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ЛІТЕРАТУРА

Олег ЛИШЕГА 

КОРОП

Усе почалося з  того,
Щ о у сусіда в ставку 
Піш ла чорна вода..
Його хлопці верещать,
З  подертою сіткою на довгих патиках 
Тягаю т ь тим волоком туди-сюди..
А став тісниш.
їхн і півнячі голоски ще ніколи
Так не дратували..
Я  ж чую, навпроти хат а .. через ріку:.
Л що ти їм скажеш?..
Як придуріли.. їх аж трясе т а риба..
А по обіді підійшов і господар,
Так, каже., хтось підсипав чогось,
Ти знаєш, який тепер народ..
Щось там є на дні,
Бо щойно на моїх очах
Вийш ла з  дна величезна булька і бухнула,
Як би щось прорвало там., і тхне..
А, може, то хлопці збили?..
Ні, там на дні камінь,
І  глибоко, я  викопав так,
Щ о і мене закривало, десь на два метри..
А, може, то нафта?..
Може, докопався аж до нафти?..
Ц ілий день та чорна вода 
Не давала мені спокою..
Н і з  того, ні з  сього пустилася горлом кров.. 
Під вечір роблю псові вечерю:
Пішов до річки, набрав води..
Трохи скислої юшки з  грибів..
Хліба накришив..
Він мав би вже звикнути..
Став перед будкою.. Рекс.. Рекс..
Рекс, ти тут?.. Рекс..
Ти ще не здох?., тихо..
Я  поставив їжу на зем лю  й чекав..
І  як  стояв там  —
Угорі, в набряклому грозовому небі
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Приглянувся до ясної, золот авої хмарки 
Понад шовковицею..
Ті, нижні, розбурхано проминали ,
А вона одна над ними завмерла.. одна.,
І  я подумав: ти така ж, як..
Як був донедавна я..
Повна.. достатня..
/  я хотів мати себе..
Як я хотів колись мати свій став..
Хоч на один крок..
А сусід., хіба він не мріяв?..
А лиш е як роздався зад 
І  перса виповзли на живіт — аж тоді 
Таки викопав на два метри став..
А я не маю., а ти?..
Чи ти й була моїм ставом?..
Небесна шовковице..
Ти вже вернулася з Індії?..
Я  пішов спати..
І  вночі він зірвався..
Я давно спав., і скочив
Гарячий зі сну і лиш е чую вітер,
Піднімається страшний нічний вітер,
Але де? з якого боку?..
І  я виставив руки проти себе,
І  чую , він пролетів крізь мене,
Але навіть не зачепив,
Як би тут і не був ніхто..
І  кинувся до річки..
Гупає., обвалює берег..
Знов крізь мене назад і вперед..
Лише бамкає обірваний ланц..
Толочить когось,
Вивалив язика і нюхає, ню хає кропиву..
О, тут усе нічне життя..
Чи той усміхнений на всі ікла писок 
Ніколи не знав, скільки темно-синіх крилець 
Річкової бабки мерехтить у нічній осоці?..
Чи як блимає заголена лит ка  
У сонної жаби?..
І  скільки хвостів
Випускає водяний щур, булькнувши 
У нічну воду?..
Я пішов спати..
Знов ліг у темне ліжко..
І  не міг заснути..
Старий чорний крутій..
Як він усе обдумав.. ще% може, зранку,
Як пішла у ставі темна вода..
І  він чекав до вечора..
Поки йому не приніс їжу..
І  не озвався з будки..
М оє тіло раптом стало тісне..
Те, що мав, мало бути більше..
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І  я зібгався клубком,
І  затиснув до крові кулак,
І  чекав, він розбух..
Ал£ бш повнився..
До знов просився усередину
Той давній простір..
Л я набагато менший..
Щ е ніколи не було такої тяжкої ночі..
І  десь вже над ранком
Не давала спокою одна-єдина думка:
Я  не витримаю так далі..
Лише коли він вгамується 
І  осяде чорна настовбурчена шерсть —
Аж тоді похилиться набік хребет  
І у поволі кружляючи,
Я  увійду у небесний став..

ПУЩА

Коли сіяли цю траву — вчора? сьогодні? — 
А бач — вже зійш ла..
Цікаво у чи просо моє зійде? —
Я сипнув десь тут його, під вікном..
Як низько похилилась вишня..
За нею  — цілий гай молодих ясенів,
Д алі високі берести,
А за ними вже стіна..
Підуу візьму щось на обід —
Може у якусь рибу чи сире яйце..
Коли виходив із Лавриу 
М айстри вже дотиньковували мур..
А вище над ним дах побивали ґонтом,
І  він світився на сонці
Навіть ясніше за підновлені бані
Церкви Всіх Святих., сяйво ml якше..
Так світиться ще хіба ячмінна солома.. 
Збоку якась дівчина білить..
Сама.. виднОу учениця..
Чи за якийсь гріх..
Виблякла майка висить
На худих плечах , у мокрих т емних плямах.. 
Лівою весь час відкидає волосся з  очей..
І, здається , плечі здригаються..
А заляпана вапном рука
Н іяк не може дотягнутись до стіни..
Підійди., мож ву якось поможеш..
Вже мало., чи я проти?..
Та я отак би став тут і біливу білив 
Аж до самої смерті,
Аби хтось приносив хоч якусь юшку..
Тут би і жив, під цими берестами..
Д ля  них же білиться ця стіна,.
А для кого іще?., на її біленім т лі
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Дерева і глибші, і вищі..
J7 перейшов дорогу..
Там товпились люди., свіжі персики..
Я  став за молодою жінкою..
Вона тримала попід руку плетену корзину, 
У ній на дні трохи одягу..
Вітер підвіяв хустку з шиї..
Яка вона бліда..
Чи її торкались чиїсь вуста?..
Ти , видно, довго йшла до Лаври..
А ле й тебе спокусили
Свіжі персики., ти їх не боїшся?..
Вона якось неспокійно повела шиєю  
І  за нею раптом забіліла стіна..
Ні., я не буду стояти.. вони ще зелені..
Я  зайшов усередину..
Оселедці якісь іржаві..
Сіль повилазила на ребраху 
М 'ясо повідставало від кісток..
Часом хочеться чогось такого..
З  самого дна., ні., сама ропа..
Назад Лаврським провулком..
Під акаціями гпам глиняна стежка 
Зі слідами дощових червів..
Постояву дав старому білому голубові 
Напитися з калюжі..
Він пив і пиву як корова., не відриваючись.. 
Д алі зайшов по груди і скупався..
Злет ів і на церкву Спасау 
Аж на самий верх..
МожЄу зайти?..
За чавунною брамою яблукау білий налив.. 
Ще висять..
І  вздовж доріжки, вимощеної цеглою , 
Цвітуть блідо-фіолетові й жовті 
Дикі півники..
Я  там недавно був усередині..
Там рибалки тягнуть з човна сітіу 
І  їхні лицяу і човену і все небо 
Дрібно поцюкані сокирою ,
Таку ніби їх заскочив чорний дощ..
Чорний залізний дощ., але ще світяться 
їхн і великі розгублені очі..
І  хм арй у ніби інша, більша сіть}
Оплутала їх разом з їхнім небом..
Як страшно.. поцюкані сокирою ,
Стікаючи кров* ю , засліплені,
Знов і знов закидають у бурхливі хвилі 
Пошматований невід., і сподіваються.. 
Нащо я туди заходив..
У майстрів був обід —
Вониу виднОу так і не злазили на зем лю ,
А сиділи на дерев'яній ґалереї 
1 закушували.. ті, що не пили ,
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Трохи глибше, за риштовкою  
Лежали на дошках і гуляли в карти..
Тої дівчини між ними не видно..
Але низ стіни трохи недобілений..
Може, ще п р и й д е а  може, й ні..
А хт о буде закінчувати?..
Хоч би й ти..
У мене своя покута..
Згорбившись від спеки, голодний,
Добрів до Економічного корпусу.. 
Навпомацки довгим низьким коридором.. 
Попід стіною залізні сейфи,
Хоч би не впасти..
З кожним днем Лавра стає 
Якимось бункером.. коли йдеш,
То луна як у тюрмі..
Доповз до своєї келії 
І  впав на стілець..
Ну що ж, і ми пообідаєм..
Я  вит яг з  торби те, що мав із ,дому: 
Трохи хлібау олію..
Ножем розпанахав консерву 
І  виставив на ст іл:
Яскрава етикетка на золоченій банці —
А в ній у червоному винному соусі 
Згорнулася клубком зграйка верхоплавок.. 
Тепер можна кликати Івана..
А ле він уже йде..
Його ходу пізнати здалеку,
Він тяжко припадав на скалічену ногу 
І  сейфи двигтіли, як він 
Обходив темні ніші..
Останній клю чник Лаври..
М и мовчки сіли, обоє подумали,
Щ о могли б трохи розбавити
Цей черствий хліб чимось гострішим..
І  коли я мовчки підвів голову,
Облизуючи томат із ложки,
Раптом відчув, як у нього за спиною  
Крізь вікно хтось розглядає нас..
Якась темна гора у шибці..
І  тоді я побачив у профіль темний дзьоб.. 
І  ми перервали свій обід,
Знов нат ягли чорні халати  
І  вибігли надвір..
Там сліпуче сонце,
І  тисячі голих людей зі всього світу,
І  наше вікноу вчора вимащене 
їдкою зеленою  фарбою,
Біла розпечена стіна,
І  на вузенькому бляшаному підвіконні 
Згорбився ворон..
Грудьми вперся., аж вгатився у шкло..
Так, ніби вже впало небо..
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А можеу й не міг далі,
Бо здався без мороки,
І  я міцно затис тверде і гостре,
Як сокирау стерно і пересохлий жмут пір'я.. 
Ну то щОу лісовий самітнику —
Хт о мав кого тримати — ти чи я?
Хт о мав вирвати мою кістку, ще теплу, 
Чорним бородатим дзьобом,
Аби сховати її на обід,
Л як зайде сонце —
Випхати її з  гнізда на зем лю  
Під дощ і вітер?..
Ми занесли його всередину 
І  поклали на підлогу —
Він витягнувся і завмер..
На ньому не було м 'яса,
Лише запах старого, зужитого пір'я..
Я  нахилився й отворив дзьоб..
Було незручно, я вкляк на коліно 
І  побачив запалене горло 
/  трохи слини по краях..
Язик був у якійсь несвіжій піні —
Так невидимий майже слиз 
Осідає на землі ранньої весни 
Таму де всякнув сніг,
Пористий і зів 'ялий ..
Пересохле горло..
Його може зволожити лиш е свіжа кров..
Але під вечір він оживу 
І  вночі Іван його випустив..
Як сьогодні пам'ят аю  той день..
В Івана на ранок померла дружина..
ДесЬу можЄу через тиждень після того 
Ми виїхали в Пущуу 
І  в сосновому бору він повів стежкамиу 
Де вона лю била гулят и..
В ямах було повно малини..
Ми присіли на поваленій сосні..
Встали і пішли даліу 
Підпираючись палицями ,
Глибше в малину у кожен сам..
Сосни ставали гілляст іш і.
Все вищі і вищі трави..
Долетів якийсь пронизливий крик..
І  ніби плю скіт ..
За малиною якось несподівано 
Забілів пісоКу а далі озеро,
Темне і настояне..
І  я раптом побачив,
Як багато ховається тут л п - С -
Мокрі, мінливі тіла
Зблискуютьу тремтять., готові
Спорскнути у бездонну воду
За першим тривожним посвистом.. , > ,
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Зірватися знов у тінь,
І  там розгубитися поодинці..
Але як розімліла ця шкіра на дарованім сонці.. 
Спільні кості повит ягалися, прожаться 
За густими мурами цієї Пущі..
Посередині озера гойдався човен,
Один-єдиний, чорний проти сонця,
/  як не вглядався, «е видно 
У ньому рибалки..
А може, бш задрімав на дні..
Я  оглянувся за Іваном  —
Яш зник, але далі, попереду,
М /ж сосон я впізнав ніби його..
Грубий сук своєю т інню  
Розрубав його надвоє..
Він і далі ловив пальцями малину,
Прогортав її, виринаючи,
То знов ховався і плив,
Виборсувався на сонце..
І  мені здалось, він якраз намацав 
Ту невидиму стежку,
Щ о десь перервалася поза нею,
Десь недалеко ще..
Вона ще далеко не відійшла..
Але раптом повернувсь..
І  безмежно розширеними зіницями попрохав: 
Може, йдем назад?..
Тією самою дорогою побрели назад,
І  на тій самій поваленій сосні 
Знов присіли помовчати..
Дивно., тут нікого не було..
За нами ніхт о не йшов..
М и ніби там і не були..
Хіба ми були? — я спитав його поглядом..
Він підвів очі,
І  я зрозумів..
Ні, я не бачив нічого..
Я  купався уві сні, і не знаю  
Про ту ост анню схованку,
Так надійно оточену лісом..
Інакш е він знов прилетить..
А тоді, як з*явився у вікні,
Ніби й не було страху..
Лише як притис до грудей 
Марне, ледве тепле тіло,
Я  заплю щ ився від сліпучої глибини 
Бездонного неба над собою,
Над ще не висохлим Лаврським муром, 
Скропленим вином т их майстрів..
Ні, страху не було..
Ні, була навіть гордість,
Щ о на моїх грудях відпочиває 
Той мудрий безжальний птах,
Щ о прилетів аж сюди
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Понад лісами Пущі,
Десь аж звідти, де знов на волі 
Бродять біблійні звірі..
Ночують під зорями , паруються,
М инают ь колодязі,
Раптово покинуті людьми..

ЛЯЛЬКА

.. Yw він просто так сказав про того хлопця?.. 
Може й так., тоді, о тому віці 
М ені було все цікаво..
Він навіть показав мені той хрест ,
Де зарубали його косою..
Горбок.. і на нім вгрузлий камінь..
М и ходили не раз попри нього до лісу..
Довкола росло ніби якесь жито,
Дуже низьке., але зате багато маків..
Зверху їх ніби й не видно,
А зайдеш всередину й оглянеш ся  —
Самі лиш е маки..
І  якось він каже:
Це все було одного чоловіка — поле, ліс , усе..
І  в нього був син..
І  той мав якусь тяжку хворобу..
Яку у він не казав..
І  батько посилає хлопця десь у Європу 
Д о дуже знаменитого лікаря..
А ле разом із ним передає
Таємного лист а , аби той отруїв хлопця..
А ле по смерті хай зніме маску з  сина 
І  передасть сюди,
Аби тут її добре поховати..
Тим часом син одужує..
І  тоді лікар обдурює батька —
З виздоровілого сина робить маску 
І  пересилає сюди..
Батько хоронить урочисто, з  процесією  
Забиту наглухо в труні білу ляльку..
А син лишається там..
Підріс.. вивчився..
З  нього там могли бути великі люди..
Але минає час, і сина тягне назад..
І  звідти, аж із Німеччини, пішки 
Вертається сюди..
Обідраний, схудлий.
Раптово з }являєт ься в цих лісах..
Вже інакший, змінений..
Чи він мав на т ілі якийсь родимий знак?..
Бо ніби якийсь косар упізнав його 
І  відразу доніс батькові..
І  той сказав, аби там-таки, в лісі,
На місці його забили..
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І  він н ічого  не знаву 
І  кажутЬу десь т ут у на п оліу 
Х лопи  зарубали  й ого  косами..
А вже пізніше хтось поставив тут хрест..
.. А вечорами я любив слухати 
Про одного чоловіка —
Як той скаче на коні зимою через ліс  
З  рідним сином на рукаху 
І  син поволі в гарячці вмирає..
І  з  високих дереву засипаних снігом ,
Його кличе до себе вільшаний цар..
Він читаву коли я довго не засинав..
Спочатку по-німецьки, для себе,
І  перепитуваву чи я вже сплю..
Він прилітає на коні додому9 
А сина на руках вже немає..
Як я лю бив тоді так засинати..
А тепер він мене не впізнає..
Може у не подобається мій голос?..
Хоч я  більше за нього мовчу..
Або запах., чужий запах..
М ені й самому не подобається..
Я зайшов якось у чистий 
Молодий сосновий ліс..
Того літа., ходжу між соснами 
Розглядаюсь.. пізнаю у де колись ходив..
Отут сидів заєць., тут лягав  
У чорниці і їв лежачи просто з  куща,
І  кожен кущ горілиць 
Був як розлоге дерево 
Із  темносиніми мокрими яблуками..
І  раптом цей запах..
Я  ще оглянувся: чи нема нікого за сосною?
Ніу нікого.. запах старого,
Занедбаного тіла..
І  навіть літ ній ліс не перебив його..
Може бути., я приїжджаю до нього як  попало , 
Завжди вночі., щоб не бачиву у чому я..
І  цей запах за мною..
Чужого марного життя..
Але то не мій., мені здаєтьсяу
Хтось невидимий інший
Весь час проситься бути зі мною..
Ти вже їдеш? ти хоч маєш якісь гроші?
Таї, кажу у маю..
Аяу маєш., і засміявся до когось у двері..
І  на другий день поїхав назад..
Прокидаюсь — у вагоні сам..
Сів на лавіу обхопив коліна..
Ніч., де він тепер ходить?..
Знову напився?., чого ти так п’єш?..
Тиу бідний, не знаєш?..
Добре, більше< я  не приїду..
Взувся на босу ногу..
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Йду до тамбура.. мокра, нерівна стежка.. 
Розхняблений туалет.. зайш ов..
Здригається розколене дзеркало..
ЛТпо зайшов зі мною?
Хт о за плечима зачісується
Так невміло і довго розглядає на долоні
Мертве волосся?..
Мені можна виходити?
Так, /dw яош'д вікнами і не озирайся..
Я бачу лиш е залізні закурені вікна,
Але своєї лави ж? бачу..
£о  й  вже давко нема., і це вже інший вагон.. 
Тепер я нічого не бачу..
Я бачу лиш е одне велике вікно..
На все небо..
І  в ньому там , зліва , горить Венера..
Вона як останнє зимове яблуко..
І  весь час, як би не повертався,
Вона там., і лиш е вона., одна..
А Місяць зринає у лиш е коли переїздимо ріки.. 
Що це за потайна ріка, без кінця?..
Це Рейн? чи вже Вісла? я такої не впізнаю .. 
Де люди? хт о мені підкаже?..
Вертайся., ще не пізно..
Куди., знов до Німеччини?..
Приїхав, а тут ще сніг..
І  лиш е визирає з  нього 
Довгий радісний хвіст петрушки:
Ну що, приїхав?..
Нуу а ти як., перезимувала?
До тебе в гості хтось підходжав?..
А де наші миші?
Заходжуу а тут усе догори ногами..
Ну у думаю у заходжусь таки ще раз..
Усе як є повишкрібую..
Як нема нічогоу то хоч mef що єу 
Буде зблискувати..
Хоч ти є., нагрів води..
Сиплю грубої солі на закурену чашку..
Тернув коло вушка — аж на чорній щоці 
Розквітнув мак., і пуп'янок угинається 
На тонкім стеблі..
Сяє як після дощу..
І  на вінцях золочений поясок..
Трохи понадкушуваний..
Повертаю з  другого боку —
Б л ід а у  як крейда, щока..
А в подряпині під вухом сажа..
Скільки її можна трусити?..
Ще як їхаву ніби не куріло,
А тепер ніби щось всередині обвалилось.. 
Розколупав грубу,
Пхаю руку по саме плече., нахилився..
Аж в очах потемніло., вивалюється..
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Вивалю єт ься на груди., ворушиться..
Ніби добре вигріб..
І  так як був, босий, у чорній сорочці 
Вибігаю по глину, аби замазати дірку..
Добіг до купи, надовбав у відро,
І вже вертаюсь через чужий Ьвір..
Довкола сніг затоптаний..
1 тут знову той запах..
Той самий запах старих кісток..
Я  думав, звідти давно вибрались..
Чи міг там хт о ночувати?..
А ле у сусідній димілось..
Там, кажуть, ще давніше убили чоловіка..
За гроші., але він так їх стис в кулаці,
Щ о й у неживого не видерли..
І  я  минав якраз той двір,
Коли отворяю т ься двері..
Я  став і опустив відро на сніг..
Кажу — трушу сажу і надовбав у вас глини. 
Видно, вони не проспались 
Або думали, що надворі ніч..
А тут я., може, їм здалось, що то не я.. 
Одного я  трохи знав., він заплю щ ився  
І  ніби його т рясло сонце..
— Я  не можу дивитися на т вої ноги..
А другий, із роздряпаним носом, докинув:
— Сьогодні ж неділя..
М ені ст ало якось не по собі —
Він випнув щелепи і гірко скривився..
І  правда — зустрітися в неділю  
З  босим — хіба пощастить?..
— Слухай, у  тебе щось є?..
Є, кажу, аякже! — і бігом із двору..
Треба їм щось дати..
Чому б не дати., але що можна дати?..
У мене вже немає вина..
Я  знаю , їх пече..
І  вони знаю т ь, що мене довго не було..
Щ о я довго десь блукав по світі..
В ідхиляю  двері..
А вона з  темної хат и аж сяє..
Світиться сама —
Чиста., щоки як натерті снігом..
Аж горят ь..
А може, її віддати?..

