надмірних апетитів “лавочників”, 
бюрократизму “чиновників”, і росхлябаности, торбарства та лінивства 
решти “попутчиків” засобами військової дісціпліни й репресій. “Військові 
комуністи” при цьому мають відогравати ролю сили, що регулюючи 
відносини в КПУ по безпосереднім вказівкам центру, не ставить умовою 
успішного виконання їми тої ролі — не змішування з місцевими комуніст, 
елементами, одмовлення од вбірання їх в свій склад, незалежність від 
політики місцевих центрів і органів. В дальшому, по мірі перетворення 
КПУ і наближення її до РКП, — український краєвий центр партії за 
непотрібністю мусить одмерти і переферія звязуватиметься безпосередньо 
з ЦК РКП.

Зрозуміло, що при таких обставинах “патентовані ліки”, рецептовані 
на Всеросійській Конференції, а саме: воля критики, обмеження репресій, 
“внутрішній контроль”, чистота принципу демократичного централізму, 
втягнення “низів” “угору”, — не тільки не дадуть позитивних наслідків, 
а навпаки, вживання їх може вщент розвалить организацію. Бо всі вони 
суперечать “політвідділові”, як організаційній формі партії, — одне ж 
демонстративне деклярування їх з метою розрядити “опозицію” — 
погрожує віддати весь апарат партії до рук “попутчиків”, які зуміють 
імпонувати “масі”, догоджаючи “верхам”.

Поскільки органична зміна внутрі Комуністичної Партії може йти 
тільки паралельно відповідним зміцненням самої соціяльної будови її бази
— пролетаріяту й півпролетаріяту, а також і природи її суспільно-еко
номічного оточення — постільки кожен з двох шляхів зміцнювання й 
дальшого творення КПУ, передбачає цілу суворо-пристосовану сістему 
політики і відповідні організаційні форми її переведення в життя.

Грунтуючись на погляді на Україну, як на окраїну Росії — в сучасному
— пляццарм, а в дальшому — резервуар сировини й збіжжя — 
“кольонізаційна” тенденція розглядає відбудову господарчого життя Укра
їни лише з точки зору біжучих інтересів центральної вісі — без 
пристосування господарчої сістеми до найбільшої організації й розвитку 
природніх продукційних здібностей України, проте, з неодмінним засте
реженням дальшого вертикального звязку української переферії з 
російським господарчим центром.

Найкращою формою організації господарства чи, власне, організації 
біжучого використовання продукційних сил — є в цім разі форма — 
“Промбюро” — для налагодження економічних органів на місцях і 
звязування періферії безпосередньо з центром, після чого наступають 
стосунки їх у загальному порядкові і Промбюро одмирає.

Національна політика цілком опреділяється тим, що “кольонізаційна” 
тенденція має за наперед позітивно вирішено питання про повільну, але 
повну денаціоналізацію компактної маси біля ЗО мілійонів українського 
селянства, півпролетаріяту та пролетаріяту силами національної стихії
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Росії та її кольоній на Україні. Звідси випливає політика гальмування 
розвитку української мови й культури, розпорошення й асіміляція 
інтелігентних “спеціяльних” сил, протежування зростові російської культури 
та носителям її на Украіні. Це звичайно не означає відмовлення від 
користування українською мовою, як засобом для агітації чи формально 
порушення принціпу рівноправности “української національної меньшости”.

В колі внутрішньої політики, радянського будівництва, боротьбі з 
бандітизмом — знову таки все рішається наперед тим, що базою партії 
повинна бути до її перетворення — стихія територіяльно зовнішня. Місцеві 
елементи можуть втягатися як в партію, так і радянську роботу постільки, 
поскільки вони асімільовані, або здатні до сліпого й точного виконання 
директив. Звідси — проваження боротьби з куркулями й бандітами 
переважно чисто військовими заходами. Звідси — розрив з пролетарськими 
та півпролетарськими масами й заповнення радянських установ міщанством 
і дрібнобуржуазною інтелігенцією, що в свою чергу вимагає збільшових 
(? — О. Г.) засобів примусово-репресивних і контрольно-адміністративних.

В сфері військової політики — як вислід основних принціпів цієї 
тенденції — уникнення формування національних українських відділів, 
формування й доповнення на українській теріторії виключно неукра
їнського складу частин і т. п.

Після цього небагато лишається говорити про долю й ролю державних 
центрів УСРР, які цілком опреділюються принціпами внутрішньої, госпо
дарчої та національної політики.

V I2

Не менш глибокою, послідовною, всеохоплюючою й організаційно- 
чіткою є протилежна тенденція в поглядах на органичне зміцнення КПУ,
— тенденція організації й розвитку її внутрішніх сил, тенденція, яку 
називаємо “автономистською”.

Маючи за коріння зріст молодих генерацій пролетаріяту й 
півпролетаріяту, які приходять на сміну його революційним верхам, 
ставлячи собі метою не тільки дальше продовження боротьби, але разом 
з тим і приступ до продукційних завдань комунізму, цей напрям намічає 
творення на Україні пролетарськими силами (внутрішніми й основними) 
органично міцної комуністичної організації з більш-менш виразно 
своєрідним національним обличчям, цілком пристосованої до виконання 
своїх завдань. Старі дореволюційні державні та господарчі межи розруй
новані геть революцією, старі традиційні і національні інерції й впливи, 
історичні форми організаційних звязків з центром перевіряються, 
змінюються і пристосовуються до нових миневзавдань (? — О. Г.) на 
основі доцільности, зі збереженням лише принципів чистоти і єдности 
комунізму.

База цієї тенденції — в первісних, асімільованих на Україні елементах 
РКП — піонерах КПУ, в молодшій генерації міського пролетаріяту та в 
сільськопролетарській і півпролетарській частині партіі. Ці елементи, 
об’єднані спільною боротьбою за Радянську владу на Україні, зайняті в 
спільній продуктивній праці, елементи ще не знесилені й повні рево
люційного запалу — повинні стати кадром КПУ, органично злившись у 
суцільну монолітну групу і перетравивши або викинувши з партії решту 
нині в партії істнуючих елементів.

Методом органичного творення КПУ про (?) ці тенденції мусять бути:
1) Постановка перед партією ряда конкретних завдань — в перщу
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чергу перебудові сільського господарства, налагодженню каменовугільної 
і металюргічної продукції, остаточному очищенню бандітизму й організації 
революційного ладу та міцної радянської влади на місцях.

2) Як найскоріше зтерття ріжниць національних між двома основними 
соціяльними групами пролетаріяту, шляхом усвідомлення міського 
зросійщеного пролетаріяту в його величезних завданнях на Україні по 
перетворенню господарства і псіхики мілійонів селян на колективистичну, 
для чого спершу треба [національно? ] освоітися з українською стихією села.