ЛОСЬ

Як сьогодні пам’ят аю:
П от опт ані слонячі ями між соснами 
І  купа посліду, злипла, ще тепла,
Як дрібна, запріла картопля,
Висипана у сніг..
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І  знов глибокі проломи, наосліп,
У заплутану ожину..
Довго стояв..
Перемішана зі снігом і землею  сеча..
І  знов купа буро-кривавої картоплі..
Я перев'язав дрова на санях 
І  потяг лісовою дорогою додому..
І  знов кілька разів свіжі копита..
Кілька разів вертався і знов заходив у сосни..
Я притягнув додому сани 
І  почав скидати соснові дрючки..
І  тоді зайшов у двір Грицько,
Вже темнілоу й аби не мовчати 
Я почав про ті сліди..
І він поставив відро на сніг,
Я вже його ледве чуву 
І  кажеу що недавно з Києва ,
І  бачив з вікна електрички, mymt недалеко..
Під лісом, на насипі., перерізаний..
І тоді я подумаву що той слід міг би бути і його.. 
І як вертався з дровамиу 
М огло вже його і не бути..
Або якраз тоді і кинувся під поїзд..
Ц я зима була якась темна, слизька ,
І  я не дуже-то виходив з дому..
І моя стара хазяйка не заходила..
Зайш ла аж вчора —
Я саме полоскав у мисці пучок молодої кропиви..
— Завтра будем піднімати картоплю ..
Вона гойднула на стільці
Усім своїм животом..
— Сьогодні цілий день трусила сажу..
Я підійшов до груби і відхилив дверці:
Вогонь ще є., що мав казати?..
Як спалахує сосна?., чи як чорніє береза?..
І  як ці рукиу що підкидають поліна ,
Вже більше не здатні до якоїсь іншої роботи..
Бо це все  — відкриваєШу чи зат улю єш у
Чи гачком розсовуєш жару
Чи на колінах дмухаєш у попіл  —
Це все має одну назву: живити вогонь..
Навіть коли ти десь пішову і вже нікого нема..
І  що мені їй казати?..
Нікого не бачу., і може, єдинеу 
Що часом присниться —
Тіло сосни — високе.. недосяжне у 
Охоплене західним сонцем..
Завтра будем виносити картоплю..
І  вона знов гойднула усією своєю сажею 
В складках живота..
Вона дивилась мовчки згори,
Як я коло її ніг укляку відхилив дверці 
І ніби хвалюсь вогнем..
Мені незручно і полум'я вже згасає..
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Вона ж прийшла в гости.
Хоч те, що і вона скаже, я можу знат и давно: 
Між нами лиш е стара глиняна стіна ,
І  вона чує у як іду спати,
І  як перед сном переганяю свою мишу 
Під землею  до н е ї і  я чую,
Як вона не може заснути..
Як зсувається з ліжка і гупає в сіни ,
І як довго сидить на відрі і стогне..
.. Серед ночі стук у вікно:
Якась згорблена чоловіча тінь..
Хрипить: де тут баба?..
І  мусив кричати, ц о  там , за  ст іною ,
Я а mz.w боц/7
/  т а к  цілу н/ч — стукає, бо тут світиться ,
Л б не/ темно., а вони хочуть ще..
1 я чую, я ас тал*, з т о го  боку хтось заходить, 
Сваряться: хай не бреше, у неї и^е десь заховане 
Вино!.. ,
Ллє завтра.. завтра буде те,
Щ о нарешт і нас об єднає зовсім:
— Будем піднімати карт оплю ..
Усе, U40 недогризене, не зогнило, усе живе 
Раптом з  погреба підніметься нагору, до не*, 
Довкола її ліжка з гуркотом кожна уляжеться,
/  вночі* кожна синіми вічками буде приглядат ися, 
# к  ворушаться її ніздрі,
Як роздувається і опадає в темряві живіт.. 
Вранці я вийшов на її город..
І  обніжком шукав чогось зеленого на юшку..
Ні, ще рано., лиш е торішній пирій..
Х вилі його так поспліт алися..
Порозкручувані пласкі черви на сонці 
П ісля великої води..
І  я вийшов на Грицьковий город..
Зем ля грузне, мокра,
7 на ній по всім городі розкиданий 
Сухий очерет..
П отрощ ений, будь-як..
І  коли горіла його хат а, видно,
Те що недогоріло,
Прикрив пізніше сніг..
Гарний очерет.. повний..
Я подумав навіть взят и оберемок 
І  розпалит и в грубі., але не взяв..
Лише підняв одну тростинку:
Світиться наскрізь..
Золот ава, але не обгоріла:
Ї ї врятував, певне, вітер..
І  коли дисокий, на довгих ногах 
Вогонь
Мовчав, і раптом кинувся і ударом рога 
Розпоров темне сонне горище,
Вистелене очеретом,
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І  ріг вихопився крізь дах у величезне 
Нічне небо —
Як сталося, що ти злет іла вище нього?..
Цеї зими і його не стало..
Десь, може, за тиждень після тої ночі..
І  я пройшов городом з  кінця в кінець,
І  вже як вертав, надибав і кропиву:
Темнау аж ніби буро-кривава з-під мертвої 
Трави..
Якась вся зіщуленау оброслау кущувата,
У сизому пусі., ще не жалкау але аж наїжилась.. 
Трохи подібна до квітів сну —
Таке саме волохате, оповите стебло..
А можву просто так хотілось —
Я лише минулого року в цю пору 
Вперше в житті пізнав на свої очі сон:
Його розквітлий кущ мот илявся на вітрі 
На пригрітій галяві поміж сосон..
Так, він був їм рівня  —
Так само його вітер розгойдував,
Як і величезні в хмарах сосни..
Я  нагнувсяу щоб торкнутись і погладити квітку 
Вперше в житті перед собою —
І  раптом коло неї на землі впритул 
Я побачив трохи вицвілі грудки посліду..
Вони ще трималися купи..
Кілька мурашок зверху живо порались..
І  я раптом знову почув 
Пронизливий гул розкрученої пращі 
І  як зі свистом пронеслась гуркітлива каменюка 
Лісами на Київ..
З  городу до того місця зовсім недалеко —
Лише пересадити ногу через тин г,
З  мокриХу нерівних кілків: за  .ними  
Трохи легш е  —

Ці розхитані гнилі зуби ще ніби оберігають.. 
Мертві сильніші за живих., але хт о його знає: 
Часом звідти вигляне молоденька сливка, 
Перегнетьсяу і ні з того, ні з  сього війне 
Легенько над вухому погладить по щоці..
За цими чорними кривими іклами 
Хтось і досі когось виглядає..
Отам трохи далі недавно увечері бачив одуда — 
Він злет ів з купи гною і сів на кілок 
П ісля кількох яскравих змахів., уповільнених 
І  розгойданих.. і я ледве стримався,
Щоб не побігти за ним..
А як він кликав за собою..
Перелетіти з ним через тин., знов додому..
Усе оглядався і ніби підморгував..
Грайливо роздимав на вітрі чуба,.
І  кликав, кликав..
Як вони вже всі зманю ю т ь у бездонну дорогу.. 
Х т о вони?., я не знаю  тут нікого..
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Так само, як і цієї хазяйки:
Вона , поки гачком у грубі розворушую  
Обгорілу сосну, сидить наді мною мовчки: 
Вона щось з  собою принесла..
Нарешті трохи нагрілася..
Я  задубіла рука поволі відгинає
Тісну кришку зі скляної півлітрової банки
І  цідить щось буре собі у склянку..
Я прост ягаю через стіл зморщену,
Аж позеленілу рибку з  видовбаними очима.. 
Вона бере і ховає під фартух..
Вино т епле і чути сажею..
Його треба випити відро,
Щоб нарешті об'єднати усе цілком..
Вона знов т ягне руку до склянки..
І  перед моїми очима спливає 
Весь у зем лі, набряклий ріг лося..

ЛЕБІДЬ

Боже у я відходжу..
Мене вже не тримає на собі ця дорога..
Я вже не такий п'яний..
М ісяцю , не тікай..
Вийду з-за  сосни — ховаєшся..
Зайду — світиш..
Зачинаю  бігти — стоїш за мною..
Стану — нема..
Лише темні сосни..
Сховаюся за сосну — знов ти сам..
Я  є — тебе нема..
Нема..
Нема..
Є..
Нема..
Є., нема..
Я  не вмію так яскраво проминати/.. 
Зачекай., мені так хочеться 
П ост оят и під тобою..
Може, ти не бачиш мене?..
Ось нога —
Хіба не зблискує дротик на черевику?..
А в ньому не біліє гола кістка?..
Я хочу закурити і не маю..
Н агинаю ся і не бачу..
Тут недавно ніби прогупотіли лю ди  
З  нічного поїзда —
Невже ніхт о нічого не загубив?..
Я допалю за когось..
Дивись — я нахиляю сь раз за разом  
І  обмацую землю..
Ні., знов порожня гільза від папіроси.. 
Знов щось крихке..
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Чиясь порохнява кістка..
Чому нікого не пошлеш?..
Чому не дзвонить нічний велосипедист?.. 
Будь ласка — я відступаюся..
М ісячна дорога вільна —
Я почекаю..
Отут якось під сосною  
Надибав чарку-стограмівку..
Далі дорога розходилась,
А чарка була посередині..
Я лиш е підніс її і понюхав..
Можеу налита мені?..
Тепла.. гранчаста..
Хотів було взят и , але передумав..
Отут вночі якось вирвав із коренем 
Суху сосну й поволік..
І  коли підтягав її до Глевахи , закрапало.. 
Мене спинив тихий спів..
На дорозі стояв хтось і розгойдувався.. 
Те місце над калюжею найтемніше,
Над нею низько якесь деревце —
Не то здичавіла вишня..
Він співав і дивився на воду в піні..
Я протяг сосну через калюжу,
А другою рукою підтримав торбу —
У ній бовталась пляш ка  
Ніби червоного вина..
Він не відступивсь і далі співав..
Може, треба було там стати 
І  затягнути разом?..
Може, він знайшов якраз 
Те єдине щасливе дерево?..
Ніхто ж не знаєf де воно і яке..
І  кому danq його знати..
Я ніколи під ним не стояв..
Навіть щоб хоч перечекати дощ 
І  підглянути , як між краплями  
Пухнуть тихі бульби..
Він підвивав і розхитувався на місці.. 
Дерево його не хот іло пускати..
Інакше б він упав..
Але тоді перестав би дощ..
Він таки витанцював свій дощ 
Під тим деревом..
Я не вмію так..
А може., то був вовк?..
А тут якось між соснами 
Оглядалась і бігла старша жінка..
Повні ноги були ще її —
Але вище був лиш е розкуйовджений 
Оберемок півників..
Зіпрілі діти обіймали її шию ,
М ляво звисали на плечі..
Заколисані на грудях,
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Присипані жовтою пудрою,
К ліпали сонні повіки..
Вона пливла , повна ясна хмара,
І  я за нею , гойдаючись 
Так само на її грудях,
Засинаю , пригрітий..
Як вона несе поволі 
Щось останнє, найрідніше,
Лбн заховати у тінь,
Щ об не зайшов надто гостро 
В хлипкіу розтулені легені 
Цей світ..
І  одночасно мені здалось,
Щ о вона вийш ла і тікає 
З  мого серця..
Раптово зникаючи з цілим світом
П о цій  '  дорозіу
Д е вже не пройде ніхто..
М ене не було тут цілу зиму..
Я  зумів заховатись..
Трохи далі — отам..
За найвищ ою сосною ,
Під Великою  ВедмедицеЮу 
Якраз де вона стрімко падає 
Головою  вниз..
Ц ієї зими щось розгорілась Венера 
І  гнала мене все далі і далі на захід..
В Д анціґу я ніяк не міг знайт и  
Хоч якісь черевики —
Бачиш  — мідним дротиком перев'язаний  
І  діра коло великого пальця..
Я  всюди заходив і питав,
У кожні важкі різьблені двері 
З  кришталевим дзвоном..
А ле хіба догодиш цій нозі?..
І  нарешті зайшов у твій музей 
Над самим каналом..
Трохи загрітися , бо не переставав 
їдкий дощ..
А більше не було нікого..
І  там у кутку під шклом
Саме підсихала пара задубілих капців,
П ісля того , як відлежали
Десь у багні чи торфі на тому світі,
А ті ноги , колись у них взуті,
Певне, закаму яніли..
Гостроносіу зграбні,
З  хвиляст ими зав'язками ..
Від них не можна було відірватись..
Трохи далі ст ояли
П оховальні урни — темні такі горшки 
З  намальованими очима і вушками, 
Проткнут ими , мабуть, кістяною швайкою.. 
1 з  них звисали грубі мосянжні сережки..
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Вони всі були як одна 
Велика родина,
Що розсілася десь на галявині у лісі 
Пообідати свіжим кабаном..
І я кожну обходив 
І оглядав зачаровано..
Гарні., дуже гарні..
На кожній разки дрібного,
Видко, колотого — як мишачі ікла — 
Непрозорого бурштину..
То були урни з душами 
Убитих молодесеньких дівчат ,
Що після кабана раптово здулись 
І  в кожної розв' язавс я пуп..
Чи хтось тепер* повірить.
Що я там колись був?..
Що моїй нозі було так, вільно 
У тих капцях?..
А моя душа так пильно не 
Заглядала у кожен горщик?..
Тоді, після музею у 
Вже не було куди дітись,
І ввечері схолодніло,
Зима с зима , хоч і без снігу.
Лише той їдкий дощ ,
Я дочекався, поки ст ихне ,
/  аж тоді пішов..
Уже темніло ,
Я минув низькі покручені сосни,
/  шд кожною випорпана шахта ,
Де колись залягав пластам бурштин..
Але деякі, може, поглиблені 
І лисами., в одну таку нору 
Мало не впав..
І їх якось минув..
Вже було темно ,
Як підійшов до краю землі..
Не було жодної душі,
Лише мокрий пісок..
Я сів., і довго дивлюся перед собою..
Так тихо..
І раптом з густого туману 
Випливає лебідь..
Повернув голову..
І так само згас., раптово..
Його високо піднята шия 
Була останнім променем..
Чи дозволив мені той охоронець увійти?.. 
А як він подививсь!..
І вже не було нікого..
І тоді зірвав усе із себе і ввійшов.. 
Припливу не було., ні., навпаки..
Усе відходило і т ягло за собою..
Під ногами раптом осунулось дно,
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/  я пот онув..
/  я вивернув очі з  самого дна ,