3) Втягнення в партію та виховання свіжих шарів більш одсталого 
пролетаріяту міського і мало використаного партією сільсько-господарчого 
робітництва та величезних свіжо-виявлених напівпролетарських шарів 
незаможнього селянства.

4) Найнещадніша очистка партії від “попутчицьких”, міщанських, 
обивательських елементів.

5) Асіміляція на Україні в основному кадрі К.П.У. пролетарських 
елементів Р.К.П., які повинні стати лише досвідченими інструкторами й 
передовими бійцями в комуністичній боротьбі й праці, відкинувши свої 
спеціфично-російські властивости та остаточно позбавившись 
націоналістичних впливів дрібно-буржуазної російської стихії і консер
вативних історичних її інерцій.

Всі ці методи органичного зміцнення К.П.У. умовою своєї успішности 
мають: організаційну суцільність К.П.У., автономність її та її авторитетного 
в масах й міцно з ними звязаного центру в усіх питаннях місцевої 
політики, підпорядковання всього політичного життя країни сьому центру, 
який стає головним провідником загальної політики і діректив центру 
комуністичної революції.

Організаційно це виявляється істнуванням К.П.У. як автономної краєвої 
організації Комуністичної Дартії, чи національної Української Секції 
Комінтерна, з своїм повномочним політичним краєвим осередком, пов- 
новластя якого основується як на визнанні верховним центром, так і на 
піддержці пролетарським кадром партії.

При цій постановці питання про істнування на території України яких 
би то не було комуністичних сил не підпорядкованих загальній політиці 
цього центру, рішається негативно. Тому “військові комуністи”, і под. (в 
лави яких повинні війти місцеві сили) оскільки то дозволяє характер їх 
праці, приймають участь у органичному життю партії, вносячи в нього 
елементи организованости й дісціпліни га знайомлячись із спеціфичними 
умовами й завданнями праці Комуністичної партії на Україні.

При умові признання тенденції розвитку внутрішніх сил — конкретні 
заходи до оздоровлення партії, намічені Всерос. Конференцією, як-то воля 
здорової критики, контроль, виховання “низів”, переведення принціпів 
демократичного централізму й т. п. (вживані постільки, поскільки те 
дозволяє стан громадянської війни і військовий стан партії) — можуть 
стати дійсно могутніми засобами очистки партії від попутчицьких 
елементів, усвідомлення нею своїх завдань і шляхів, усунення пережитків 
антагонізму між окремими групами, створення повної спільности й 
однодушности — тобто засобами перетворення К.П.У. в суцільну Ко
муністичну організацію.

Тенденція розвитку внутрішніх сил, як і тенденція кольонізаційна, 
передбачає льогично-виразну систему всієї політики та її організаційні форми.

Розглядаючи Україну і оцінюючи її по її природнім продукційним 
здібностям, як можливу економічну базу революції на сході Європи — 
автономистськиййрям ставить завданням внутрішнє укріплення цеї бази,
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розбудження й організацію природніх продукційних сил. З сеї точки зору при 
відбудові господарства України повинно мати на увазі не лише інтереси 
центральної вісі під цей біжучий мент, але інтереси організації господарства 
з пристосуванням організаційних форм до ціх завдань. Такою організаційною 
формою являється зосередження господарчого будівництва в повномочному 
автономному краевому господарчому центрі, звязаного з центральним госпо
дарчим органом єдністю продукційних і росподільчих плянів.

З огляду на зруйновання революцією старої системи господарчих звязків 
Російської імперії — реставрація безпосередніх звязків української 
переферії з центром Росії та чистота принципу вертікального, примітивного 
централізму повинні бути принесені в жертву продукційним завданням 
при новій організації господарства.

В галузі національної політики — основним принціпом стає об’єднання 
міста з селом, повільна, але послідовна дерусіфікація країни шляхом 
сприяння розвиткові української школи і культури та піднесення їх на 
ступінь, відповідний уділовій вазі українського батрацтва, незаможних і 
середняцтва, що являються абсолютною національною більшістю населення 
України. Звідси — розслоєння і як найширше притягнення до культур
но-освітньої роботи значних шарів української національної інтелігенціі.

Внутрішня політика, радянське будівництво та боротьба з бандітизмом 
і внутрішньою контр-революцією і т. ин. — будуються на принціпі 
втягнення в них широких шарів пролетаріята і напівпролетаріята. Звідси
— за браком і знесиленістю пролетаріяту міського — розслоєння села, 
відшукування в ньому соціяльно-близьких пролетаріятові елементів і їх 
виховання й втягнення в працю замісць міщанських, чиновницьких, 
обивательських елементів.

Вже саме істнування господарчого й партійного центрів — при цій 
постановці — передрішує позітивне питання про відповідне істнування 
міцних і дієвих державно-політичних центрів.

Отже бачимо лише дві основні тенденції, лише два шляхи скріплення 
КПУ і разом з тим — лише два основні шляхи революції на Україні. 
Кожен з них представляє собою льогично завершену концепцію, яка 
виключає можливість змішання принціпів і основних організаційних форм. 
Третього шляху, третього напрямку немає. І з них треба вибірати, 
пам’ятаючи, що вибір того чи иньшого не повинен діктуватися нічим, як 
тільки свідомістю революційної діяльности. Треба вибірати, не боячись 
закидів у “великодержавництві” чи “сепаратизмові” — бо вибір якогось 
із напрямків не може означати a-ні крутої націоналістичної політики, 
a-ні зламання прав на самовизначення націй, a-ні порушення основ 
централізму. Партія мусить вибрати й послідовно, хоч повільно провадити 
одну з двох ліній, осудивши другу і активно її переборюючи, — бо всяке 
топтання на місці, змазування питань, спроба компромісових рішень — 
є найбільшим опортунізмом, що не дає відповіді на гострі питання, творить 
мертву точку і паралізує боєздатність і працездатність — партії.

Тут ми коротко накреслили дві лінії — безсторонньо й об’єктивно. 
Оцінка їх в звязку з моментом і умовами — представлятиме тему слідуючої 
статті.

В. Блакитний
“Коммунист” у № 258, 260, 

17; 19 ноября 1920 г.

1 Ш [)тГя 1 ,бЬ(ібистів (за назвою газети т,ч‘ Борьба” ) існувала від б е р е з н я -1 9 J 9 до лиїтяг
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1920 pp. Сформувалася на базі лівого крила Української партії лівих соціалістів-рево- 
люціонерів.

2 Очевидно, в тексті помилка при нумерації розділів.

ІСТОРИЧНА ПРОВОКАЦІЯ

Мабуть, українським патріотам, здавен-давна уславленим за оборону 
українського слова, української мови, і не снилося ніколи, що їх 
обвинуватимуть у самій підлій зраді цього слова. Але на процесі 
українських" соціял-патріотів1 між іншими тяжкими обвинуваченнями, 
інкримінованими українській націоналістичній інтелігенції, виникло й це, 
виразно кинуте їм в обличчя одним з свідків.