/  щосили повіками обійняв  
Усе відразу море..
М и були з  ним лиш е  
Безмежно р озт ягнут і очі , 

д н я  і неба..
І  т епер , к ш ш  вертаюся знов
Ц ією  нічною  дорогою ,

і /  ніби ще не стулив ті повіки..
Х т о  там за сосною мене чекає?.. 
Знову п 'яний  і без нічого?..
О ,  візьміть мої очі..
Я можу вступитися..
Скажи , як  можна вийти звідси?..
Лиш е зайт и  у тінь за сосну?..
Так легко?..
А ле  хіба це не назовсім?..
Чи мене давно нема?..
Щ о звідти і не вертавсь?..
А хт о  тоді вернувсь?..
І в той день., ні, п ізн іше ,

Я довго не міг зважитись..
А ле  потім таки відхилив хвіртку  
І попросив у М ані яйце..
І  в пазусі мав сто рублів..
Вона п іш ла в курник  
І  винесла аж три., а нічого не взяла.. 
Л иш е т ак тяжко подивилась  
І каже: однорукий Дергач  
Л и ш и в . тут недалеко свою хат у  
І ходить тепер просить у поїздах..
Як сумно..
А в нього завжди були 
Такі спокійні ясні очі..
Ця дорога знов і знов кудись веде..
А я вже відходжу..
Куди змучений чоловік вночі 
Може відходити після моря?..
Щ о йому лишилось?..
Хіба що гори..
Як тяжко опускатись і підніматись..
Я м ацаю  на зем лі ,

І знов ли ш е  тіні сосен..
Я переступаю щораз ту саму сосну.. 
Вже починаю т ься  гори?..
Чи то був лебідь?..
Як він підніс шию..
І заслонив навіть небо над морем..
Не знаю., я ли ш е  увійшов і відходжу.. 
Д ивись , я розкинув руки 
І піднімаюсь до тебе,.
Боже , я падаю..
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Валерій ШЕВЧУК

У ПАЩУ ДРАКОНА

Повість

1

Монастир наш Куп’ятицький на Пінщині заснувала благочестива пані 
Полонія Воловичівна Соколова Войнина, каштелянка берестейська, із 
сином своїм Василем Коптем, каштеляном новгород-сівсрським, коли в 
1628 році купила село Куп’ятицьке з усіма належностями, і при церкві 
Пречистої Богородиці, вельми ветхій, яка вже до упадку прихилялася, 
фундували вони монастиря законників чину святого Василія Великого. 
Ігуменом сюди прислав Йосип Бобрикевич, старший віленський, Іларіона 
Денисовича, який набрав братії тридцятеро чоловік, а між ними й мене, 
грішного Афанасія Пилиповича, зробивши намісником; я приїхав сюди із 
Киева, бо мене вабили місця глухі, але святі, а тут церкву збудували 
після того, як на дереві з ’явився образ Пречистої Богородиці у хреснім 
знаку. Великими чудами уславив Ісус Христос ту церкву Матері своєї.

Саме в цей час, про який почну свою розповідь, отець Іларіон 
Денисович складав “Парергон” чуд святих образу Пречистої Богородиці 
в монастирі Куп’ятицькім, тим його твором зацікавився мій давній 
знайомий із Києва, також Афанасій, Кальнофойський, який і від себе 
складав і готував до друку "Тератургему, або чуда, які були як в 
монастирі Печерськім Київськім, так і в обох святих печерах” . Афанасій 
Кальнофойський обіцяв і працю нашого ігумена надрукувати — пишу 
про це, бо і я брав участь у тій роботі, складаючи поетичні надгробки 
великим людям, похованим у Куп’ятицькій церкві.

У 1636 році митрополит київський Петро Могила прислав Іларіону 
листа, який, власне, й порушив моє спокійне іноче життя в монастирі, 
і саме з того моменту, як то кажуть простолюдини, мій віз покотився з 
гори, про що я похапцем хочу розповісти в цьому писанні, яке частково 
записав раніше, а довершую у дивній і жахкій землі, куди потрапив, а 
чиню цс, щоб захистити потомні покоління від нерозважливості, в яку 
потрапив сам. Дописую це послання в закиненій лісовій мисливській 
хатині на друкованих у Києво-Печерському монастирі паперових образах 
Пречистої Богородиці з другого чистого боку, і хочу не позбутися 
переконання, що це вона, пресвята, надихнула мене до цієї праці, адже 
я сам після усього пережитого ніби приречений, і вже мені самому ніби 
нічого не потрібно, але хай про мене і всі мої дивні пережиття знають 
інші люди — це єдине, що гріє мою закоцюблу душу, і тому вогневі 
віддаюся. Коли ж закінчу своє творення, відпущу із ним у Куп’ятичі 
свого послушника, а відтак залишуся сам. Моя доля, здається, — 
розчинитися в цьому краї, царстві Дракона, в яке я, частково своєю, а 
частково не своєю волею потрапив.

Але не забігатиму наперед. Митрополит Петро Могила наказав у своєму 
листі жебрати в місті Пінському та в повіті милостину-ялмужну на 
поправу знаменитої катедральної київської церкви святої Софії, збудованої, 
ще давніми київськими князями, і яка була на той час в упадку. Ігумен 
Іларіон не зовсім був з того вдоволений, бо зібрана цього року ялмужна
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мала б піти на відбудову Куп’ятицької церкви, але суперечити 
митрополиту не став, а доручив справу збору мені, — сам-бо вельми був 
зайнятий писанням “Парергону” і, крім того діла, іншого не бажав знати. 
Я об’їздив і обходив усі попівства і ту милостину зібрав, її вислали до 
Киева через отця Макарія Токаревського у травні 1637 року. Коли ж 
святобливий митрополит довідався від нашого посланця, що й наша 
чудотворна церква вельми стара і хилиться до упадку, зітхнув і прорік 
фразу, яка вирішила мою подальшу долю і спричинилася до всього того, 
т о  потім зі мною сталося:

— А добре ці гроші, — мовив митрополит, — на тамту церкву 
обернути, але що їх привезли і тут вони потрібні, даю вам універсального 
листа, — дбайте, щоб через милостину її реставрувати.

Отець Макарій Токаревський привіз листа, коли ми всі сиділи в 
трапезній за вечерею; ігумен там-таки в трапезній прочитав митрополиче 
послання і задумався на мить.

— Добре, що ми зібрані тут усією братією у Христі, — сказав він,
— порадимося. — Він посидів трохи, задумавшись. — Думка митрополича 
добра, але в нашому краї ялмужну вже вибрано, тож, щоб не уподібнитися 
князеві Ігорю, який збирав полюддя у нашому-таки краї, в Деревах, 
подумаймо, де б нам і як ті гроші зібрати. Коли братія згодна, хай про 
це подбає Афанасій...

Я зрозумів ігумена Іларіона Денисовича: цілий день він сьогодні писав 
“ Парергона” , і всі думки його були біля того благочестивого творення; 
отже, і цей нелегкий обов’язок він залюбки перекладав на мене, а то 
було діло нелегке, власне, справжній тяжар.

Братія схвально зашуміла: ніхто не сказав ані слова супроти, бо не 
на них та тягота накладася.

— Отже, згода, — сказав Іларіон Денисович, і на його вуста поклалася 
легенька усмішка, природи якої я не зовсім зрозумів. — А в поміч йому 
хай буде послушник Онисим Волковицький.

Я зирнув на Волковицького, той сидів заскочений і тільки світив до 
всіх розширеними очима, адже заходило на зиму, а мандрувати взимі 
приємність невелика.

— Де ж мені збирати ялмужну? — відказав я, прочуваючи, що страх 
від Онисима таки передається й мені.

— Це вже воля твоя, брате милий, — погідно сказав Іларіон Денисович.
— Поїдь хоча б у Білу Русь, бо на Україні козацький розрух і великий 
розор, чи куди захочеш, — розуму маєш достатньо, а не менше й 
спритності.

І знову на його вустах заграла легенька усмішка, але він швидко її 
погасив, поринувши в мовчанку, відсторонений ві/j цього світу і самозо- 
середжений, — неважко здогадатися й чому: думав він про чуда, які 
відбувались в Куп’ятицькому монастирі, отже, все мірою тих чуд міряв, 
і більше нічого його не обходило.

У трапезній зависла тиша, всі ми добре знали, що отці в Білій Русі 
дуже не любили, коли в них збирали ялмужну іноки інших земель, так 
само й отці з Волині, бо в них і своїх потреб достатньо; зрештою ми, 
ченці, живемо подібно до птахів, як і заповідав нам Христос, а птахи 
мають для свого пробуття і виживлення власну територію, до якої так 
само не допускають птахів чужих. У нашій же землі, як уже говорилося, 
ялмужна була вибрана. Чи не тому тут, у цій тиші, напав на мене 
раптом вельми великий страх, і цей страх був такий дивний та 
нездоланний, що я сидів біля столу ніби задерев’янілий, ніби кров у мені 
завмерла і перестала текти, а всі навколо перетворилися на дивовижну 
горорізьбу чи, може, картину-куншт, і це нагадало мені Тайну вечерю, 
але тільки зовні, бо не йшлося тут про великі справи (принаймні я тоді 
так думав), які мали порушити життя усіх живих нашої землі, а йшлося 
про справи менші, хоч і важливі, адже ми хотіли догодити не кому, а
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Богородиці, що лишила слід у нашому глухому, загубленому в світі 
кутику. Однак тайна в нашій вечері була, зрештою, весь мій опис буде 
про це, тому , не лише я завмер, а й усі довкола, перетворившись у 
горорізьбу, геть таку саму, як я бачив у Вільні; і хоч отець Іларіон 
нічого певного мені не сказав, але всі зрозуміли те, чого він не мовив, 
а в першу руч утямив це я, — оте й викликало в мені жах, тобто 
великий страх.

Єдине, що зміг під цю хвилю, — обдивитися обличчя братів своїх по 
обителі: всі вони сиділи занімілі й загадані, а найбільше ігумен, і тільки 
Онисим, мій послушник, утягнув голову в плечі і якось дивно вирячив 
очі; здається, і він знав розгадку тієї-таки тайни (адже був недурний та 
й школи кінчав), що завітала у цей наш покій.

2

Коли ж я зайшов до своєї келії й защіпнувся, почав офіруватися Богові 
щодо свого послушенства. Стояв у молитві, і знову прийшов до мене 
страх, ніби впливла в моє мешкання істота в розрідженій плоті, простягла 
темні руки, обхопила мене ззаду, заліпила тими руками очі, притислася 
до мене і впливла мені в нутро; я ж затремтів усім тілом, аж порвався 
тікати з келії, але не міг і пальцем кивнути, ні рукою, ні ногою ворухнути, 
а з очей моїх покотилося щось гаряче, ніби та темна істота в мені — 
істота з рідкої плоті — тримала в руках чорну ганчірку, просякнуту 
загірченою водою, і викручувала її, і текла з неї темна вода через очі 
мої, і змивалися нею ланити мої, — дивні речі бувають у цьому світі! 
І тут я почув- голос, коли отак ревно плакав, хоч у келії моїй напевне 
не було нікого, а може, це я сам сказав; але ні, не мій то був голос, 
а йшов ніби згори чи з якогось кутка, чи з усіх чотирьох заразом:

— Ходи в царство Дракона, — сказав той голос, — здобудеш taM 
кошти на церкву. Воздається тобі!

І коли пролунав біля мене той голос, здалося, що стеля келії моєї 
ніби прочинилася і звідти невидно вилився на мене пекучий вар, од якого 
темна істота розрідженої плоті в мені заскімлила, як песеня, і я знову 
почав плакати, тяжко думаючий а що це воно буде?

Може, не всім буде зрозуміла причина мого плачу, то поясню, наскільки 
зможу. Царство Дракона, як і ми, благочестиве, і не один поривався 
туди по милостину: їхали грецькі іноки, навіть єпископи та патріархи; 
патріархи та єпископи поверталися з багатою мздою, але люди малого 
чину — вельми рідко. А хто звідтіля таки виривався, то розповідав якісь 
дивні, несвітські речі про ту землю, що увіч подобало на байки та казки: 
про те, що на іноземців там чекають жахкі небезпеки, з яких мало хто 
виходить живий, а більше живими таки не виходять. Де діваються ті 
люди і що з ними чинять, не всі добре знають: одні кажуть, що їх 
кидають у ями, або засилають у царство, де не розтає сніг та крига, 
звідкіля немає виходу, або ж стравлюють звірам, — і все те чиниться 
ніби в ім’я Господнє та в ім’я Богородиці, люди Дракона щиро вірять, 
що тільки вони справжні Господні слуги, і тільки вони правильно вірять 
у Бога, а всі іноземці — боговідступники, і знищувати їх — це воля 
Божа. Тільки той, хто зможе їх переконати, що і він вірить так само, 
як вони, і що він безперечний Божий слуга, дістає від них багату мзду 
й щасливо повертається додому, щедро обдарований. Ось секрет тієї 
таємниці, що ввійшла до нас учора в трапезну — всі ми одночасно 
подумали про байки чи казки, але ніхто того не виказав уголос. Тому 
й з ’явився у мене страх, що подерев’янив мені й моєму послушникові 
тіло, були ми перед тим відчуванням безсилі, — воно вище за нас і 
сильніше, — хто із сущих охоче йде назустріч смерті? Отож тоді, у 
трапезній, і тепер у келії я відчув на обличчі своїм подих костомашної,
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а таке кожного перелякає, незважаючи на те, що віра наша не велить 
боятися смерті. Більше того, був я переконаний, що та темна істота в 
розрідженій плоті теж була вона, костомашна, але чий то був голос, 
почутий так виразно, сказати годі — вгадати таке безпомильно не міг, 
отож зважив за розумне остерігатися, адже людина — слабка істота, і 
не лише світла Божа сила її діями в цьому світі кермує, а й темна. 
Справа благодаті нашої, сили духу нашого розібратися в тому, адже Бог 
дав нам вільне право вибору: ступити на пряму чи криву стежку із 
безконечної множинності доріг у нашому дивному світі. Отож мені й 
здалося, що я таки ступив на одну із таких стежок, але ніби сліпе 
кошеня по ній ступаю, не відаючи, куди вона мене заведе.

Була ще одна причина мого неспокою. Ж иття наше волею недовідомих 
доль складається непередбачено. Часом незначний епізод може в ньому 
стати камінцем, що зрушає в горах духу нашого лаву, і від того камінця 
йде в дусі нашому повний обвал, якого зупинити годі. Отож, здається, 
незначне діло трапилося в моєму житті, яке при доброму сприянні сил 
вишніх може вважатися за звичайне житейське, наприклад, за таке, як 
у минулому році, коли я також збирав ялмужну на храм більший та 
знаменитіший од нашого, і ніякого страху в мене від того не виникало; 
ну, пішов, поїздив — назбирав, чи треба цьому надавати аж такого 
значення? Ніяких сліз тоді я не виливав, а просто виконав своє 
послушания, за що дістав похвалу і від ігумена свого, і від митрополита 
його милості київського Петра Могили. Але й умаляти таке діло також 
не випадає, адже йдеться tie про збирання милостини для прожиття 
нашого, а для відбудови Храму. О ток, у житті нашому, вважаю, є діла, 
не позначені присутністю таїни, а є нею позначені, відтак ті позначені 
стають доленосні — ось чому так знітився я душею і полилися з очей 
моїх сльози.

Уночі навідали мене дивні видива: ходили довкола, стояли біля мене 
напівпрозорі тіні — особи в розрідженій плоті, і вели вони диспута щодо 
мене: одні казали, що я кволий духом, а інші заперечували, доказуючи, 
що духом я сильний і утверджений. Чи не тому одна з тіней у розрідженій 
плоті приклала собі пальця до скроні, подумала хвильку й мовила:

— Коли не маємо щодо нього твердої гадки, випробуймо.
1 на тс слово всі інші тіні в розрідженій плоті схвально почали 

похитувати головами, а що все це було в покої, схожім на нашу трапезну, 
то розійшлися, повсідалися за столи і завмерли як мальовило на картині, 
діставши відтак образ нашої братії, достоту як це було під час останньої 
вечері. Тільки я не сидів із ними за столом, а ніби сам розливсь у плоті, 
і кожен із цих трапезників дістав у свою миску по кілька черпаків того 
розрідженого мене: але ніхто з них за ложку не взявся, а тільки сиділи 
всі загадані, ніби прислухалися, бо щось мало статися. Я ж відчував себе 
так дивно: оХне моє око було в одній мисці, а друге в другій, у третій
— язик, у четвертій — шия, у п ’ятій — серце, у шостій — печінка, у 
сьомій — рука, у восьмій — нога і так далі. Ігумен же Іларіон Денисович 
сидів на чолі того столу, замріяно вдивляючись у “Парергон” , що над 
ним останнім часом безперервно працював, але ще рукописний, адже 
книгою отець Афанасій Кальнофойський лише обіцяв його видати (ігумен 
саме готувався відіслати книгу в друкарню до Києва, а тим часом її 
доопрацьовував), і моє око дивилося на нього з його ж миси, дивилося 
прохально й печально, але Іларіон був надто заклопотаний і мого погляду 
не відчував.