Досить згадати розстріли червоногвардійцями в Київі, в Полтаві й 
иньших місцях людей за їх українську мову, за знайдений папірець нею 
написаний, досить глянуть, як і досі ще навіть у масах робітництва 
України знаходить собі місце підозрілість до української мови, досить 
зважити, з якими труднощами доводиться Радянській владі українізувати 
зросійщені міста — щоби зрозуміти всю справедливість обвинувачення 
українській інтелігенції в підлій історичній провокації нею слова мільйонів 
українського селянства і сільсько-господарських робітників.

Хіба не правда, що то не “кацапи” розстрілювали “українців”, не 
“більшовик москаль” розгнівано руйнував “Відроджену Україну” — а 
робітник України громив буржуазію, орієнтуючись по одній з ознак — 
українській мові, присвоєній собі і відданій на службу контр-революції 
українською інтелігенцією?

Хто може винуватити за це робітника, якого зросійщив, одірвав од 
національного грунту царат, — і якому довелося зіткнутися конкретно з 
Українським словом — в устах катів, в наказах про розстріл, про розгон 
ради, в посвідченнях “вільного козацтва” і шульгінівських2 чорносотенних 
офіцерів, яких в часи київського повстання 1918 р. було принято під 
жовто-блакитний прапор.

І ті, часто невинні жертви, які впали від гніву робітника в ті часи, 
те невіджите інстінктове недовірря до української мови, та повільність 
процесу дерусіфікаціі України, зглаження національних ріжниць між селом 
і містом, певна ненормальність розвитку української культури — все це 
майже цілком — тільки [наслідок? ] історичної провокації української 
інтелігенції, яка мову гнаних і гноблених під прапором “Відродження” 
потягла по панським смітникам, по крівавим льохам, зробила мовою катів, 
чорносотенців і міжнародних спекулянтів.

Чи зрозуміє це українська інтелігенція?
Чи працюватиме тяжко й самовіддано Радянській владі, яка викоріняє 

наслідки тої історичної провокації, чи покутуватиме свій злочин перед 
трудовими народніми масами?

А чи, може, сподіватиметься приходу своїх “національних героїв” з 
польською шляхтою, румунським боярством, російським чорносотенством 
по-під ручку з крівавими парижськими франками в кишені?

В. Блакитний
“Вісти ВУЦВК”, №  96, 3 червня 1921 р.

1 Суд над колишнім прем’єр-міністром Центральної Ради В. Голубовичем та рядом 
інших діячів. Голубович був звинувачений у діях, що призвели до німецької окупації 
України і встановлення влади гетьмана. Засуджений до 5 років таборів.

2 Шульгін В. В. (1878 — 1976) — один з ідеологів білогвардійщини, у 1911 —
1919 pp. редактор газеты “Киевлянин”.
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НЕ ДОПУСТИТИ «СКВЕРНОСЛОВІЯ»

Зараз, згідно з декретами ВУЦВК та Раднаркому, широко провадиться 
українізація в радянських установах. Працюють курси, встановлені повні 
календарні терміни для вивчання урядовцями української мови. Справа 
поставлена широко і грунтовно. Але... одно маленьке “але”.

У більшости з нас лишилися згадки про гетьманську “українізацію”. 
Тоді провадилася вона теж досить широко і дала навіть де-який ефект. 
Ефектом цим було утворення так званої “гетьманської” мови, якоїсь 
неймовірної мішанини російського, українського, польського, розбавленного 
значною дозою фантазії, не стільки ознайомленого з філологією, скільки 
вигадливого урядовця. Читаючи написане в них, український дядько, 
навіть грамотний по українському, і урядовець другої установи даремне 
силкувався добрати глузду в написаному. А чорна сотня та кадетня кпили 
всяким чином із “хахлацької” мови, що не зрозуміла нікому.

Сталося це тому, що урядовий апарат гетьманської держави укра
їнізацію проводив “із скрежетом зубовним”, дбаючи лише про одно: 
догодити начальству, котрому для чогось-то стало потрібно ту українізацію 
заводити. У нас инший підход до справи, инші методи, як і инші цілі. 
Але мусимо взяти на увагу і досвід наших класових ворогів. Справу 
українізації мусимо продумати до останньої дрібниці, щоби уникнути 
періоду “сквернословія” в українській мові наших радапаратів, “сквер- 
нословія”, що не наближатиме апарат влади до українських шарів 
населення, а одпихуватиме останнє від нього. Папірці, які доводиться 
бачити, говорять нам, що елемент “сквернословія” вже єсть. Маємо, 
наприклад, на бланкові Петінського Райвиконкому — “Петінський 
Райський Виконавчий Комітет”. Остап Вишня підбірає цілу колекцію 
подібних “райських” бланків. Отже треба подбати, щоби цього уникнути.

Перед нами брошюра “Украинский язык в системе Наркомпроса”. В 
ній зібрано весь офіціяльний та інструктивний матеріял, що до українізації 
радапарату: декрет ВУЦВК, декрет РНК, положення про курси, програми 
курсів, список підручників, календарний план українізації і нарешті, — 
інструкція про кваліфікацію керовників курсів української мови. В останній 
перечислено вимоги до кандидатів на атестованих керовників курсів та 
порядок їх атестації. Але нема одного, що ті вимоги і той порядок для 
когось обов’язкові. От-же матеріял ця інструкція дає, так-би мовити, 
консультативний. Справді кваліфікацію “українізаторів” оприділює кожна 
установа, як їй він на душу покладе. Не диво, що замісць українізації 
в де-яких випадках матимем анекдот.

Що-би цього не було НКО (Наркоматові освіти. — О.Г.) слід встановити 
певну обов’язкову кваліфікацію “українізаторів” радапарату. Можливо, 
це зробить темп українізації більш повільним, проте сприятиме виконанню 
основного завдання українізації: наблизити мову радапарату до широких 
шарів селянського населення. Бо-ж це є завдання, що його намітив ХІІ-й 
з’їзд компартії, а не раптове “перефарбування вивісок” по петлюриним 
рецептам.

В. Б-ИЙ
“Вісти ВУЦВК”, №  230, 13 жовтня 1923 р.