— Гадаю, — сказав Денисович, не відриваючи очей від рукописної 
книги, — що чуда в нашому убогому, відкиненому від світу монастирі 
відбуваються тому, що саме в ньому йде велике опитування. Воно ж, те 
спитування, не вибирає знатного місця: столичних міст чи царських 
палаців, а вибирає тільки такі місця, де бореться духовне з тілесним, 
ідеальне з матеріальним, а де воно найбільше, там і чуда відбуваються.
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Отже, будьмо, братіє, пильні. Постримуймо сьогодні нашу плоть і 
відмовмося від вечері. Думаймо не про себе, а один про одного.

Ченці перехрестилися й повставали, а моя розріджена плоть почала 
збиратися в одне тіло, і те тіло з ’єдналось у моїй грішній персоні. 
Полегшено зітхнув я і побрів до своєї келії, а довкола мене падало осіннє 
листя з дерев, адже була осінь, а листю восени опадати належить.

З

Того ж року 1637, у листопаді місяці, коли мені наближався час 
від’їзду (я ж хотів дочекатися морозу й снігу, щоб рушити саньми і мати 
змогу вільно переправлятися через ріки), ідучи після утрені з церкви 
побіч із ігуменом, я оповів йому, хоч і не повністю, про те видіння, яке 
мав, а неповністю через те, що про сон свій не сказав нічого, бо не до 
діла він був. А оповів я йому про голос, який я почув і який скерував 
мене у царство Дракона. Коли ж він це почув, то аж сахнувся зі стежки.

— Не посилаю тебе туди! — мовив перестрашено. — Чому на таке 
надумався, милий брате?

— Бо ніде інде під цей час милостини на церкву не зберу.
— Чому сумніваєшся у мздовозданні свого народу? — спитав Денисович.

— Можна ж піти на Волинь і на Червону Русь, на Поділля, зрештою, 
на ближчу нам Сіверщину, тобто на іншу Україну.

— Самі, ваша милосте, знаєте, — сказав я, — там козацькі розрухи, 
а отже, народ роздразнений і поруйнований. Не маю надії там під цей 
час на добрий збір.

— Чи ж більшу безпеку сподіваєшся мати там, куди зібрався? — 
спитав Іларіон. — І чи більшу маєш надію?

Не мав я сподіванки на безпеку, не мав і надії на ялмужну. Але мав 
понудження того голосу — от і все!

— Чи переконаний, що Божий глас почув? — спитав Іларіон.
— Не знаю, — відповів я задумливо. — Нічого не знаю, ваша милосте. 

Одне лише відаю, що там благочестя не менше, як і в нас, недаремно ж 
патріархи туди їздять. Та й наші люди... Чого ж боятися? А може, всі 
ті страшні байки про Дракона — тільки вигадка недобрих до благочестя 
людей? Я ж на одне сподіваюся: на поміч матінки нашої Пречистої. Для 
неї й хочу дбати, не для себе, тож чи покине мене в біді?

Ми йшли якийсь час мовчки. В обличчя дув вологий і зимний вітер.
— Що можу тобі сказати? — нарешті озвався ігумен. — Хіба те, 

брате милий: де тебе Бог всемогутній і Пречиста Богородиця попровадять, 
там і йди. А я тут із братією молитимуся, щоб до нас здоровий вернувся. 
А про що кажеш, і я не відаю, що воно там є і що з тобою буде. Одне 
зле: від пана нашого короля не маєш даного для поїздки листа, як же 
тебе пропустять? Може б, спершу вистарав від його милості короля листа?

— Час потрачу, — мовив я, — а чи того листа здобуду? Аби його 
дістати, треба не одному ляхові руку позолотити, а де візьмемо гроші, 
коли самі їх потребуємо і прагнемо здобути. Без того до короля не 
дістатися.

— 1 це правда, — сказав ігумен. — Дивуюся твоїй сміливості, не 
можу тебе в благому ділі спиняти, але й не можу наказати, аби так 
діяв — не інакше. Зате матимеш від нас молитву нашу...

І він задивився поперед себе, ніби щось там побачив, і обличчя його 
завмерло, ніби відчужився від мене, я знав і чому: його надило 
якнайшвидше дістатися до келії і поринути в роботу над “Перергоном” , 
і не мав він у цьому світі інших турбот. Справді, коли розійшлися, він 
приспішив ходу і ледве не бігцем подався до себе, ніби тікав від мого 
наміру та сміливості, хоч і не відав, що сміливості я не маю, а відчуваю, 
натомість, дивні речі: або ж ударяє на мене непевність, од чого я
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дерев’янію, або ж відчуваю нестерпну тягу якнайшвидше податись у ту 
мандрівку. Отже я боявся й прагнув своєї подорожі — щось мене відкидало 
від неї, а щось нестримно вабило. Більше того, здавалося, що та істота 
в розрідженій плоті ні на мить мене не покидає; більше того, ступає, 
хоч би куди пішов, слідцем: зроблю крок — зробить і вона, і покриє 
своєю ступою покинуте мною місце, зрушу другою ногою — і вона теж; 
через це на спині і на шиї відчував зимне її дихання, але про те не 
оповів ігуменові, щоб не взяв мене за несповна розуму. Навіть здавалося, 
що коли говорив, то й вона за спиною беззвучно розтуляє рота і вимовляє 
чи, властиво, видуває ті самі слова, ніби перекривляє мене — ось чому 
я-вряди-годи дерев’янів і зупинявся, як укопаний. Але тоді бувало гірше, 
бо вона, істота, притулялася до моєї спини, охоплювала безвидними чи, 
радше, з розрідженої плоті руками і холодно дихала мені в карк, ніби 
надувала мене, мов опоку, а коли таке вчиняла, знову відчував, що мені 
конче треба їхати, бо тільки так, здавалося, зможу від неї відірватися, 
принаймні для того, щоб не тулилася до мене так щільно, а була на 
певній відстані, бо від її притульної близькості судомно мені ставало. А 
коли я, бувало, виходив із монастиря і ставав на початку дороги, то з 
глибини полів, від лісу, від крайнеба доходив до мене тихий погук, ніби 
розхилені губи неба наказували невідворотно:

— Іди!
І так дивно спокійно мені ставало, як людині, котра знала вже, що 

помре.
4

Але мав іще сумніви. Тому, коли вже вибравсь у дорогу й попрощавсь 
із братією, вступив у церковний притвор і, покладаючись в усьому на 
волю Божу, ударив кілька поклонів. Через віконце бачив чудотворний 
образ Пречистої Богородиці, і коли отак пильно й віддано на неї дивився, 
в церкві раптом пішов дивний шум, ніби дерева зашелестіли, тріпочучи 
всім листям, і ніби сама церква перетворилася нараз у дерево, і те дерево 
зігнулося перед сильним поштовхом вітру, а я був усередині того дерева, 
як у дуплі, і чув, як воно зарипіло всіма жилами. І дуже я вразився, 
аж кинувся тікати із церкви, бо, здалося, вона має обвалитися, адже 
вельми ветха була й не одну сотню літ простояла; я знав, що таке буваію 
не раз, коли церква раптом валилася і ховала під собою людей, або ж 
самозапалю валась і ніхто з неї не встигав вийти; отож здалося, що то 
не листя дерев зашуміло, а вогонь. Але коли добіг до вийстя, шум затих 
і я озирнувся: ні, все спокійно було. Тоді повернувсь у притвор і, 
зирнувши знову у віконце на чудотворний образ Пречистої, сказав:

— О, Пречистая, будь зі мною!
1 тоді від чудотворного образу, а може, трохи збоку, а може, і згори 

пролунав голос, зовсім такий, як той, що промовляв мені в келії:
— Піду і я з тобою!
Тоді здалося: щось рухнулось у лівому крилосі, де стояла мальована 

парсуна диякона Неємії, — той диякон кілька літ перед тим помер у 
молодих літах, жив побожно і віддавав пошану Богові і його святій матері 
ретельніше від усіх, через що й намалював його, за наказом ігумена, 
брат Спиридон, маляр-чернець, котрий ікони писав, і удостоївся той 
Неємія честі бути поставленим у лівому крилосі. Ми знали, що він 
заїкався, через це й небагатослівний був, отож і тепер я почув голос, 
що заїкався:

— Пі-іду! І я з тоб-бою при панії мо-оїй! Бо т-тяжко-о тобі б-буде!
Здивувався я од того всього ‘ і немало вразився, а ще більше

схвилювався, адже ніколи досі не лунали до мене так голоси тих, кого 
у земному світі вже нема, тож, тремтячи, як осиковий лист, я все-таки 
наблизився до образу Неємії і побачив, що він стоїть у рамі цілком
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живий і всміхається, а очі в нього палають жаром. І від погляду тих 
очей, мені видалося, червоних, млосно стало, аж упав на коліна й 
уклонився, а коли знову звів очі, то живого Неємії в образі вже не було, 
а тільки саме барвне мальовило, відтак почув, що церквою хтось іде, — 
звук кроків лунко відбивався від стін, ніби той, котрий ішов, був у 
важких чоботях. Зарипіли двері, відчинившись, а тоді з вискотом 
прихилились. Я кинувся, щоб подивитися, хто ж то іще був, окрім мене, 
у церкві, та коли й собі відчинив двері, то нікого у дворі не побачив, 
тільки дув сильний вітер, і дерева вгинались і шуміли, хоч були уже 
майже безлисті, а те листя, що залишилося, зривалося із гілля і мчало 
нестримно у безвість. І здалося мені, що той вітер завіває мені в груди, 
холодить серце й легені і видуває звідтіля тепло.

І досі не відаю: чи хтось наді мною у церкві пожартував, чи то якась 
невидима сила була, чи ота особа в розрідженій плоті, що останнім часом 
мене не покидала, бо не відчував її зараз за собою, — десь вона під 
той час щезла.

Вирішив повернутися і ще раз уклонитися іконам святим, а передусім 
чудотворній Богородиці, але вже нічого не сталося: ні шуму, ні голосі,р, 
ні оживлення мальовидла — анічогісінько! Втяг у себе повітря, зітхнув 
і відчув, що й досі тремчу, як осиковий лист, — ніколи я не був доти 
таким страхополохом! На всяк випадок, пішов до келії ігумена Іларіона 
Денисовича, той сидів за столом і писав “Парергон” у величезній 
розгорнутій книзі.

— Щ е не поїхав? — трохи роздразнено повернувся до мене ігумен.
Я, затинаючись, оповів про те, що сталось у церкві.
— Ну, що ж, — мовив відсторонено кігумен, — може, ти й сподобився 

чуда, а може, щось тебе спитує.
— Як так спитує? — злякано спитав я.
— Е, брате милий, у світі стільки чудного трапляється. Коли дасть 

тобі Бог повернутися, я завершу цю книгу, прочитаєш.
— Але ж я її не раз уже читав...
— Коли ж читав, — рівно й ніби байдуже мовив Іларіон, — то маєш 

усе збагнути сам. Не дурний же ти в цьому світі чоловік...
Не зовсім я зрозумів, про що він говорить. Іларіон тим часом знову 

схилився над писанням, і церо його монотонно заскрипіло. Я повернувся, 
щоб вийти.

— Стривай, — мовив він і кинув перо. — Одне тобі можу дати в 
поміч: паперовий образ Богородиці нашої чудотворної, щойно видрукований 
у Києві, — може, він тебе й убереже. Коли ж убереже, значить, ти під 
її покровою, а коли ні, інша сила тебе веде.

— Яка ж сила може мене вести? — вигукнув я уражено.
Іларіон вийшов із-за столу, підійшов до шафи і вийняв стос 

віддрукованих образів Пречистої Куп’ятинської.
— Кажу ж тобі, брате милий, усе маєш зрозуміти сам. Не дурний 

же ти у світі - чоловік.
Я взяв паперові відбитки чудотворної Куп’ятицької й попрощався з 

ігуменом. А коли вийшов із його келії, мені раптом здалося, що довкола 
мене засновано якесь мовчання і що я сам ходжу, ніби в коконі, завитий 
у те мовчання: те, що мої брати по обителі знають, я не відаю й ніхто 
не наважується того мені сказати. Взагалі, від тієї хвилі, як я зголосив, 
що їду таки в царство Дракона, вони від мене наче відсунулися, ніхто 
мене не відмовляв од мого наміру, ніхто не осуджував, а сталося так, 
ніби вони махнули на мене рукою і раптом зчужіли. І справді, тепер 
ніхто не вдавався зі мною у довшу розмову, а коли й розмовляли, то 
десь так, як здоровий із хворим, жаліючи його, може, навіть співчуваючи, 
але однак знаючи, що той хворий уже на ноги не стане. І хоч я, може, 
й не такий дурний у цьому світі чоловік, як сказав ігумен, але тієї таїни 
зрозуміти не міг, — а можливо, я й справді зібрався їхати туди, звідкіля
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не повертаються? В одному лише був певен: хоч би що робив, завжди 
покладався на Божу волю і діяв лише за нею; зрештою, й вибираюся я 
у той світ не зі своєї схотінки, а таки для діла загального, потрібного 
кожному, задля храму нашого чудотворного, тобто виконую таки послу
шания для всіх — чи ж заслужив я на таке відчуження і таке байдуже 
від них співчуття? Виходило ж так, неначе чиню щось супротивне Божій 
волі, і всі про це знають, лише я ні, і що наче не задля них хочу 
старатися і 5(раму нашого, а задля себе й не більше. Мені аж голова 
пішла обертом, я простував стежкою, щоб сказати послушникові, що 
завтра вранці вибираємося, адже добряче вже приморозило і кілька день 
як випав чималий сніг, достатній, щоб їхати санами; отже, хай послушник 
споряджає сани і бере все потрібне в дорогу — гаятися вже не можу, 
бо та особа в розрідженій плоті, про яку тут не раз згадував, відтоді, 
як упав сніг, не ходить за мною слід у слід, а знову ввійшла мені в 
нутро й колотить мною та підганяє, і я відчуваю той нездоланний потяг, 
що кличе в дорогу, й дати раду йому не можу. А може, раптом подумалося 
мені, не моя братія відчужилася від мене, а таки я від них, бо вже, 
певною мірою, не належу до їхнього світу, я вже у владі сили, до якої 
їм діла нема?

Тут побачив свого послушника Онисима Волковицького, він ніс хомута.
— Завтра їдемо, Онисиме, — сказав.
— Це вже мовите мені вчетверте, — буркнув Онисим. — Уже збираюся, 

все зроблю.
Був похмурий, очевидно, рушати в дорогу йому таки не хотілося так, 

як мені.
— Щось невдогодно? — спитав я.
— А те, ваша милосте, вибач на слові, — похмуро мовив Онисим,

— що їдемо не знати куди і не знати по що. А може, як то кажуть: 
під дурного хату.

— Соромно тобі, Онисиме, казати такі слова, — відмовив я сердито.
— Діло наше — послушания братії, і ми на те пристали.

— Та я нічо й не кажу, — відповів Онисим, дивлячись мені поверх 
голови. — Збираюся осьо! Я волі старших покірний.

— Отож покірний і будь, коли хочеш служити Господу.
— Господу служити хочу, — понуро мовив Онисим. — Але люди, 

ваша милосте, кажуть...
— Що люди кажуть?
— Що Бог у тому краї, куди вибираємося, не живе. Недаремно його 

царством Драконовим звуть.
— Тьху на твоє дурне слово! — вже зовсім розсердився я. — Бог 

живе скрізь, де поселилося його створіння, а тим більше, де йому моляться 
і шануть його. Коли навіть у піску травина виб’ється, то це вже і є 
Божа присутність, Онисиме. А ми ^с, не тобі казати, їдемо між живих 
людей...

— Хай би воно було так, — мовив Онисим.
— Отож більше молися і не вір баб’ячим пересудам, — сказав я і, 

різко повернувшись, пішов од нього геть, зовсім розсерджений. А сердився 
я тому, що сам мав сумнів, і саме від того сумніву й побиває мене, як 
не раз уже писав, несвітський неспокій.

5

Ми виїхали на світанку на Слуцьк, і я раптом відчув полегшу, бо 
нарешті відірвався від отих недомовок, співчутливих поглядів, зітхань, 
поблажливих зі мною розмов, — ні, не був я страхополохом, ані 
марновіром, а вдачу маю таку, що коли починаю діло, навіть безвиглядне, 
іду за ним чи з ним до кінця. Тоді стаю впертий аж до запеклості, — 
ось чому ігумен доручає найскладніші оборудки саме мені. Тепер же,
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коли наші сани легко заковзали дорогою, я відчув і звичну веселість та 
й певність у собі, які завжди здобуваю, коли рушаю в упередній шлях: 
не було вже сумнівів, ані відчуття отієї вигаданої особи із розрідженої 
плоті, бо сумнів, зрештою, це і є розріджена плоть у нас самих.

До Слуцька ми дісталися без пригод, і я пішов до тамтешнього 
архімандрита, що мав прізвище Шицик. Це був чолов’яга високий, 
зарослий рудою бородою, очі мав глибоко загнані в череп, тож коли 
дивився на мене, вони понуро, навіть несамовито світилися, а що я в 
розмові повільний, то поки дооповів йому, що мене сюди, на Білу Русь, 
привело, він не раз закипав, аж із його засаджених глибоко очей почали 
сипатись іскри.

— Що він думає, ваш ігумен? — закричав Ш ицик на мене 
по-литвинському. — Чи він зшибився від своїх чуд, що не відає порядку? 
Не знає, що треба мені, як митрополитанському наміснику, спершу 
написати, що хоче прислати своїх людей збирати в нас ялмужну? А що 
думаєш ти? — тицьнув у мене величезним грубим пальцем. — Ти ж 
намісник того дурного чудописця і повинен порядок знати!

Тут треба зробити маленьке пояснення. Отець ігумен Іларіон Денисович 
написав мені два листи: один із проханням дозволити збирання ялмужної 
в Білій Русі, а другий — дати супровідного листа, коли я захочу поїхати 
в царство Дракона. Цікаво те, що на другого листа архімандрит Шицик 
не сказав ані слова, так ніби його не було, а гнів та обурення вилив 
на те, що написано було в листі першому. Отож, коли Ш ицик звернувся 
до мене, я сказав йому якомога розважливіше і спокійніше:

— Ваша милість має волю дозволити мені збирати ялмужну або не 
дозволити. А кричати на мене не треба, бо нічого лихого я не вчинив 
і не збираюся чинити.

— 1 ти смієш таке казати? — роз’ярився дорешти Ш ицик. — А це 
що, оце? — він тицьнув мені у вічі другого листа. —  Чи і ти зшибився, 
як і твій дурний чудописець?

— Коли вашій милості щось невгодно, — так само смирно сказав я,
— у волі вашій відіслати нас, не давши супровідного листа.

— І не дам! — ошкірився у рудій бороді Шицик. — А ці твої листи 
залишаться у мене.

Листи були безіменні, я мав показувати їх кожній духовній особі, 
куди б потрапив, щоб мати дозвіл на збирання ялмужної; не віддати мені 
листів — це значить зупинити мене в моєму послушанні й зневажити 
мою місію.

— Отже, яке ваше останнє слово? — спитав я.
— Моє останнє слово: забирайся мені з очей! — гаркнув роз’ятрено 

Шицик.
Справа поверталася на зле, виходило, що нас просто відсилають до 

Куп’ятицького монастиря, а я не звик не виконувати послушания.
— Молитимуся за себе і за вашу милість, — сказав я, вклоняючись.
Сани наші стояли серед оточеного стінами монастиря, Онисим стовбичив

із батогом неподалець, оточений ченцями. Але побачивши мене, іноцтво 
миттю розтеклося навсібіч, ніби я був оглашений.

— Отець архімандрит забрав наші листи, — сказав я Онисимові, — 
доведеться вертатися назад.

— То й слава Богу! — радісно скрикнув Онисим. — Матінка Божа 
почула мої молитви.

— Що ти верзеш, нещасний! — вигукнув я. — Чи не з волі святої 
Матінки ми в цій дорозі?

Але Онисим уже вскочив в сани, хоч я ще не встиг доладу всістися, 
і радісно цвьохнув коней. Сани помчали до воріт.

І тут сталося дивне: воротний нас із монастиря не випустив, а сказав 
шукати отця келаря, який покаже нам, де маємо зупинитися на ніч. У
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який спосіб воротний дістав такого наказа від архімандрита і то так 
швидко, я поки що збагнути не міг. Але спробував настояти на виїзді.

— Відчини, отче, — сказав. — Ми вільні їхати за своєю волею.
Воротний подивився на нас пильно, загадково всміхнувся і, не кажучи

й слова, повернувся спиною до нас і подибав у приворітну келію: ключі 
від воріт були в нього, а ворота міцно зачинені.

І знову я відчув навколо себе присутність якоїсь незбагненної таїни, 
адже нас ніби залишали в цьому монастирі насильно. Знав, де келія отця 
келаря; тож поїхали туди, але він уже сам ішов нам назустріч.

— Не сердься, брате милий, на отця архімандрита, він у нас тільки 
видимо суворий, але навзагал добрий. Гостіться у нас і будьте як удома.

\— Але ж він мене прогнав!
— А ти, брате милий, смиренний будь, — отець келар показав рідкі, 

майже почорнілі зуби. — Він у нас як вогонь із соломи; спалахне, але 
швидко перегоряє. Отож усі гості наші пробують так утекти, як оце ви, 
але ми пам’ятаємо Христовий закон странньоприїмства, отож тих прог
наних гостиків, хе-хе-хе, і не випускаємо.

— І отець архімандрит про це знає? — спитав я зчудовано.
— Хе-хе, аякже! Він і нам наказав: коли, хе-хе, розпаляється, як 

соломка, то щоб його не слухатися, хе-хе, а слухатися, коли він у 
спокійному дусі пробуває. Отож, ми й чинимо своє послушания без 
переступу і без переки, хе-хе!

. Зрештою, залишитися тут на ніч і справді було необхідно, бо куди 
ми поїдемо в темряві, тим паче, що повалив сніг. Маленька постать 
келаря із патичком покривалася білими цятками; і мені раптом здалося, 
що це сон, який почався від того моменту, коли я повернувся із вечірньої 
трапези, на якій мені було дано послушания і який, здається, тривав і 
досі; принаймні весь час ловив .себе на гадці, що зі мною відбувається 
щось позареальне — оце я й зву присутністю біля себе таємниці.

Ми пробули в цьому монастирі всі свята Різдва Христового, ходили 
разом з усіма на моління і трапезу, але що було дивно, ченці й тут нас 
мовчки сторонилися, принаймні мене, бо з Онисимом вони в балачки 
таки вступали, але тільки тоді, коли він бував без мене. Віталися зі 
мною за чернечим приписом, але я мкв таке враження, що жоден при 
цьому не подивився мені в очі. Коли ж я сам кілька разів спробував із 
кимось почати розмову, то ченці, навіть отець келар, від розмови 
ухилялися, чемно перепрошували, покладаючись на нагальні справи, і з 
очей мені щезали. Я страшенно нудився, отож тут уперше й почав писати 
на чистому боці паперового образу чудотворної ікони Пречистої 
Куп’ятицької оцей діаріуш, маючи дещо блаженну, а може, й не до кінця 
безпідставну думку, що в такий спосіб мої слова дійдуть і до неї, святої 
нашої матінки, і вона мене у випробуванні та спитуванні цьому таки не 
покине, бо тільки на неї й Сина її надію я мав. Спершу безпрестанно 
їй молився, але дістав таке почуття, що молитви мої ніби провисають у 
повітрі і завмирають, як невидні тіла, кожне слово окремо, без 
взаємозв’язку, і що цими словами-тілами забито все повітря келії, аж 
важко було від того дихати, — дивні речі часом творяться у світі! Ось 
чому почав менше тих слів-молитов проказувати, адже сказано: не 
поминай марно імені Божого, а почав класти їх на папері: спершу самі 
молитви, а тоді й розповідь про самого себе, відтак навадження із 
словами-тілами нарешті щезло, тобто не відчував їх завислими в повітрі, 
і не мучило вже те мене. Зате постійно прочував присутність у собі та 
й біля себе отієї особи в розрідженій плоті, яка безвідступно слідувала 
за мною чи по келії, чи двором, чи в трапезній, чи навіть у церкві, 
інколи входила в мене — це було, і зрештою, те, що називають лихим 
настроєм, а лихий настрій у людини з ’являється тоді, коли вона 
невдоволиться; невдоволитися ж я мав чого, адже замість того, щоб 
виконувати накладене мені послушания, жив бездіяльно. Декілька разів

3. Сучасність-З зз



поривався перемовитися з архімандритом Шициком, але той чи бував 
зайнятий, чи його я не заставав, а може, він просто розмови зі мною 
уникав.

І от якось, коли мій послушник Онисим топив у мене піч, нанісши 
дров, а за вікном ішов сніг при морозі, я відчув, що терпінню моєму 
надходить край, що коли пробуду в цій обителі довше, то можу вийти 
зі смиренного стану й почну коїти якісь дурниці. У цей час мій послушник 
і заговорив, пораючись біля печі, тобто — повернувшись до мене спиною.

— Є в цій обителі один ветхий деньми старець. Він хоче з вашою 
милістю поговорити.

— Що за старець? — спитав я.
— Старець, —t відповів Онисим. — Хіба я знаю? %
— Дивно до нас тут. ставляться, — мовив я, — не знаєш чому?
— У тебе, ваша милість, голова мудріша за мою, — відказав Онисим, 

мені здалося, хитро. — Тобі про те й знати... Може, той старець і повість, 
але то у волі вашої милості: йти до нього чи не йти.

— Куди й коли треба йти?
— Нікуди не треба йти, бо живе поруч, але такий ветхий, що з келії 

не виходить. Хіба влітку, коли тепленько.
— А ти до нього заходиш?
— Ні, мені переказав це його послушник.
— То зараз іти?
— Ліпше, коли всі поснуть. Щоб не було, сказав той старець, спокуси 

для братії.
— Яка ж може бути спокуса?
— Не моє це діло такі речі розгадувати.
Мій Онисим вів себе в цій обителі незвичайно. Очевидно,, поселився 

у ній якийсь дух, про який не знаю, і всі тут живуть, пойняті ним. 
Дух, який відділяє людину від людини. Дух, який гнобить усіх і зв ’язує 
язики. А може, це мені тільки здається?

І я вирішив піти до того загадкового старця — все-таки якась розрада. 
Онисим пішов у гуртожитну келію для послушників, а я залишився сам. 
Трохи пописав, а тоді прислухався. Мертва тиша стояла навдокіл. Я встав 
і тихо прочинив двері — в обличчя війнуло сніговою хвилею. Постояв 
трохи, дивлячись, як метаються навколо мене, ніби невидимі істоти 
танцюють, вихори, і мені раптом здалося, що тіло моє сталб легке, 
невагоме, що один із вихорів раптом підхопить мене й понесе, як шмат 
паперу, і я навіки пропаду з цього світу. 1 знову дивний страх, схожий 
на відчай, а може, й не страх, а неспокій, пойняв мою душу — рот 
відтулився, і я ледве стримався, щоб не пустити в засипане білими 
мухами небо відчайний крик. Але знайшов у собі силу стриматися і 
постукав у двері сусідньої келії: з глибини обізвався глухий голос. Потяг 
на себе двері й увійшов у теплий покій, в якому пахло застояним духом 
та воском. На брудному ложі й справді сидів старець, звівши до мене 
обрямлене сивим волоссям, бородою та вусами лице; я здригнувся, старець 
був сліпий; однак відчув, що його чіпкий погляд ніби прошив мене.

— Оце й добре, що прийшов, — мирно обізвався старець.
Біля нього стояв трисвічник із грубими восковими свічами, які рівно 

палали, і тільки тепер він розплющив очі — я вразився, які вони були 
голубі, теплі, навіть молоді.

— Казали, що зібрався йти у царство Дракона, — мовив старець, — 
чи ж там уже бував?

— Ні, — мовив я, — не бував.
— Чого ж туди йдеш?
— Задля Пречистої матінки нашої Богородиці, — сказав я, — з 

К уп’ятицького монастиря, де стоїть її чудотворний образ. Але храм у її 
честь вельми ветхий і за рік-два може впасти. Отож, волею його милості 
святобливого отця митрополита київського я й іду по ялмужну. Люд наш
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бідний, ялмужну з нього вибрали на Софію Київську, на Україні — 
козацька розруха, і люд зруйновано. Відтак, мені й був голос, що велів 
іти в те царство. Там люд богобійніший за наш, а цар, кажуть, щедрий 
для святого діла, до речі, він такий же православний, як і ми, а крім 
нього, більше православних царів і нема. Через те і зважився туди йти, 
хоч про ту землю багато страшного розповідають.

Старий сидів, знову приплющившись, і похитуючи сивою головою.
— Добрі речі кажеш, сину, — але є такі, що вірять у Бога видимо, 

а в нутрі не вірять у нього. Є такі, що славу приймають один від одного, 
але це не є віра в Бога, тільки віра у власну славу. Не забувай, що й 
сатана колись був ангелом Божим, отож не важко йому й тепер вдягти 
подобу ангела, тоді за діями своїми сатана буде із брехливими чудесами, 
через це немало є таких, що пішли за сатаною, а вірили, що за Богом 
ідуть. Згадай, сину, об’явлення святого Івана Богослова. Ангел схопив 
дракона, що диявол він і сатана, і зв’язав його на тисячу років та й 
кинув його до безодні і замкнув його, і печатку над ним поклав, бо 
зводить той народи, аж поки не скінчиться тисяча років. Отож, іти до 
Дракона — це йти у його безодню, а безодня його — це і є його царство, 
в якому він зводить народи. І безодня та весь час розширюється, бо 
Дракон мусить весь час ковтати нові народи, і вже півсвіту зайняла, і 
люди посліпли, і не бачать того, і не зупиниться Дракон, бо хоче з ’їсти 
цілий світ. 1 накладає на царство своє полуду, отож там люди, вірячи, 
не вірять, нібито славлять, навіть надмірно хвалять Бога, а насправді 
чинять сатанинське діло. Знаєш про це?

— Ні, — сказав я здивовано. — Але звідки знаєш ти, отче?
— Був колись такий самий дурний і легковажний. Тож полетів на 

той вогонь, думаючи, що то райське вогнище, а не вогонь пекельний. 
Мене схопили й кинули в яму на двадцять літ, але Бог вивів мене з 
тієї ями. Мене вивів задля науки іншим, а тисячі таких самих нетель, 
що полетіли на той вогонь, дозволив Дракону пожерти, щоб люди .пізнали 
діла сатанинські. Але люди сліпі й глухі на науку таку.

— Страшні й дивні речі кажеш, отче, — мовив я, потай думаючи, 
що старий розумом трохи надвередився. — Подумаю над твоїм словом.

Тоді знову розплющилися очі — сумні вони були.
— Добре подумай! Бачу в тобі не лише ясне світло, й темне. Пильний 

отож будь і стережись...
Вийшов я від старого з тривогою в душі. Дивно, сніг перестав. Я 

постояв трохи у дворі, щоб мої думки прояснилися. Навколо тихо сяяв 
щойно випалий сніг, покривши всі дахи, придашки, дерева, і від того 
сьята, уроча тиша пойняла монастир. Страшні речі сказав мені старий, 
але чи не безумні? Чи не підказані вони ненавистю, зародженою у неволі, 
у тій ямі, куди його кинено на двадцять літ? Зрештою, чи можу я вірити, 
що виповіджене ним правда? Чи не ліпше здатися таки на волю Божу, 
а не людський досвід і людські байки? А хто зі'арантує мені, що вустами 
того старця не рухала воля нечистого, яка вже на початку дороги чинить 
мені перешкоди при виконанні послушенства? Ні, не для власних 
забаганок вирушив я у путь, а для святого діла, відтак і оберігати мене 
має свята, не ворожа сила. Тож чи не ліпше слухати голосу, який почув 
у своїй церкві біля чудотворного образу, а не голосу цього тлінного, 
запаленого ненавистю чоловіка?..

— Господи, — прошепотів я, дивлячись у чорне, непрозоре небо, — 
скеруй мої стопи на правдиву путь! Коли йду шляхом неправдивим, 
поверни мене, а коли праведним, захисти. Коли мене посилає у царство 
Дракона темна сила, відверни мене, а коли це воля твоя — оборони і 
дай силу своє послушания відбути. Не темний я душею, бо не задля 
темної справи спроваджений у цю дорогу, тож хай буде воля твоя!

Молитва мене заспокоїла, отож я пішов до своєї келії з твердим 
наміром завтра-таки вимагати в архімандрита Ш ицика, аби відпустив
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мене з листами чи без листів; далі побачу, що маю чинити: їхати у 
знамірений шлях чи відбути своє послушания в державі його милості 
короля. Отож, засинаючи, я не лише помолився ще раз, а й прорік, 
прикликаючи до себе образ Ш ицика і тримаючи його у визорі, доки 
чинив прирікання:

— Відпусти мене, Бога ради! Не затримуй!
І сталося так, як я хотів. Після утрені підійшов до мене сам архімандрит 

і велів завітати до нього в келію: ми пішли туди разом. Вівся він тепер 
інакше, був умиротворений, і його глибоко засаджені очі не метали іскор, 
а світилися лагідно.

— Вибач мені, милий брате, — сказав дорогою він, — що був 
негостинний до тебе. Видить Бог, хотів тебе оберегти. Але сьогодні 
приснився мені сон дивний — страшне видіння, яке перелякало мене. Я 
й подумав, що, може, неправедно затримую тебе, може, керує тобою 
сила, якої нам, грішним, не пізнати. Відпускаю тебе. Але чиню це задля 
Пречистої Богородиці, а не задля вашого дурного чудописця, ігумена, 
котрий хоче себе прославити, а не Бога. Іди, де хочеш!

Я смиренно спитав, чи не дасть він мені дозволу збирати мил остину 
на Білій Русі, щоб таки не гнатися мені туди, куди люди бояться й 
дивитися. Коли ж він хоче мені допомогти, то яку ліпшу поміч можна 
вигадати, давши дозвіл на ялмужну?

Архімандрит вражено зупинився, і його очі й руда борода знову 
запалали гнівом.

— Отямся, брате! — рикнув він. — Той обіясний* той дурноверхий 
Денисович не наживеться на мені! Спіши від’їхати й не спитуй мого 
терпіння!

Ми зайшли в келію і він жбурнув мені в обличчя листи. Отакі дивні 
речі бувають у світі! А причина зловорожості Ш ицика до мого ігумена 
Іларіона Денисовича була проста: коли вони вчились у київських школах, 
Денисович випереджав у науках Ш ицика, а в час декламацій Іларіону 
давали першу партію, а Шицику найкоротшу, бо він трохи гугнявив. 
Тепер він був архімандритом і міг тішитися, що має сан вищий, ніж у 
Денисовича, але знав, що той пише книгу про чуда пресвятої Богородиці 
в К уп’ятичах, а в його монастирі чуд не траплялося, та й з писаним 
словом був він не в дружбі, мав-бо до пера, як то кажуть, кістяні пальці. 
Воістину, в малості своїй людина меж не відає. Незрозуміле було інше: 
чому Іларіон, знаючи ставлення до себе Ш ицика, про яке відали всі, 
послав мене до нього — гадаю, з самої неуважності, бо робота над 
“Перергоном” цілком поглинула всі його мислі, тож часом чинив речі 
необдумані.