Упорядкування та підготовка до друку М. Вовчик-Блакитної
та 0. Гараня.
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Олекса ГАРАНЬ

НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМ 
ТА УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ: 
РОМАНТИКА І РЕАЛЬНІСТЬ

Уперше я зустрівся з назвою "комуністи-боротьбисти”, гортаючи 
примітки до шкільного збірника творів В. Леніна. І був здивований: 
виявляється, крім більшовиків, в Україні була ще одна, *небільшовицька” 
компартія, але боротьбисти “викрили себе в очах мас як прислужники 
куркульства й буржуазно-націоналістичної контрреволюції” (УРЕ, т. II, 
с. 54). І лише з ліквідацією “білих плям” стали поступово проступати 
контури явища, про яке вже давно писали дослідники на Заході:
С. Мазлах і В. Шахрай; Г. Лапчинський і “федералісти” в КП(б)У; 
боротьбисти; укапісти; М. Скрипник і М. Хвильовий — все це етапи в 
історії націонал-комунізму в Україні1. Однак публікації про боротьбистів 
і в роки “перебудови” можна перелічити на пальцях: раніше про них не 
писали, бо націоналісти, тепер — тому, що стали комуністами.

На думку відомого історика І. Лисяка-Рудницького, до 1917 р. 
українського комунізму як політичної течії не існувало (на відміну від 
російського комунізму), він є “паростком національної революції 1917 р.” . 
Зокрема, у травні 1918 р. ліві беруть гору в Українській партії 
соціалістів-революціонерів (УПСР), у березні 1919 р. вони перебирають 
назву УПСР (комуністи); в серпні 1919 р. до них приєднуються 
незалежні-ліві з УСДРП — невелика група, але це дає боротьбистам 
“легітимну” можливість проголосити себе вже не народниками, а 
марксистами і створити Українську комуністичну партію (боротьбистів). 
Із двох закликів на першій сторінці “Боротьби” — “Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!” та Шевченкового “Борітеся — поборете” — лишається тільки 
перший. Але духу боротьбизму це не змінює.

Боротьбисти намагалися об’єднати національну та соціальну революції, 
що розгорнулися тоді в Україні. Вони палко обстоювали самостійність 
Радянської України у стосунках з Радянською Росією. “Може це й 
більшовики, але не комуністи”, — писав про прихильників великодер
жавної течії в РКП(б) та КП(б)У В. Блакитний (“Боротьба”, 1919, 21. І)*. 
До речі, після падіння гетьманату боротьбисти намагалися, спираючися 
на місцеві сили, установити в Україні Радянську владу, щоб поставити 
російських більшовиків перед доконаним фактом. Вони підкреслювали 
специфіку української революції і воліли спиратися насамперед на 
“сільський пролетаріат” і “спролетаризоване селянство”, а отже, нама
галися врахувати інтереси українського села, так, як вони ці інтереси 
розуміли.

Запропоновані увазі читача статті В. Блакитного є, власне, ілюстрацією 
і відданості боротьбистів Україні, і їхнього трагічного засліплення, оскільки 
для більшовиків вони були хоч і незручними, але союзниками. Ці статті 
(за винятком останньої), зрозуміло з яких причин, не могли ввійти до 
двотомника В. Блакитного 1958 року видання, де натомість переважали 
публікації проти “жовто-блакитної реакції”3. Коли ж публіцистична 
риторика, що випливала з логіки протистояння часів громадянської війни, 
брала гору над неупередженим аналізом, це вело до хибних висновків. 
Намагаючись показати суперечливість поглядів Блакитного як одного з

* Далі в дужках посилання на статті В. Блакитного.
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теоретиків боротьбизму, наводимо тут і статтю “Історична провокація”, 
в якій стверджувалося: оскільки українська інтелігенція підтримала 
“контрреволюційну” Центральну Раду, це викликало “класову ненависть” 
у зросійщених робітників України і сприяло муравйовським погромам. 
Заклик Блакитного: щоби виправдатися, українська інтеліґенція мусить 
тепер активно підтримати Радянську владу, яка розпочала курс на 
“українізацію” (через згадки про більшовицькі погроми ця стаття теж не 
передруковувалася).

Взагалі ж, у 1919 р. Блакитний писав про “величезну силу пет- 
люрівщини”, що “використовує в свою користь моменти національні... з 
якими і досі не погоджена, на жаль, практично робота органів центральної 
пролетарської влади... 1 ця сила — повинна бути невтралізована і 
використана нами! Петлюрівщина повинна вмерти політично, втратити 
всякий грунт...” (“Боротьба”, 23. VII. 1919).

Виконання "цих планів і означало б ствердження реальної, а не фіктивної 
незалежносте Радянської України (“До реставрації великої Росії”. / /  “Бороть
ба”, 4. VI. 1919). На думку боротьбистів, саме політика і репресії 
більшовиків штовхали селян в табір спочатку Петлюри, а потім Махна 
(“Боротьба”, 22. VI. 1919; “Вісті ВУЦВК”, 5. IX. 1920). Натомість 
боротьбисти мали значну підтримку, зокрема на селі (це відзначав і їхній 
політичний супротивник М. Гру шевський). Тому, щоб посилити свої 
позиції в Україні, більшовики вели щодо боротьбистів “подвійну гру” 
(див. про це: “Боротьба”, 28. І. 1920). При цьому Ленін вимагав “визнати 
боротьбистів партією, яка порушує основні принципи комунізму своєю 
пропагандою поділу військових сил і підтримкою бандитизму, що просто 
на руку білим і міжнародному імперіалізмові. Так само суперечить 
інтересам пролетаріату їх боротьба проти лозунга тісного і найтіснішого 
союзу з РСФРР” (т. 40, с. 118). А ось лише деякі заголовки статей 
проти боротьбистів в українській газеті “Коммунист” на початку 1920 p.: 
“Хлестаковы или Бобчинские-Добчинские”, “Передернули карту”, “Мания 
величия”. Зрештою, після того як боротьбисти не добилися визнання своєї 
партії Комінтерном, вони наприкінці березня 1920 р. саморозпусталися, 
і велика частина їх вступила до КП(б)У. “УКП(б) зникла, хай живе 
комунізм” — ця назва статті Блакитного перегукується з останніми 
словами передсмертної записки Хвильового: Блакитний наче переконує 
себе у правильності такого кроку. Очевидно, лідери боротьбистів зрозуміли, 
що об’єднати сили комуністів навколо їхньої партії не вдасться, що 
відкрита опозиція більшовикам не принесе успіху, і вирішили боротися 
одночасно за Україну і за перемогу комунізму в усьому світі в лавах 
КП(б)У, не відмовляючись від засудження русифікаторських тенденцій. 
Про це свідчив гостро критичний аналіз В. Блакитним цих тенденцій 
напередодні і в ході V конференції КП(б)У (всього лише через півроку 
пісЛя вступу боротьбистів до КП(б)У). Він застерігав проти “скомісарення” 
комуністів. Виборюючи курс на українізацію партії і державного апарату, 
Блакитний виступив за “дерусифікацію” українського пролетаріату, 
“асиміляцію” російських кадрів в КП(б)У, за те, щоб КП(б)У стала 
самостійною національною секцією Комінтерну. Інакше кажучи, це було 
продовженням попереднього курсу боротьбистів. Після цього за Блакитним 
на довгі десятиліття закріпився ярлик “націонал-ухильника”4, його твори 
у 30-і pp. було заборонено, а могилу зрівняно з землею.

Діяльність колишніх боротьбистів, які займали впливові посади (Голова 
Держплану Г. Гринько, нарком освіти О. Шумський та ін.), безумовно 
вплинула на активізацію прихильників українізації всередині КП(б)У,

159



зокрема М. Скрипника, М. Хвильового, і в цілому на українське 
відродження 20-х pp. У результаті, підкреслює І. Лисяк-Рудницький, 
“комунізм перетворився на українську політичну течію, а не просто 
інструмент російського імперіалізму”. І хоча він зазначає, що націонал- 
комунізм, як і інтегральний націоналізм, були тоталітарними течіями і 
тупиковими варіантами розвитку, що трагізм українських комуністів 
полягав у тому, що вони ніколи не були господарями у своєму домі, 
однак “одним із їхніх головних досягнень стала українізація міста”5. 1 
хоча Сталін розстріляв українське відродження (репресовані були й 
боротьбисти), модернізація українського життя стала незворотною, 
наслідки чого ми зрештою мали 1 грудня 1991 р.

З націонал-комуністичних позицій виступав у 60-і pp. 1. Дзюба6. Він, 
до речі, вважає, що навіть ті, хто в 20-і pp. намагався узгодити 
націонал-комунізм із догмами більшовизму, “в комуністичну ідеологію 
вкладали набагато демократичніший зміст і допускали більший плюралізм, 
ніж в ортодоксальній комуністичній думці. Очевидно, це пов’язане з 
певною національною традицією”7. Перші варіанти програми Руху також 
були позначені “революційним” “націонал-комунізмом”.

Нині, після краху комуністичної системи, термін “націонал-комунізм” 
вживається здебільшого в негативному сенсі, бо означає збереження влади 
номенклатури (“консервативний” “націонал-комунізм”). 1 це справді так. 
Однак не забуваймо й про те, що націонал-комуністичні тенденції в 
соціалістичному таборі послаблювали всевладдя КПРС (включаючи роз
коли у комуністичному русі, пов’язані з Югославією, Китаєм, “євроко- 
мунізмом”), допомагали народам за складних умов зберегти своє обличчя 
і в багатьох випадках сприяли лібералізації режимів на нелегкому шляху 
до демократії (Чехословаччина у 1968 p., діяльність Я. Кадара в Угорщині, 
А. Бразаускаса в радянській Литві).

Сподіваюся, що таке складне й неоднозначне явище як “революційний” 
“націонал-комунізм” в Україні, зокрема боротьбизм, ще приверне увагу 
не тільки зарубіжних дослідників, а й учених в Україні, готових вивчати 
тему, що виключає застосування тільки червоної або синьо-жовтої фарби.

P. S. На обкладинці журналу “Україна11 (1990, № 27) ви побачите 
перед міліційним кордоном сиву жінку з бойовими орденами і з 
плакатом — нагадуванням Верховній Раді про жахливі наслідки 
Чорнобиля. Це — Майя Василівна Вовчик-Блакитна з онуком біля 
стін українського парламенту. Під час війни вона була радистом у 
партизанському загоні. Бойові ордени допомогли їй вирвати її матір, 
дружину Блакитного, Лідію Вовчик із лабет сталінського табору, а 
потім вести нерівну боротьбу за реабілітацію Блакитного, від якого 
наприкінці 30-х pp. її змушували відректися. Майя Вовчик-Блакитна 
вступила в КПРС у 1944 р. перед небезпечним рейдом, а влітку 
1990 р. — вийшла з партії і, незважаючи на свої 70 років, як могла 
наближала день незалежности України. Так доля родини Блакитного 
переплелася з історією боротьби українського народу за волю.

1 Ma.ce J. Communism and the Dilemmas of National Liberation. National Communism in 
Soviet Ukraine, 1918 — 1933. — Cambridge (Mass.), 1983.

2 Rudnytsky I. L. Essays in Modern Ukrainian History. — Edmonton, 1987. — P. 102.
3 Вже за умов “перебудови” цікавий аналіз публіцистики В. Блакитного 1919 —

1920 pp. зробив Л. Новиченко (“Слово і час”, 1991, № 2).
4 В останні роки життя поет і публіцист не дозволяв собі висловлювати сумніви в 

правильності стратегічного курсу партії. При цьому, як зазначав M. Хвильовий,
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“лірика Вас. Еллана почала борсатися в химерному колі с о ц і а л ь н и х  протиріч і теж 
не знаходити із нього виходу ... воля до перемоги не дозволяла Елланові друкувати 
і більш того — писати поезію “тупого болю” (лірику — О. Г.)... В Еллані “переміг 
революціонер”. (В. Еллан. Поезії. — X., 1927, с. 18, 23 — 24). Але у нарисі 
”Попович” 1924 р. (згадаймо, що Еллан сам походив із родини священика) його 
герой, який хоче вступити в компартію і не може цього зробити, бо “куркуль”, з 
болем каже: “Партії ж не бачити мені ні за яку ціну, хіба що знов зле нам доведеться 
й буду в підпіллі працювати... Трохи було не подумав: “ех, якби...” — та схаменувся” 
(Твори. X., 1929, с. 87). Нарешті, згідно з виданою на Заході книгою "Українська 
інтелігенція на Соловках", перед смертю Блакитний застерігав: “Стережіться, хлопці, 
бо скоро хахла хапать будуть”.

5 Rudnytsky I. L. Op. cit. — PP. 103 — 104, 480 — 481. Один із-діячів націоналістичного 
руху Б. Андрієвський, говорячи про роль націонал-комуністів Шумського та 
Хвильового, зазначав: “Дивним чином ці постаті поєднали в собі елементи повного 
політичного банкрутства й великої культуртрегерської місії, вивели українство зі сфери 
гопака й примітивної просвітянщини на рейки Нації, що замилувалася теорією 
Ейнштейна, змагалася з європейською наукою і прагнула будувати свої великі міста, 
літаки, кораблі” (Слово. — 1991, березень).

6 Однак, за висловом Лисяка-Рудницького, на відміну від революційного запалу 
націонал-комуністів 20-х pp., їхньої утопічної віри у близький світовий переворот, 
Дзюба аналізував дійсність із суто раціональних позицій; він був “ виразником тих 
кіл у Радянській Україні, які в час перебування Петра Шелеста на посту першого 
секретаря ЦК КПУ прагнули розширення автономії Української республіки, ук
раїнських культурних прав” (Рудницький І. Політична думка українських радянських 
дисидентів //Слово. — 1990, трав.).