Наші сани під’їхали до воріт і цього разу воротний нас не затримував, 
а лише подивився на мене з тією-таки усмішечкою, що й попереднього 
разу, а коли ми нарешті вирвалися зі свого напівполону, я полегшено 
зітхнув. Коли ж озирнувся, побачив, що ворйтний вийшов за ворота, які 
залишилися відчинені і хрестив нас, малюючи у повітрі хреста: чи 
благословляв нас, чи хотів охоронити від нас володіння Ш ицика. Я 
сплюнув і щільніше загорнувсь у кожуха, бо мороз припікав і мені 
робилося таки зимно.

6

Звідтіля ми прибули до Кутеєнського монастиря під Оршею, де був 
ігуменом святолюбивий муж Іоїль Труцевич. Той мене обійняв, 
привітавши, й відразу ж повів нас у трапезну, де добре нагодував, по 
тому запросив у свою келію і, поки я розповідав про наше послушенство, 
дивився на мене трохи зачудовано, вряди-годи ойкаючи й похитуючи 
головою.
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— Добрі діла явні, добрі діла явні! — сказав він словами апостола 
Павла. — Належить добрі діла пильнувати, то для людей добре і корисне. 
Нехай же навчаються й наші дбати про добре діло при конечній потребі, 
щоб безплідні вони не булл.

Було приємно зустріти таке розуміння й прихильність, тож я оповів 
ігуменові і про голос, який почув у своїй келії, та про голоси в нашій 
церкві. Іоїль Труцевич задумався, а тоді прорік святі слова Івана 
Дамаскина, які, правда, прозвучали в моїй ситуації не зовсім зрозуміло:

— Перемагаються устави єСтва від Діви чистої...
Я волів усе-таки сприймати ці слова як підтримку собі, тож попросив 

свідоцтва, з яким міг би поїхати в царство Дракона.
Цього разу ігумен ще глибше задумався.
— Піду до братії моєї, — сказав нарешті, — щоб порадитися. 

Сподіваюся, зрозуміє тебе братія. А зроблю це для того, щоб не давати 
нікому спотикання та спокуси.

— Про яке спотикання та спокусу говориш, ваша милосте?
Іоїль подивився на мене доброзичливо і мовив так само загадково:
— Спотикання й спокуса чекають на нас там, де не сподіваємось. Іди 

спочинь, милий брате, з дороги, ввечері скажу тобі нашу думку.
Не знаю, чи радився він із іншими, але свідоцтва дати мені не зізволив, 

бо того йому ніби не порадила братія. Здається, воно так і було—  після 
вечері підійшов до мене намісник його Іоаникій Сурта, взяв мене лагідно 
під руку й провів до келії, сказавши так само лагідно, як говорив зі 
мною й ігумен:

— Пане отче Афанасію! Трудно без пашпорту короля нашого, його 
милості, іти вам у царство Дракона. Оце недавно трапилася така 
придибенція, не можу не розказати тобі. Віленські ченці мали й пашпорт 
королівський, і також ішли туди за ялмужною, але до столиці 
Драконової таки не дійшли, мали бід багато і тільки один із них 
повернувся, та й той став ніби несамовитий і розповідав такі речі, що 
не повіриш у них. їх  там узяли за конфідентів від його милості короля, 
забили у заліза, піддали страшним тортурам, на яких вони до всього 
призналися, хоч насправді конфідентами не були, один тільки зумів 
утекти, хоч за ним уряджено було погонь, молодий був і дужий та й 
улітку це трапилося, а тепер зима. Не відраджую тебе од твого задуму, 
але подумай: і ялмужни не дістанеш, і на тілі постраждаєш або ж 
пропадеш, чи ж виконаєш тоді своє послушания?

Я не сумнівався, що він каж е правду, а найбільше мене переконало, 
що й справді не виконаю я послушенства, коли по-дурному загину. 
Через те наступного дня знов пішов до Іоїля Труцевича, той мене 
обійняв, привітавш и, і наготувався слухати, дивлячись із повною 
доброзичливістю.

— Таки устрашився я своєї дороги, — мовив я, — але й послушания 
не виконати не можу. Чи ж не даси, ваша милість, мені свідочних 
карток від себе до братств і протопопів православних у Кописі, Ш клові, 
Могилеві та Головчині?

— Чому ж не дати, брате милий, — привітливо сказав Іоїль. — Дам! 
Хто не любить брата свого, той Бога не любить, а ти ж мені брат не 
лише у вірі, й у схимі.

Я ледве не просльозився на таку його доброту, а він знову обійняв 
мене і сказав, що радий бачити людину, яка так печеться, аби виконати 
послушания, отож хай мене береже Господь. І додав при тому, зизо на 
мене поглядаючи:

— Ми тут недалечко живемо від^ царства Драконового, всяке про нього 
оповідають, але знаєш, що дивно, милий брате? Щось туди людей, попри 
всі страхітливі розповіді, вабить. Ідуть і їдуть, хоч і не повертаються. 
Правда, дехто й повертається, але ніби без ума. Що тебе вабить туди, 
брате?
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— Повеління Богородиці, — сказав я.
— Кхи, кхи! —- кашлянув Труцевич. — А коли той голос був не 

Богородичин? Не забувай, брате, є голоси вдавані й справжні.
— Дух сказав, щоб я йшов, не сумніваючись, щоб просив із вірою 

та без сумніву, бо той, що сумнівається, подібний до морської хвилі, й 
осуджується такий...

Ігумен радісно закивав головою:
— Добре знаєш Святе Письмо, отче. Це з “Д іянь” і “Послання. Я кова”. 

Чудово, чудово! — він аж руки затер. — Вірю тобі і співчуваю.
І знову остання фраза була загадкова: те, що вірить мені — добре, 

але чому співчуває?
Але загадка, розкрилася досить швидко. Ми подалися до Кописі, 

Ш клова, Могилева й Головчина, але ніде не дано мені милостини, бо і 
край той був, як і наш, тобто Чорна Русь: ялмужну тут уже пильно 
вибрано своєму' єпископові пану отцю Сильвестрові Косову для судової 
справи, яку той завзято вів з уніатами, власне, з владикою полоцьким 
Свялявою. Ігумен напевне те знав, отож, я й досі не відаю, чи справді 
він мені поспівчував, чи наді мною лукаво насміявся, поганявши зимньої 
пори по тому краєві. Але користь із тої поїздки була: я переконався, що 
мав рацію архімандрит Шицик, сказавши, що на Білій Русі ялмужни я 
не зберу — тут досить своїх справ, на які її треба збирати. Отож, ми 
повернулися до Кутеєвського монастиря, ігумен знову зустрів мене 
обіймами, а коли розповів я йому про сумний вислід моєї справи, 
запечалився разом зі мною й прорік:

— Шкода! Шкода! Але немає лихого без доброго. Принаймні скажеш 
своєму ігуменові, моєму братові милому, що ти послушания хотів 
виконати, я можу посвідчити, але не зміг, і повернешся з чистим 
сумлінням дбдому із моїм поствердним листом, і вже не тягатимешся 
марно зимовими шляхами.

Я глянув на чисті, малі, білі ручки ігумена й подумав чомусь, що 
він радить мені учинити так само, як Пілат щодо Христа: він умив щодо 
мене оті свої білі ручки, а я можу вчинити так само щодо свого 
послушания, тим часом як Храм^ наш може спокійно собі завалюватися.

Ігумен дозволив мені прожити в його монастирі кілька днів, щоб я 
відпочив із дороги, навіть наполіг на цьому — поки він виготовлятиме 
мені листа, і я смутний вийшов від нього на тріскучий мороз. Удалині 
побачив, як Онисим розпрягає із саней коня, перед тим повісивши йому 
на голову торбу з вівсом, і той кінь здаля здавався ніби великий пес із 
намордником. Був наш кінь чорний, тобто вороний, як і Онисим у своєму 
одязі, і вони на тлі білого снігу чітко прозначалися. Сніг покривав 
важкими шапками дахи келій та стін довкола монастиря, дзвіницю; бійниці 
у стінах були майже засипані. Онисим вів коня у стайню, щось до нього, 
певне, проказуючи, бо вряди-годи повертав до коня голову, і той схвально 
покивував, чорний кінь, кінь-чернець, якому також випала нелегка місія 
подорожувати разом зі мною, як Г тому Онисиму, котрий подумки мене 
за завзяття осуджував і, здається, мав одне бажання у цьому світі: 
повернутися додому, добре відігрітися і якомога виспатись. Але, хоча 
часом і любив побурчати, ніс своє послушания справно, навіть старатливо, 
як і його вірний приятель кінь-чернець.

Із-за келій праворуч випірнув намісник кутеєнський Сурта, побачив 
мене й заспішив назустріч, вимахуючи руками, як крильми — підбитий 
птах, а ногами ступав нетвердо, ніби боліли вони йому. Коли ж підійшов, 
я побачив, що ніс у нього буряково-сизий, а очі розсльозені чи, як 
кажуть, посоловілі.

— Намерзся, милий брате, таки намерзся! Ходім до мене в келію, я 
тебе трохи розігрію.

Він уже розігрітий був. Але я таки справді намерзся, тому ковтнув 
горілиці, хоч цього зілля не полюбляю і часто картаю за вживання його
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свою братію. Сурта ж приклався до кухлика й собі, крякнув, врізав сала, 
вже жовтого, але ще доброго, хліба й почав наминати їх не зовсім 
здоровими зубами; ще перед цим він признався мені, що вони в нього 
розхитані. Весь цей час, поки він жував, я використав, щоб оповісти 
йому про свою невдачу. Сурта проковтнув їжу, як гуска, і втупив у мене 
посоловілі очі.

— Не вийшло, значиться?
— Таки не вийшло!
— Отже, в долину диявола...тьху, тьху, вибач Боже, перекосився язик, 

хотів сказати, в царство Дракона поїдеш?
— Ігумен радить повернутися додому, — сказав я. — Вже й сумніватися 

починаю, таки страшить мене те царство Дракона...
— Та нема там нічого страшного, — сказав раптом Сурта, і його 

посоловілі очі переможно заблищами. — Я там був.
— Ти був у царстві Дракона? — зчудувався я.
— Достеменно.
— І вернувся звідтіля живий і неушкоджений?
— Як перед тобою стою. І волоска не впало.
— Але ж кажуть, що з десятьох, котрі туди йдуть, повертається тільки 

один!
— Ха-ха-ха! — засміявся Сурта. — Я і є той один з десятьох.
— Тоді Бог тебе до мене послав, — радісно мовив я. — Розказуй, 

як воно там.
— Що розказувати, милий брате? Був тоді молодий, а тепер старий,

— мовив Сурта і вся веселість його ніби зникла, голос зазвучав глухо 
й смутно. — А зберігся я, мабуть, тому, що супроводжував, тобто був 
до свити приділений патріарха Теофана, а патріархів вони чтять і 
дозволяють повертатися разом з усіма людьми. Взяти ж мене упросив 
наш ігумен, не цей, що тепер, а давніший, щоб я взяв там ялмуж ну 
на наш монастир, коли вдасться. Усе розповісти, що там побачив, ночі 
не вистачило б.

Він знову вихилив із кухлика і передав мені. Не хотів уражати його 
відмовою, тому ковтнув і собі, а що горілка продерла мені нутро, взяв 
шматка сала з хлібом і почав заїдати.

— А ти розкажи, розкажи, — попросив жадібно, був-бо повен великого 
інтересу, а ще й хміль починав грати в тілі.

— Розказати? — подивився на мене Сурта. — Тоді давай вип’ємо ще.
Ми ще випили. Сурта схопився на ноги й почав метатися келією туди

й сюди, він був і п ’яний, і схвильований, не знаю, що більше:
— Ні, тяжко мені це розказувати...
— Зроби милість, — змолився я палко. — Хочу те знати!
— Але навіщо тобі це? — хитро заскалив око Сурта.
— Бо маю волю Божу туди піти, — сказав я. — Волю Божу і його 

святої Матері?
— А ти певен, що то воля Божа і його Матері святої? — пильно 

подивився на мене Сурта.
— Певен, бо не сумніваюся.
— Тоді воля Божа й справді незбагненна, — сказав Сурта смутно і 

знову сів.
І почав розповідати тихим, печальним голосом, а вікна обклала вже 

темінь, горіла біля нас свічка, і наші тіні, коли ми рухалися, ковзали 
по стінах, кошлаті та плиткі, і ми самі в тому мешканні були кошлаті 
й плиткі. Не можу переказати слово в слово те, що почув, бо не записував 
за ним, а що для розповіді Сурта весь час себе підігрівав, та й мене 
понуджував те чинити, то по тому, вже прийшовши до себе, я довго 
проспав і тільки після того взявся записати в короткому викладі його 
оповідь, отже, неповно, а тільки те, що запам’ятав найбільше. Розповідь 
про те викладаю в таких словах:
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РОЗПОВІДЬ НАМІСНИКА КУТЕЄНСЬКОГО ІОАНИКІЯ СУРТИ 
ПРО ТЕ, ЯК ПОБУВАВ ВІН У ЦАРСТВІ ДРАКОНА 
1 ЩО ТАМ БАЧИВ, КОРОТКО СПИСАНА НАМІСНИКОМ 
КУП ’ЯТИЦЬКИМ  АФАНАСІЄМ ПИЛИПОВИЧЕМ,
НАЙМЕНШИМ СЕРЕД НАЙМЕНШИХ 
І НАЙУБОГІШИМ ІЗ УБОГИХ

Коли патріарх та його свита прибули в столицю царства Драконового, 
тиждень їх тримали в заперті. Щодня приходили до них пристави й 
драгомани і навчали всіх правил, як поставати перед царем і як себе 
вести. Вдавались у розпити і все, що чули, пильно записували. Потім 
запитали, які подарунки вони привезли цареві, і списали те на окремому 
аркуші, розклавши, які подарунки мали бути царю, які цариці, які 
царевичу і царівнам. І тільки після того патріарху було прислано сани 
та юрбу стрільців, які несли подарунки, а інший загін оточив патріарха 
і його свиту тісним колом, аби ніхто не ступив і кроку вбік, а коли б 
хто на те зважився, сказано їм, то його мали б схопити й кинути у 
льох. Цар прийняв патріарха і його людей милостиво, їх відразу ж 
запросили на обід, який тягся від півдня до півночі. Цар пригощав самого 
патріарха, а біля кожного з людей його свити стояло по людині, чиновній 
чи духовній, які стежили, щоб гості справно пили налитий трунок і їли 
кожну подану страву, і це всі мали чинити, як їх навчено, безвідмовно. 
Почався обід молитвою на дві години, тоді було благословення, а посеред 
обіду читалися житія святих, що теж тяглося кілька годин, і співалися 
довгі благочестиві пісні. І хоч робилися в обіді перерви, вже ні сам 
патріарх, ні його люди не могли вбити в себе жодної страви чи влити 
жодного напою, і це при тому, що люди Дракона й сам цар поглинали 
напої та страви безперервно, без найменшого зусилля.