7 Quo vadis, Україно? — Одеса, 1992. — С. 25.
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ХРОНІКА

Анна-Галя ГОРБАЧ

УКРАЇНА НА 45-у МІЖНАРОДНОМУ 
КНИЖКОВОМУ ЯРМАРКУ 
У ФРАНКФУРТІ-НА-МАЙНІ

6 жовтня 1993 р. французький політик Жак Делор, сьогоднішній 
президент Комісії європейської спільности, відкрив у Франкфурті-на-Майні 
45-й Міжнародний книжковий ярмарок — найбільшу в світі виставку 
книжок та ліцензійну біржу на друковане слово.

45-й Міжнародний ярмарок книжки, що тривав від 6 до 11 жовтня, 
зібрав близько 8.500 видавництв із 96 країн світу, що на своїх стендах 
виставили 355.000 книжок, третина з них — нові видання. Ярмарок, 
розташований у семи великих модерних павільйонах, в перших днях 
відкритий, як правило, лише для фахових відвідувачів, начислив цього 
разу більш як чверть мільйона гостей, між якими була гімназійна та 
студіююча молодь майже з цілої Німеччини. Вперше ярмарок виділив 
окремий павільйон 170-и видавництвам що продукують так звану 
“електронічну книжку”, себто дискети, касети з текстами різних 
лексиконів, енциклопедій, бібліографій, якими дедалі більше користуються 
в школах, інститутах та бібліотеках.

Центральною темою цьогорічного ярмарку вибрано голландську та 
фламандську літератури. Суспільства цих двох країн, Голландії та Бельгії, 
мають у Європі репутацію особливої відкритости та толерантности щодо 
інакомислячих та чужинців. Тому й не дивує, що на головного доповідача 
відкриття виставки запрошено голландського письменника Гарі Муліша, 
відомого зі своїх виступів на користь переслідуваних та гноблених. Він 
закликав культурних та політичних діячів не допустити, щоб Європа 
після подолання комуністичного тоталітаризму попала в іншу, 
націоналістичну екстрему, наслідки якої нам унаочнюють щодня жахливі 
події в колишній Югославії та на Кавказі. Одночасно Г. Муліш остерігає 
перед релігійним фанатизмом та расизмом. Нідерландці привезли на 
ярмарок пребагату виставочну програму, що включала також історію 
друкарства в цих країнах від самих початків по новітній час, яка, 
виявилося, була тісно пов’язана саме із Франкфуртом, колись — вільним 
німецьким містом, що славилося своїми книжковими ярмарками ще з 
часів середньовіччя.

Україна бере вже вчетверте участь у цьому ярмарку світового масштабу 
(відомі також ярмарки книжки в Ляйпцігу, Варшаві, Москві, Італії). Цього 
їюку прибули з Києва представники десяти видавництв, що привезли 
дещо зі своєї видавничої програми. На жаль, обмежені фінансові 
можливості, як і організаційні причини, не дозволили утворити спільний 
великий стенд, як це зробили балтійці, білоруси чи вірмени. Можна 
тільки сподіватися, що в наступних роках будуть переборені економічні
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труднощі та що відповідні державні чинники зрозуміють важливість гідної 
репрезентації духовно-культурного потенціалу України на цьому 
міжнародному форумі. З-поміж українських видавництв були присутні 
“Дніпро”, “Мистецтво”, “Либідь”, “Урожай”, “Здоров’я”, “Веселка”, 
“Освіта”, “Основи”, “Глобус”, та російсько-українське видавниче об’єднан
ня РІА-Прес. Прибули їх директори, керівники та працівники книжкової 
торгівлі.

Видавничі труднощі, що їх сьогодні переживають колись потужні 
державні видавництва — “Дніпро”, “Мистецтво”, “Веселка” та інші, — 
всім відомі; зусилля керівників перебороти ці труднощі — превеликі. 
Державні видавництва в Україні, як ми довідалися, не підлягають 
приватизації, натомість можуть творитися приватні видавництва та 
видавничі спілки. Тому внаслідок відсутности колишніх державних 
субсидій, майже грабіжницького подорожчання паперу, що пов’язане з 
ціновою політикою Росії, яка в колишньому Союзі мала виключну 
монополію на цей товар, і врешті, унаслідок страшної інфляції та 
зубожіння населення українська книжка переживає глибоку кризу. 
Державна розпродажна система майже перестала функціонувати. Створена 
1990 р. “Асоціація експортерів української книги”, що постала з ініціативи 
українських видавців у надії, що вона краще діятиме, ніж колись 
центральна московська “Международная книга”, не оправдала, на жаль, 
себе, бо не зуміла фахово і по-діловому поставити справу, головно — в 
торгівлі із закордоном.

Втім, приїзд представників десяти видавництв із широким, але все ж 
неповним спектром літератури (так, на стендах не було жодного видання 
в галузі українського мовознавства чи нешкільної лексикографії), 
порівнюючи зі станом з-перед 5 років, коли Україна була абсолютно 
відсутня на ярмарку у Франкфурті — це явище вельми позитивне. 
“Проломили лід” 1990 р. директори “Дніпра” та “Мистецтва” Тарас 
Сергійчук та Валентин Кузьменко; долучилися згодом Ярема Гоян від 
“Веселки” та Олена Бойко з “Либіді”. У цьому році німецька гільдія 
книгарів та видавців надала “Веселці” безкоштовно стенд, де помістили 
свої видання також видавці з РІА-Прес. Гільдія має намір відбути в Києві 
семінар для українських видавців, щоб ознайомити їх зі своєю ефективною 
роботою та видавничо-книгарняними структурами Німеччини.

Іще ми винесли враження, що в цілій видавничій системі України ще 
немало крупин старого протидійного піску колишніх партократів, яким 
доля саме української книжки була і лишилася байдужою. Скарг 
директорів видавництв ми не чули; але як добрі фахівці, що й у найважчі 
для українського слова часи старалися втримати національне обличчя 
книжкової продукції, вони глибоко переживають нинішню кризу 
видавничої справи.

Хочеться назвати хоч деякі найцікавіші видання, що їх ми бачили на 
стендах українських видавництв. “Українська вишивка”, “Скарби нашої 
пам’яті” (фотоальбом старовини), “Київ у барвах осені”, “Києво-Печер- 
ська Лавра”, “Марія Примаченко” — це продукція “Мистецтва”. На 
стенді видавництва “Урожай” були виставлені цікаві, але російськомовні 
науково-популярні атласи про хвороби різних рослинних культур, перший 
том “Помології” т. і. Видавництво Київського університету “Либідь” 
привезло чимало нових цікавих видань, посібників для вищих шкіл: 
“Культура і побут населення України”, “Історія декоративного і приклад
ного мистецтва України XIII — XVIII ст.” О. Тищенка, “Археологія та
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стародавня історія України”, “Українська минувшина” (ілюстрований 
етнографічний довідник), “Українські приказки та прислів’я” (перевидання 
знаної праці М. Номеса), “Українці. Народні вірування, повір’я, демоно
логія”, третє перевидання “Історії України” О. Субтельного, “Мало
російський гербовник” Лукомського та Модзелевича (перевидання з 1914 р). 
Цікавими є спільні видання “Дніпра” та “Основ”: “Козацька християнська 
республіка” Дмитра Наливайка, “Літературно-критичні статті” С. Єфре- 
мова.

Попри сьогоднішні сутужні обставини, “Веселка” за підтримкою 
канадської та австралійської діаспори видала низку потрібної молодіжної 
літератури з ділянки рідної історії, літератури, культури, фолькльору, 
переклади та переробки із Європейської класики, ілюстровану Біблію для 
дітей, різні видання казок. Директор видавництва, сам автор, Ярема Гоян 
стурбований тим, щоб українська дитина, що виростала й досі виростає 
в російськомовному оточенні, дістала в руки вартісну книжку, яка 
допоможе їй знайти своє коріння, полюбити рідну мову і культуру.

Щодо української тематики в іноземних видавництвах, то вона цього 
року була двічі узгляднена на ярмарку в наукових виданнях: у Кельні 
з’явилася збірка статей про місто Львів під назвою “Лембері* — Львов
— Львів”, зредаїЬвана трьома істориками фрайбурзського університету 
(це результат серії доповідей, що тут були прочитані тому два роки). 
Щоправда, редактори в збірці подали текст доповіді авторки цієї статті 
під назвою: “Польське місто — українська меншина” (доповідь була 
присвячена українському культурному життю між двома світовими 
війнами), причому дещо самовільно змінили термінологію, вживаючи для 
українського населення Галичини часів Австро-Угорщини означення 
“рутенці, рутенський”.

Друга цікава публікація — це збірка, що її зредагували два німецькі 
історики-політологи, що займаються питаннями Східної Європи: Guido 
Hausmann, Andreas Kappeler. Ukraine. Gegenwart und Geschichte eines 
neuen Staates. Nomos Verlad, Baden-Baden (“Україна. Сучасність та історія 
нової держави”). Ця книга — результат конференції про Україну та її 
сучасне становище, що була зорганізована на початку листопада 1991 р. 
істориками Кельнського університету. В ній взяли тоді участь вчені з 
України, Сполучених Штатів, Канади та німецькі колегії.

Відоме в .Німеччині наукове видавництво Отто Гравіца взяло в 
розпродаж видання НТШ “Український історичний атлас” (1992). Ця 
праця Володимира Кубійовича 1937 — 38 pp. стала причиною виключення 
його польськими шовіністами з Краківського університету. Атлас включає 
мапи економічної, етнографічної та демографічної структури українських 
земель.

Щорічно під час ярмарку книжки Гільдія книгарів та видавців вручає 
нагороду миру, що має високий престиж у культурному світі Заходу. 
Цьогорічну нагороду отримав віттенберзський євагелістський пастор 
Фрідріх Шорлемер, один із ініціаторів східнонімецького руху за мир; це 
переважно його друзі й послідовники з колишньої Східної Німеччини 
стали носіями “мирної революції”, що привела до об’єднання обох 
Німеччин. Ф.Шорлемер після знесення берлінського муру нині домагається 
подолання “внутрішнього муру”, що розділяє його східних і західних 
земляків. Його гасло: глобально думати, але локально діяти; він закликає 
своїх східних, сьогодні дещо засмучених і розчарованих земляків, не 
дивитися ностальгійно в минуле, коли тоталітарна держава за них мислила
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і вирішувала, (а спрямувати зір у майбутність, щоб зберегти єдність та 
свободу нації.

Закінчуємо кількома спостереженнями щодо шансів української 
літератури дійти зі своїм індивідуальним голосом до німецького читача. 
Зовсім такою сумною, як представив справу української літератури на 
Заході в розмові з Людмилою Тарнашинською Ігор Качуровський (“Наші 
зусилля тільки окремі струмочки, а не суцільний потік” (“Літературна 
Україна”. — 1993. — Ч. 40. — С. 2), вона не є. Одна лиш авторка цих 
рядків видала від 1959 р. по сьогодні біля 25 окремих видань перекладів 
та цілу низку публікацій у різних журналах чи альманахах Західної 
Німеччини. Українські автори репрезентовані в німецькомовних лексико
нах літератури, де вміщено й синтетичні статті про нашу літературу. 
Після публікацій творів “самвидаву” в 1980-х pp. (І. Світличний, 
Є. Сверстюк, В. Стус, М. Горбаль) авторка працює над третьою антологією 
української прози німецькою мовою (після “Синього листопаду” з 1959 р. 
та “Криниці для спраглих” з 1970 р.) і вже знайшла видавця на цю 
книгу. Справа в тому, щоб знайшлися ініціативні люди, охочі працювати 
навіть без гонорару; час стає дедалі сприятнішим, бо вже виявляють 
зацікавлення німецькі літературні гуртки й товариства, що хочуть ближче 
запізнати українську літературу; щойно з’явилася в одному з німецьких 
літературних збірників добірка молодої української лірики (видавці самі 
розшукували людей, що могли б їм таку добірку та статтю про сучасну 
українську лірику підготувати німецькою мовою). Пожвавлення сталось 
унаслідок появи України на європейській арені, і можемо сподіватися, 
що це місце молодої незалежної держави дедалі утверджуватиметься.

Райхельсгайм-Берфурт
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ПОШТА РЕДАКЦІЇ

Шановна редакціє “Сучасности”!

Повністю поділяю точку зору авторів статті “Шовкова” русифікація 
української діяспори” Р. Сербина та Я. Харчуна у 8-му числі журналу 
за 1993 рік.

Мені самому ця проблема дуже болить, — адже бачимо, як згубно 
впливає на стан української мови і “совокраїнський” правопис, і ота 
малоросійська вимова наших землячків, що швидко пробиваються на Захід. 
Це помітно, зокрема, і в україномовних передачах Радіо “Свобода” та 
“Голосу Америки”... З цим треба починати боротьбу негайно.

От тільки хто за це візьметься? Наших державних інституцій, 
покликаних займатися розбудовою української мови, взагалі не чути. Ніби 
вони й є десь, чимсь там займаються, над чимсь працюють, але результатів 
жадних немає...

За такого стану може минути небагато часу, і тоді вже взагалі буде 
запізно чим-небудь займатися. І в усьому цьому винна антинаціональна 
(не побоюся цього категоричного виразу) політика керівництва нашої 
держави, котре ладне підтримувати ЗЛАГОДУ чомусь лише за рахунок 
українців.