При цьому проголошувалися тости: за царя, патріархів, царицю і всіх 
їхніх родичів, і за всіх треба було пити, бо приставлена особа нахилялася 
до вуха підопічного й проказувала: “Не можна не їсти і не пити. Це 
зневага до того, кого честять”. І вони їли й пили, аж їм вилазили з 
очниць очі, і нудило їх, а кого знуджувало, того чемно виводили вбік, 
і він міг там у спеціальну мідяну мису все випите та з ’їдене виригнути, 
звільнивши себе для приймання нових страв, а тоді повертався до столу 
під схвальне покивування людей Дракона. Цікаво було й те, що ані цар, 
ні цариця, ні царевич, ні царівни, ні їхні люди ні разу не ходили до 
тих мис і ні разу не виригнули, а зі смаком їли й пили і побожно 
слухали благочестивих читань, а коли співалося благочестивих пісень, то 
й самі підспівували. Отже, так тяглося аж до півночі, і патріарх та всі 
його люди ходили до тих мис по кілька разів, і обличчя в них від того 
поробились зелені,, а очі несамовиті, їм однак знов накладали їжу і знов 
наливали в келихи, і знов нахилялися до вуха приставлені до того люди 
і не так радили, як наказували їсти й пити, і чим далі це тяглося, тим 
жорстокіше вони наказували: “Не можна не їсти й не пити!” І всі вони, 
патріарх та його люди, мусили їсти й пити, а коли вдарило на північ, 
цар устав, і палата оголосилася хором, який був схований за килимами: 
хор почав співати “Многая літа” і всі при цьому мусили стояти, хоч 
ноги підкошувалися, і кожен тільки й мріяв, аби дістатися до ліжка. 
“Тепер я вас відпускаю, — сказав цар, — бо, маєте спочити, а зранку 
запрошую на богослужіння, я й сам там буду, та й тепер я на нього 
вже йду!” І їх збудили ранесенько, хоч вони були майже знищені 
вчорашнім обідом — патріарха зі свитою повезли в собор служити разом 
із патріархом царства Драконового, але служба почалася на величезному 
майдані, який звався Кривавим, мабуть, через те, що там стояли колоди 
для рубання голів, стовпи з колесами і з залізними шпилями, на які

40digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


насаджували людей, перебивши їм перед цим руки й ноги, палі з 
крицевими наконечниками для саджання живих засуджених, місця для 
батоження, тобто биття. Потім усі пішли до собору і почалася там служба 
із многоліттями царю та його родині, моліннями та повчаннями, і це 
тяглося без обіду до самого вечора, а наприкінці виступив із повчаннями 
патріарх царства Драконового і говорив годин зо три, пояснюючи всі 
прочитані перед цим тексти, і тільки ввечері напівзомлілий патріарх 
дістався до себе на квартиру, де одразу ж упав на ложе, навіть їсти не 
захотівши, а потім тільки ледь-ледь щось перекусив. А наступного дня 
був день народження царевої дочки Пульхерії і від ранку до обіду 
правилася служба у двірцевій церкві, де сам цар справляв обов’язки 
церковного старости, а по тому був обід, який знову тягся від полудня 
аж до півночі з тими самими церемоніями та наглядачами. На цьому 
обіді патріарх царства Драконового оповів про собаколицих самоїдів, які 
живуть у їхньому краї, про землю Кота, яка, тільки почувши постріли 
із рушниць Драконових стрільців, самохітно виявила бажання ввійти в 
Драконове царство, і про багато інших дивних народів, що живуть у 
цьому царстві. Усі вони вдалися під покров царя доброхітно і дуже з 
того щасливі, бо з тими, хто не відчуває щастя, розправа в нгіх, як 
правило, коротка. Наступного дня патріарх зі свитою знову були на 
службі із самого ранку з молебнями, читаннями і многоліттями, і це 
тяглося до вечора, весь час усі мусили стояти, тож дехто з менш звичних 
людей патріархової свити позімлівали, але їх відлили водою і примусили 
службу відбути до кінця. Наступного дня настав великий піст і всі вулиці 
столиці спорожніли, всі знатні люди, починаючи від царя й патріарха 
Драконового царства, позачинялися у палатах і домових церквах, де 
правились безперервні молебні. Лавки, де продавалися недозволені в піст 
харчові припаси, були зачинені під страхом смертної кари, в першу чергу 
питейні заклади і харчевні, де продавалися трунки, — їх було навіть 
запечатано царською печаткою. По вулицях ходили стрілецькі команди, 
хапали тих, хто порушував закон тверезості, тягли на Криваву площу, 
батожили, виривали ніздрі, тоді кидали до хурдиги, а кількох для застороги 
тягли на колесо чи садили на палю. Патріарха зі свитою зачинили й 
ніхто не мав виходити до суботи, а перед цим завітали до них посланці 
сусіднього монастиря, привітали з постом і подали величезну чорну 
хлібину, бочечку квасу, прикотили діжку капусти. По секрету їм 
повідомили, що сам цар перші два дні з царицею нічого не їдять (і їм 
треба чинити так само) і не виходять із церкви, навіть не роздягаються, 
віддаючись молитвам, неспанню та поклонам; свій повний п іс т . цар 
порушує тільки після літургії в середу шматком солодкого хліба, який 
розсилає по куснику вельможам (і патріарху так треба чинити зі своїми 
людьми, йому теж буде прислано шматок хліба), і такий піст у царя 
тягнеться до суботи, коли він приймає причастя й антидор. Через це і 
їм, патріархові та його свиті, крім того, що принесли ченці, їжі ніякої 
не видавали, отож вони тільки й живилися, що квашеною капустою і 
шматочком чорного хліба, а запивали те все квасом. У = неділю в столиці 
святкувався день православ’я. Рано вранці задзвонив дзвін для збору 
духовенства, потім пішов довгий благовіст і передзвони* У полудень 
озвалися всі дзвони і звідусіль посунули люди, щоб поцілувати ікони, бо 
це в тому царстві роблять лише того дня. Нарешті прийшов сам цар і 
почалося в соборі богослужения, в якому брало участь два патріархи і 
п ’ять драконівських архієреїв та безліч архімандритів, ігуменів, свя
щеників. По тому почалося поминування усіх святих. Згадувалося ім’я 
святого, диякони виносили його ікону, щоб усі ту ікону цілували; в такий 
спосіб пом’янули всіх грецьких святих і всіх своїх власних, а тоді почали 
начитувати імена воїнів, які загинули за розширення меж Драконового 
царства. Після того викрикували анатему всім єретикам, яких також було 
вельми багато, відтак співали “Многая літа” цареві, його родині,
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патріархам і всім живим. Це все тяглося безконечно, і знову люди з 
патріархового почту ледь не помліли, а дехто таки й зомлів, проте 
сподіванка на відпочинок була даремна, бо як тільки усе закінчилося, 
вийшов драконівський патріарх і почав читати предовгу бесіду, після чого 
ще довше її пояснював і прикладав до сучасного життя; зміст її був у 
тому, що єдина мета людей цієї землі — розширювати у світ Драконове 
царство, аж поки воно не покриє цілого світу дорешти. Після того почали 
проклинати ікони, написані не так, як це прийнято в царстві Дракона, 
жбурляли на залізну підлогу й розбивали на друзки. “Спалити їх, 
спалити!’’ — кричав патріарх несамовито, але тут виступив цар і мовив 
смиренним голосом: “Ні, отче, не пали їх, ліпше їх закопати в землю, 
хай мирно собі зігниють” . На те слово шматки ікон зібрали в полотнину 
і безчесно поволокли з церкви під прокляття та плювки людей, повз 
яких полотнину протягували. Тоді драконівський патріарх почав навчати, 
як треба класти хресне знамення. При чому кричав, сердився, аж бризкав 
слиною, і врешті звелів патріархові Теофану підтвердити, що каже сущу 
правду. Та хоч який був заморочений усім тим патріарх, він сказав:

— Усі обряди церковні вийшли з Антіохії, але ніде — ні в Александрії, 
ні в Константинополі, ні в Єрусалимі, ні на горі Синаї, ні на Святій 
горі, ні в Молдавії та Валахії, ні в країні козаків ніхто не кладе хреста 
по-вашому.

Тоді в повітрі настала мертва тиша, і драконський патріарх поспішив 
закінчити богослужіння, але перед цим прорік:

— Ну от, його святість патріарх підтвердив мої слова.
По тому патріархи благословили царя, а патріарх грецький, виходячи 

з церкви, сказав своїм наближеним:
— Боже, даруй цьому народу помірність!
З ’ївши капусту й хліб, патріарх грецький та його свита не мали більше 

до їжі нічого, крім гороху й бобів без краплини олії, а ще треба було 
стояти по неймовірно довгих пісних богослужениях, особливо в перший 
тиждень посту, тож усі поверталися на місце свого побуту охлялі, 
напівзомлілі, безсилі пересувати ногами, тим більше, що в цьому царстві 
треба було замість малих поклонів класти великі, тобто в землю. Найгірше 
було патріарху, /на якого надягали баккос із жовтої венеціанської парчі, 
вишитої золотом, рукави, прділ fa  пгїли якого були прикрашені великими 
смарагдами та коштовним камінням на Чотири пальці широко. Під саккос 
на нього надягали єпитрахіль, на >якій було з пуд смарагду, і зняти з 
нього це облачения теж коштувало чималих зусиль. Отож усі поверталися 
після служб немов у непам’яті, відчували біль у ногах та спині і 
звалювалися на ложа, не годні віддихатися. Патріарх заблагав, щоб його 
відпустили, проте його все вмовляли залишитися, аби більше віддати йому 
честі, і тільки побачивши, що не винесе звідси ніг, патріах таки наполіг 
на від’їзді, і коли після значних протяжок йому було це дозволено, 
наказав мчати зі столиці якомога швидше. Коні для нього, треба признати, 
готувалися наперед, отож через п’ятнадцять днів мандрівники були на 
межі Драконового царства. Коли ж покидали те царство і в ’їжджали в 
землю його милості короля, патріарх тяжко зітхнув і сказав:

— Начебто замок висів на наших серцях і мисль наша була стиснена 
до краю,, бо в землі Дракона ніхто не може почувати себе спокійно й 
весело...

8

Записавши коротко цю дивовижну розповідь, я задумався тяжко. 
Здавалося, народ і його правителі в царстві Дракона тільки й думають, 
як догодити Богові, а чи надмірність у службі йому є чимось лихим? 
Чому ж того царства так усі жахаються, чому навіть розмови про нього 
ведуть з оглядкою, а то й намагаються не говорити нічого, як про 
нечистого? Чому грецький патріарх сказав, що в тій країні велйкого
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благочестя замок висів на їхніх серцях, чому думка їхня була стиснута, 
як він сказав, до краю? Адже не проста людина те сказала, а патріарх 
нашої східної православної віри! Отже, чому від країни такого великого 
благочестя несе крижаним вітром, та таким, що люди, довідавшись про 
моє бажання туди поїхати, стороняться мене, як зачумленого (так було 
в Слуцьку), або ставляться як до хворого здорові? Ні, я тут не все 
розумів; більше того, думки мої так посплутувалися, потуманіли (а може, 
то діяв трунок, що його випив з намісником кутеєнським Суртою?), що 
я почав сум’ятитися душею. І тоді знову прийшли до мене слова Івана 
Богослова, що їх мені нагадав старець із Слуцька: “Ангел схопив Дракона, 
що диявол він і сатана, і зв’язав його на тисячу років, та й кинув його 
до безодні і замкнув його, і печатку на нього наклав, бо зводить той 
народи”. А може, й справді, про цього Дракона тут ідеться? “Ангел 
схопив Дракона і зв’язав його” — чи не зв’язав його благочестям? Але 
він був і залишається Драконом, а царство його — безодня*. Чи не тому 
й патріарх Теофан мовив: “У землі Дракона ніхто не може почувати 
себе спокійно й весело” .

Голова тріскала від таких думок. Метався по келії туди й сюди, ніби 
оглашенний, хапав себе за волосся, смикав, стогнав, але не був ясний у 
мене мозок і не все я тямив: і те, що навколо, і те, що діється зі мною. 
Чому голос шле мене в те царство, і чому вряди-годи, не зважаючи на 
всі остороги, він знову лунає в мені: “Йди туди, я буду з тобою!”? Чого 
мені туди йти, навіщо мені потрібна та земля, навіщо я їй?

Зупинився й прислухався: ніби хтось за вікном говорив. Слів я не 
розібрав, зате тут, у келії, відчув чиюсь присутність. Так, це була вона, 
особа в розрідженій плоті, я виразно побачив її в куті келії. Виступила 
звідти й рушила до мене. Я сів на постіль і дивився виряченими очима. 
Тоді особа в розрідженій плоті змахнула тінню, що нагадувала руку, і 
раптом врізала мені ляпаса.

— Йди туди, куди тебе послано! — почув я знайомий голос.
Цього було забагато і я зомлів. Коли ж прочуняв, мені здалося, що

я спав, і все те, починаючи із зустрічі з намісником кутеєнським Суртою, 
наша балачка й уживання трунку, і його розповідь, яку я нібито записав, 
було таки сном, так само уві сні було оте утяжливе думання і даний 
мені ляпас.

Зирнув на стола, що стояв побіч, на ньому лежали списані аркуші. Потяг 
їх до себе; таки ні, історію, оповіджену Суртою, я справді записав на звороті 
паперового відбитка чудотворного образу Пречистої. Отже, сон мій і забуття 
почалися від того моменту, коли почув за вікном голоси, а може, і від 
того, коли з темного кутка виступила особа в розрідженій плоті.

Боліла мені голова. Дивно паморочилася, щось у ній стискувалося й 
нило. У цей час хтось застукав у двері, я гукнув, аби входили, і в келію 
ввалився засніжений і через те схожий на ведмедя Сурта.

— Слабка у мене голова до трунків, брате, — поскаржився я. — 
Зараз трісне й розвалиться, як гарматна Граната. Але пора мені вже і в 
дорогу ладнатися.

Сурта сів на стільця, розставивши ноги.
— Все-таки збираєшся їхати? — спитав він. — Додому чи куди був 

замислив?
— Розум хоче додому, а чуття — куди замислив, — мовив я. — 

Скажи мені, йилий брате: чи ж надмірна пристрасть у служінні Богу — 
гріх?

— Намісник ігумена монастиря мав би такі прості речі знати, бо в 
“Катехизисі” й для дітей записано в десяти заповідях: “Не згадуй марно 
імені Божого” . А ще в Євангелії від Матвія: “Усі ж учинки свої вони 
роблять, і богомілля свої розширяють”. Глава двадцять третя, вірш п ’ятий.

— Це я знаю, брате, — мовив, стискаючи голову, котра й справді мені
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розламувалася. — Цікавить мене інше: а коли марно згадують ім’я Боже 
і богомілля своє розширяють задля слави не Божої, а своєї, то що тоді?

— Знову ти як дитина, брате, такі прості речі питаєш, не пішла, 
бачу, тобі вода життя на користь. Тоді людина падає у прірву гріха.

— Але ж чому, брате?
— Бо кожна надмірність — це початок гріха.
— А може, Творцю догідно було створити якийсь народ вибраним, 

отож через вибраність свою і служить він Богові так? — спитав я, 
тримаючись за голову, бо коли б того не чинив, напевне ,вона б 
розірвалася. — Тоді його дії від духа чи від плоті?

— Бог не захоче творити жодного народу своїм, щоб через нього інших 
нищити, бо він дбає про кожну билину в світі, про людину кожну і про 
всіх людей. Диявол робить народ своїм, а не Бог!

— Дивні речі ти сказав, — мовив я кволо, бо голова мені заболіла 
ще більше. — А хіба не вибрав Бог свого часу Єрусалим та народ Ізраїлю? 
А може, тепер вибрав він народ цей?

— Бог вибрав Єрусалим не для того, щоб через нього знищити інші 
народи, а щоб через нього подати тим народам про себе вість і знання, 
а отже, наблизити до себе.

— 1 навіть бусурман?
— 1 бусурман, бо вони також люди. Бог один, тільки віри в нього 

різні, і не різними богами різняться люди, а розумінням.
Я хитався з боку на бік, тримаючись руками за голову. Господи, як 

же вона боліла!
— Душа в мене плаче, Господи! — сказав я. — Розум вістить одне, 

а серце чи душа, чи чуття — інше.
— Йди туди, куди зве тебе душа, — сказав Сурта. — Ж аль мені 

тебе: мало що справивши в послушанні, від’їжджаєш. Але коли кличе 
душа, раджу тобі: іди на Трубецьк до Брянська, хоч і там нелегко буде, 
але звідтіля в царство Дракона увійти можна.

1 тут, здається, моя голова таки розірвалася. Вибухла, як гарматна 
Граната, і я знову зомлів чи в непам’ять потрапив, а може, ще не 
прокинувся, і мав сон уві сні, а сон уві сні, як казала мені покійна 
матінка, — сущий є, бо сон, казала вона, — це світ перевернений, а 
сон уві сні — це світ на місце поставлений. Я очуняв і побачив у руках 
пописані листки. Перекинув одного з них і вдивився в образ своєї 
помічниці, Матері Божої. Була вона схожа в цей момент на мою покійну 
матінку.

9

Сон то був чи не сон, а та рада Суртина припала мені до серця. 
Пішов до ігумена кутеєнського, той зустрів мене радісно, обійняв, а коли 
сповів, що надумав, очі його зволожилися, — здається, і справді відчував 
до мене співчуття.

— Не знаю, чи наполегливий ти, чи впертий, — сказав Іоїль 
Труцевич, — але думаю, якась сила тебе веде чи жене, а яка, Бог відає, 
Дивися тільки, щоб не нарікав.

Я сказав, що не нарікатиму і попросив у нього благословення.^ Іоїль 
знову зирнув на мене, але цього разу сумніше, зітхнув і мовив:

— Нехай буде Божа воля з тобою!
Тоді я попросив дати мені листа в своїх потребах до князя Трубецького 

Петра. 1 на це він згодився, листа такого дав, але вже дивився на мене 
так, як на тих, котрі йдуть на видиму смерть. Але від мого наміру не 
відмовляв, так само й Сурта, який вийшов мене провести й отаке дивне 
сказав:

— їдеш на Трубецьк? Думав і я порадити тобі Їхати у той бік, та 
пожалів тебе, ліпше б ти повернувся додому.
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З цього слова я виснував, що тоді в келії приходив він до мене таки 
вві сні і вся та наша розмова була привидна. А може, подумав я, тоді 
до мене приходив янгол-провідник і скерував мої стопи — хотілося б 
принаймні в те вірити. Отож із ім’ям Христовим пустилися ми на 
Пропойськ, тоді на Попову Гору, на Стародуб і до Трубецька.

Але дорогою ще до Пропойська небо раптом зробилося чорне й постала 
така буря, що світа не було видно. А довкола не траплялося нам жодного 
села, вітер зі снігом шмагав обличчя, кінь ледве плуганився, довкола 
вило й закручувало скажені вихори.

— Що робитимем? — закричав до мене послушник Онисим.
— Будемо їхати! — відповів я криком. — Бо коли станемо, пропадемо!
Так їхали ми до вечора, потім зупинились у ліску й заморили трохи

голод, ковтнувши для тепла горілиці, що її дав нам Сурта, і це нас 
покріпило. Ajie дорогу тим часом з очей нам забрало, і ми подалися 
навмання, як вело нас відчуття скерунку, але, очевидно, воцо в нас 
порушилося чи від горілиці, чи від хуртечі, і ми закружляли в заметах; 
більше того, здалося, що сани й візника, і мене, і коня вряди-годи від 
землі підіймає, і ми якийсь час летимо в повітрі, потім приземляємося; 
ми майже посліпли, бо ж обличчя нам позабивало снігом.