Питання, порушене авторами згаданого матеріалу, дуже важливе 
сьогодні. Його не можна знехтувати. Розмову слід продовжити.

З повагою  
Валерій Пономаренко

Київ

Вельмишановні добродії з “Сучасности”!

Хочу поділитися з Вами своїми прикрощами, з якими самотужки 
боротися не можу — тим більше в Одесі, де до всіх (всіх!) українських 
видань ставляться з відвертим цинізмом. Я часто не одержую (поштарі 
не доставляють) то газети “Слово” та “Літературна Україна”, то журнали 
“Дзвін”, “Україна”, а тепер і “Сучасність”... Коли ж я вимагаю чи — 
частіше — делікатно прошу керівників пошти: “Будь ласка, наведіть лад 
у своїй роботі, аби я вчасно отримував передплачені видання”, — у 
відповідь постійно чую: “А зачем они вам нужны, эти украинские 
журналы?!” Відповідаю: “Я вчитель, вони мені потрібні для роботи, для 
моїх учнів, та й для самоосвіти”. Начальниця сортувального відділення
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головпоштамту якось із гнівом випалила мені: “Вы их и не выписывайте, 
и ученикам не читайте, они им не нужны!” Запитую: “А що ж їм, 
по-Вашому, треба?” Вищезгадана начальниця, п. Марина Супрунова: 
“Сталин им нужен!..”

Я розумію, що сперечатися з невігласами — це все одно, що товкти 
воду в ступі. Але болить те, що таких, як Супрунова, тут, в Одесі, 
тьма-тьмуща... Я не отримував “ЛУ” впродовж місяця; з’ясував на пошті, 
що газету по-нехлюйськи просто викидали разом із обгортковим папером; 
коли ж почав вимагати повернення п’яти чисел “ЛУ”, почув злісне 
волання: “И зачем она вам, эта б... газета?!”

Ось і “Сучасности”, починаючи від 7-го числа за 1993 рік, не отримав... 
А без українських журналів я не лише працювати, а й спокійно жити 
не можу. Допоможіть, шановні добродії, отримати номери Вашого часопису 
за друге півріччя 1993 року.

З пошаною 
Леонід Леоненко

Одеса

ВІД РЕДАКЦІЇ Ми поділяємо обурення п. Леоненка з приводу шовіністичного 
ставлення в окремих регіонах України до української преси й, зокрема, до нашого 
часопису. Тим паче, що такі скарги на свавілля поштових службовців, на жаль, непо
одинокі... Редакція збирається звернутися з відповідною заявою до Міністерства 
зв’язку України. Адже надсилати повторно не отримані читачами з вини поштовиків 
примірники журналу ми просто не маємо змоги: наклад журналу обмежений. Та й, 
зрештою, справа не лише в цьому: такі випадки — це загрозливий симптом антидер
жавного, антиукраїнського саботажу.
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ПРО АВТОРІВ

Іван ДРАЧ — поет, кінодраматург, відомий громадський діяч. Народний 
депутат України, Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. 
Лауреат численних літературних премій і відзнак.

Володимир ДІБРОВА — прозаїк, драматург, перекладач з англійської
— зокрема, творів С. Беккета, за що відзначений премією імени Миколи 
Лукаша. Завідує кафедрою іноземних мов в університеті “Києво-Могилян- 
ська Академія”.

Іван МАЛКОВИЧ — поет, автор трьох збірок віршів. Директор першого 
в Україні приватного видавництва для дітей “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”. 
Живе і працює в Києві.

Олекса ГАРАНЬ — кандидат історичних наук, завідувач секції 
політології університету “Києво-Могил янська Академія”. Автор кількох 
книг, остання з яких — “Убити дракона. З історії Руху та нових партій 
України” (1993).

Оксана ПАХЛЬОВСЬКА — поет, прозаїк, перекладач, літературо
знавець і культуролог. Авторка поетичної збірки “Долина храмів”, 
численних статей та есеїв. Лауреат премії імени Василя Симоненка.

Григорій СИВОКІНЬ — доктор філологічних наук, завідувач відділу 
теорії літератури Інституту літератури Академії наук України. Автор 
багатьох літературознавчих праць і критичних статей, лауреат премії 
імени Олександра Білецького.

Олексій ТОЛОЧКО — завідувач відділу Інституту української архео
логії Академії наук України, кандидат історичних наук.

Наталя ЯКОВЕНКО — заступник директора Інституту східноєвро
пейських досліджень Академії наук України, кандидат історичних наук.
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(Редакція "Суіасностп” (Має всіх своїх іптаШ і симлатпків Зі світлим 
Свтом (РіЗдва Хлистового та З Мовим -і994-м  роком! Зпіимо Нам, 
вельмишановні пані 4 панове, Нашим {гідним, приятелям і Знайомим 
доіїра і щастя, миру і Злагоди, Здоров'я та благополуїія. Ха4 ¥)ог іїерефе 
нашу (НеЗалеэ/сйу Юерфгву, примнофує її друЗів і прихильників у  всьому 
світі.

Маємо надію, що у  Новому J>oyi наш iaconuc, nonjm всі труднощі, 
регулярно надходптпме до Нашої оселі 4 доносптиме до Нас найцікавіші 
новинки літератури 4 мистецтва, науки 4 суспільного фиття. Сподіваємо
ся, що Ни не лише Залишитеся передплатниками “Суіасностп", а 4 
Залуіпте до Журналу нових іитаіів. Ще ~  Запорука подальшої нашої 
діяльности.

З  роси та води!

ПЕРШІ ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ «СУЧАСНОСТИ»

Названі перші лауреати премій “Сучасности”, заснованих 
редакцією журналу та малим підприємством “Київська Русь”.

Цими престижними нагородами відзначені:

АНАТОЛІЙ МАКАРОВ —
за дослідження “Людина Бароко” (“Сучасність”, чч. 7 — 8, 1993);

МИРОСЛАВ МАРИНОВИЧ —
за статтю “Спокутування комунізму” (“Сучасність”, ч. 5, 1993);

КОСТЯНТИН МОСКАЛЕЦЬ — 
за цикл віршів “Для троянди” (“Сучасність”, ч. 1, 1993) та повість 
“Досвід коронації” (“Сучасність”, ч. 10, 1993).

Редакція сердечно вітає лауреатів 
і зичить їм нових творчих злетів!

Нагадуємо всім авторам “Сучасности”, що преміями журналу 
щорічно відзначатимуться кращі літературні, публіцистичні та нау
ково-дослідницькі твори, видрукувані на сторінках нашого часопису.

Панове! Запрошуємо до участи в конкурсі на здобуття 
почесних відзнак 1994 року. Хай вам щастить у творчому

пошуку!
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