— Уперед! — кричав я, помахуючи поставцем із трунком.
Тоді до мене просовувалася розчепірена рука, звісно, Онисимова, брала 

поставця і чулося коротке булькання.
— Пропадемо! — кричав Онисим, повертаючи мені поставця.
— Не пропадемо! — горлав я в одвіт. — Божа матінка нас обереже!
І мені здалося, що в сніговерті танцюють, гопцюють, перекидаються,

махають хвостами голі сірі чорти й чортиці, і регочуть, і тицькають у 
нас пальцями, а тоді, розігнавшись, пролітають над нами, хльоскаючи 
нас при цьому хвостами, мов батогами. Тоді мені чулося, що на тілі у 
мене проявляється вогненна смуга, так само вони хльоскали й Онисима, 
і коня, кінь голосно й печально іржав, ніби плакав, а Онисим, мабуть, 
відчуваючи те саме, що і я, заспівав покаянну псальму, і я її підхопив. 
Тоді мені почулося, що покаянну псальму співає й хурделиця, і ми не 
їхали, а кружляли, ніби танцював і кінь наш, і сани, а музикою до того 
танцю була покаянна псальма; і я до того танцю примахував поставцем, 
щоб витримувати ритм; а до мене зближувалися якісь страховидні пики 
з роздертими ротами й кричали, перекривляючи слова покутної псальми
— очевидно, ворог душі людської тут не марнував, — аж раптом кінь 
наш ускочив у якусь воду й заіржав тоскно, тоді скинув у ту воду й 
сани, сам вибираючись на сухе — була то, як мені здається, Дніпрова 
течайна, що не замерзла, бо вода текла надто швидко. Щ астя наше, що 
берег був пологий, і кінь таки витяг з води сани, і ми зупинилися, щоб 
його обтерти. А тоді знову подалися в хуртечу і знову чорти лупили нас 
своїми хвостами, збиткуючись: хльось та хльось, і ми вже, мотаючись у 
повній темряві, зовсім утративши скерунок, ставали ніби човен без керма, 
якого крутить і жене, і кидає з боку на бік розбурхана вода, ніби ми 
потрапили в море, і дивне то було море — море світове, море пристрастей 
земних, безуму та випробувань. Тоді, коли ми завалились у воду, 
поставець вилетів із моєї руки, і ми вже не могли зігріти собі тіла, тож 
я намацав у торбі аркуша, на якому було відбито в друкарський спосіб 
образ Чудотворної, взяв його обома руками, звів над головою і закричав 
у бурю й хугу, у той свист та регіт, між ті покорчені, гоготливі, скривлені, 
знущальні пики:

— Матінко Божа, захиснице вдша, порятуй нас!
Образ тріпотів у моїх руках, ніби жива плоть, і раптом попереду ми 

побачили бліді вогники — було то увіч село. І в цей час на нас і наші 
сани упав такий вихор, що посліпли й поглухли, а паперину із образом 
вирвало люто з моїх рук, і ми ледве не помліли з жаху, але після того, 
хоч і мело, і завивало, але вже спокійніше, і ми таки добилися до села,
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де впросились у людей на ночівлю. Господар пустив нас у хату, де пахло 
кислою капустою і де на нас злякано зирнула жінка в лахах і напівголі 
діти з печі, але ми вже були врятовані і могли трохи відтерпнути душею. 
Виявилося, як оповів нам господар, що ми опинилися неподалік Пропой- 
ська, отже виходило, що не вельми збилися і з дороги. І я подумав тоді: 
велика сила небесна, а що ми перед нею — малі та вбогі, хаос і пітьма; 
цілий цей світ — хуртеча, тьма і хаос.

Але на цьому мої тодішні пригоди не кінчились. Прокинувся я вранці 
затемно, бо мав потребу, і вийшов на двір. На санях побачив хомута і, 
розсердившись на Онисима, що не сховав його до хліва, простягнув руку 
й — волосся полізло мені догори: рука натрапила на вовну, щось дико 
щекнуло й гострі зуби вп’ялися мені в правицю — був то хазяйський 
пес, який забрався спати на сани. Від того щекання прокинувся господар, 
засвітив свічку і ми обдивилися руку: кров із неї так і дзюрила. Господар 
облив рану горілкою, обклав павутинням і зав’язав моєю ж полотнянкою, 
добутою з торби, а тоді сказав, дивлячись на мене пильно з напівтьми:

— Ви б, пане отче, не знаю куди їдете, відклали дорогу в добрий 
час. Бо таке з вами, ніби в Драконове царство зібралися.

— А таки в Драконове, — мовив я.
— Свят, свят! — перехрестився господар, — Бережи вас сила Господня. 

Малий у мене розум, але бачу: не кладеться вам туди дорога, та й 
нікому не кладеться, бо то земля недобра.

— Чому ж так думаєш? — спитав я.
— Мабуть, тому, що звідти Господь несе холод, а не тепло. 1 завірюхи, 

і всяка негода, і студінь, бурі, усі нещастя — все звідти вітер і приносить. 
Свят, свят-свят! Кощія то, панотче, царство, як ото в казках повідається.

Сказавши це, він пішов спати й одразу захріп, а я вже до ранку не 
зміг заснути: одне — боліла мені рука, а друге — знову прийшов до 
мене неспокій і здалося, що я начебто потрапив із звичного у несусвітній 
простір, де життя та його виміри геть не такі, до яких я звик, і де зі 
мною відбуваються дивні речі; зрештою, може, оця мандрівка — лише 
гра моєї уяви; може, я захворів і лежу у нестямі, а може, рушив уже 
й назустріч костомашній, а Смерть ота і є царство Кощія, куди, зрештою, 
вирушить кожен із нас. Але перед тим, як увійти туди, людина відбуває 
спробу, яку, латинники звуть пурґаторіум, але інколи потаємно думав: 
ота їхня віра з чогось же постала? Отож., чи не є моя мандрівка, марилося 
мені в тій сморідній селянській хаті, таким спитуванням-пурі*аторіумом, 
адже все, що зі мною відбувається, набирає якоїсь не до кінця збагненної 
двозначності, і я, хоч ніби відбуваю просту мандрівку з простою метою, 
втягуюсь мимовільно в якесь непросте, подиву гідне змагання; а може, 
все наше життя, думав я, отаке змагання, і пурі^аторіум справді є, але 
не після смерті, як неправедно кажуть латинники, а перед нею, а може, 
все життя наше — це пуріЬторіум, кожен учинок наш, кожна мандрівка, 
кожне слово, кожен позир наш — частки нашого очищення чи занечищен- 
ня, а людина в тому хаосі й тьмі має розібратись сама.

І я почав палко молитися, щоб моя дорога була пряма, щоб мені не 
схибити в ній, щоб не піддатися темним підшептам у собі (адже сказав 
той старець зі Слуцька, що є у мені щось світле й .щ ось темне) і щоб 
слухати голосу чистого. Отже, я не повинен вірити людям, Що остерігають 
мене, і силі, що зупиняє в дорозі мене, бо може, то дії ворога душевного, 
а не захист Пречистої? Пречиста ж мені наказала йти в Драконове 
царство, чи в царство Кощія, як сказав мій простолюдинний господар, 
отже, не зважаючи ні на що, маю туди йти.

“А що, коли навпаки? — раптом подумав я. — Що, коли мене веде 
туди дух нечистий і моя погибель?”

Я ще раз помолився Богородиці і заспокоївся. Бо сказав: іду туди, 
куди мене поведеш.
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10

У Поповій Горі ми зупинились у чоловіка, що був як дві краплі води 
схожий на Ш ицика, архімандрита слуцького. Перш ніж дозволити нам 
заїхати до свого двору, він обдивився нашого коня, поплескав його по 
крупу, зазирнув у зуби й під хвоста, ніби збирався того коня в нас 
купити, а тоді махнув рукою: заїжджайте, мовляв. Я спитав його, чому 
він так розглядав коня. Цей другий Шицик (насправді прізвище в нього 
було Мицик) спокійно пояснив мені, що теж має коней і худобу. Тож 
не хотів би пускати до стайні хворого коня. При цьому дивився на нас 
із такою пронизливою підозрою, що я відчував, ніби він ^оче й мене, а 
заразом і Онисима пильно оглянути, як того коня, проте не наважується 
того вчинити. Коли ж після сніданку, гнаний неспокоєм, я вийшов глянути 
на нашого коня, то з жахом побачив, що його в стайні немає.

— Де наш кінь?! — крикнув я Ш ицику-Мицику.
Той презирливо на мене зирнув, сплюнув і одвернувся. Я гукнув 

Онисима, і ми, шарпаючи Ш ицика-Мицика, почали домагатися свого 
коня. 1 тут побачили, що звідусіль сходяться до нас похмурі дядьки, 
кожен з яких опирався на замашного ціпка. Один за одним заходили до 
двору і мовчки ставали довкола нас.

— Чи не бачили нашого коня? — крикнув я їм і оцовів коротко, що 
сталося. Дядьки дивилися на нас із тупим інтересом.

— Вони з мене злодія роблять, — мовив Ш ицик-Мицик. — Може ми, 
панове громадо, провчимо їх киями?

— А може/ у вас і не було коня, — сказав старший і найпохмуріший 
чоловік.

— Коли є сани, то має бути й кінь, — сказав Онисим.
— А чого ви до чоловіка вчепилися? — спитав другий. — Може, ваш 

кінь із двору зійшов. Спершу пошукайте, а тоді чіпляйтеся до чоловіка.
Послухалися ми цієї поради, бо в подвір’ї почало наростати якесь 

напруження, ще, чого доброго, й справді пригостять нас киями. Треба 
було якось вимітатися.

— Гаразд, — мовив я, — пошукаємо.
Коли проходили повз дядьків, вони до нас поверталися і я навіть 

бачив, як стискали вони ціпки, ніби готувалися здійняти на нас; я холонув 
зі страху, проте дядьки нас не зачепили.

Онисим пішов в один бік вулиці, а я у другий, ми борсалися у снігу, 
бо його випало за цю ніч багато і село вщерть було ним засипане. 
Обійшли його все, але коня ніде не здибали, хоч і розпитували про нього 
в зустрічних. Купити нового — не мали грошей, а отже й не відали, 
що робити: ані додому вернутися, ані, тим більше, їхати далі. Єдине, що 
залишалося, — вдатися до двору, до державця цього села, бо становище 
було відчайне. Повернулися до садиби, де зупинилися, щоб узяти 
паперового образа чудотворної куп’ятицької Пречистої, іншого добра для 
дарунку в нас не було, а в цей час зі стайні почулось іржання. Онисим 
кинувся туди і з глибоким здивуванням сповістив, що кінь наш стоїть 
на місці. Я озирнувся й побачив, що в дворах, м овчорн і стовпи, стоять 
із ковіньками дядьки, всі вони повернулись у', наш; бік і мовчки дивляться. 
Відчув неспокій і наказав Онисимові запрягати, залишатися тут надовше 
мені не хотілося. Вийшов із хати Шицик-Мицик і понуро стежив, як ми 
лаштуємося до виїзду, а тоді спитав, цвиркнувши слиною:

— То де був ваш кінь?
— Там, де собі знаєш! — сказав я роздратовано.
Тоді Ш ицик-М ицик зморщився і раптом розреготався, показуючи білі, 

сливе як у коня зуби, так само зареготали й розставлені, мов чорні 
стовпи по сусідніх дворах, дядьки із ковіньками; вони не так сміялися, 
як іржали, і ми покотилися між цього реготу, ніби й справді побиті, — 
дядьки з нас, бачте, пожартували. •
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1 тільки коли викотилися ми на дорогу, мій послушник Онисим раптом 
повернувся до мене й сказав із серцем:

— А ліпше, ваша милість, вони цього коня украли б.
— Це ж чому? — вигукнув я вражено.
— Тоді б ]ми додому повернулися. А так...
— Що так? »
— Та вже так, -г- буркнув Онисим і цвьохнув спересердя коня.

11

Чим далі їхали, тим більше я переконувався, що якась сила, добра 
чи лиха, нас із землі короля, його милості, не випускає, бо на кожному 
місці посто'ю ми мали якісь пригоди, утруднення, і так виходило, як у 
дядька, котрий рветься у шинок, а його жінка хапає за поли. Отож і 
нас усюди хапали за поли й ніби утримували. Так сталося і в Стародубі. 
Я знав, що те місто п ’яницьке і що люд там непомірно схильний до 
того гріха, але не доводилося бувати там на свята; цього ж разу доля 
нас занесла сюди на запусти. Навіть при в ’їзді в місто нас перестріло 
кілька п ’яних гультіпак, які погналися за нами з палицями, горлаючи, 
щоб ми зупинилися випити з ними разом, інакше вони перемнуть нам 
кістки. Але ми не зупинилися, і п’яниці від нас відстали. Заїхали у двір 
до місцевого протопопа, який вийшов до нас, хитаючись, став і дивився 
каламутними очима.

— Чорти? — спитав він, похитуючись.
— Ні, ваша милість, намісник Куп’ятицького монастиря із по

слушником.
— Все одно, чорти, — сказав категорично і пішов обійматись і слинити 

нам обличчя. Тоді завів у дім, наказав паньматці подавати до столу і 
став нас напоювати й нагодовувати, як <ото цар патріарха в Суртиній 
оповіді, а коли ми відмовлялися, особливо я, гримав кулаком по столу 
і заявляв, що зв’яже нас і буде заливати нам трунок у горло, а ложкою 
годуватиме, отож нам буде тільки й діла, що жувати й ковтати, а святого 
питва, сказав він, і жувати не треба. При цьому він зімружував очі так, 
що довкола них збиралися добродушні зморшки. А ще він заявив, що 
коли ми відмовляємося від його гостини, значить, ми таки справді ніякі 
не ченці, а чорти. Чорт чорний, сказав він, і чернець чорний, і слова 
ці від одного — “чорне” — походять, і де вже там простій християнській 
душі розібратися? Можна було б помацати, сказав він, чи немає у вас 
хвостів, але це чинити я гидую, бо звик тільки баб мацати, а ви, хоч 
і чорти, та чоловіки. Зрештою, я маю на чортів добре, око, сказав 
протопоп, урочисто визнавши, що Онисим — не чорт, а я — чорт 
достеменний; я навіть певен, додав протопоп, що хвоста ти маєш, навіть 
із китичкою, і той хвіст — не фальшивий.

Тим часом п ’яниці, які хотіли наскочити на нас при в ’їзді до міста, 
у якийсь спосіб довідалися, де ми зупинилися, і почали бити у вікна 
сніжками, горлаючи, щоб ми виходили до них на розправу, бо зневажили 
їх і не захотіли з ними випити. Протопоп узяв довбешку, мені дав ціпка, 
Онисиму — рубля, його паньматка озброїлася качалкою, і ми висипали 
супроти п ’яниць, кинувшись їх молотити; п ’яниці вдарили навтьоки, 
перечіплюючись у кучугурах, і дістали досить штурхачів, особливо 
старалася паньматка зі своєю качалкою, воца була також під добрим 
хмелем. Усе те воїнство, що нападало, і те, що оборонялося, верещало 
й кричало, з одного і другого боку збігалися люди, але тут з ’явилося 
кілька вершників міської сторожі з канчуками і почали тих людей 
розганяти, при чому й мені дісталося канчуком через плечі. Люди 
порозбігалися, а ми заскочили до двору, замкнули хвіртку, тоді метнулися 
до хати і замкнулися вже там.
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— Несамовиті ви люди! — сказав я спересердя, бо мені зуділа зачеплена 
канчуком шия.

— А знаєш чому? — урочисто спитав, ставши в позу ритора, протопоп.
— Б о .^ и  живемо поруч із царством Дракона, от! Тут, у нас, і кулачні 
бої бувають — майже все так само, як у тому триклятому тьху, тьху, 
тьху, царстві! Це коли б не та чортова сторожа, вийшов би у нас 
розчудовий мордобій, жаль!

Він сів із розмаху на стільця і замотав головою, незвідь-чого сміючись.
— А знаєш, що воно таке, царство Дракона? — спитав, раптом 

посерйознівши.
— Трохи знаю, — мовив я, торкаючись болючого місця на шиї. — 

Туди ми і зібралися за ялмужною.
— Ага, ви ж чорти, — спокійно мовив протопоп. — Туди вам і дорога.
— Отче, отямся, — сказав я сердито. — Де бачиш чортів?
— А скрізь, — звузив очі протопоп. — Де тільки хочещ, а родяться 

вони в царстві Дракона й ідуть звідтіля тьмами, щоб завоювати цілий 
світ; а щоб одурити той світ, рядяться під святих та божих, а в кожного 
чорна душа, і не мають вони милосердя та любові. Щ е й усіх людей 
хочуть поробити чортами, от! Адже сказано в Новому Заповіті... — 
протопоп раптом запнувся. — Паньматко, як там сказано в Новому 
Заповіті про Дракона?

Тоді виступила паньматка, зробилася урочисто-серйозна й проголосила 
тонким голоском:

— Ангел схопив дракона, що диявол він і сатана, і зв’язав на тисячу 
років!

— Молодець! — похвалив протопоп і підняв повчально пальця. — А 
далі так: “З в ’язав його на тисячу років, та й кинув до безодні і замкнув 
його, і печатку над ним поклав, бо зводить той народи...” А далі як, 
знаєш? Стривай, паньматко, — зупинив він жінку, бо та вже рота 
розтулила, щоб сказати.

— Аж поки не скінчиться тисяча років, — сказав я печально.
— Що ж буде тоді, коли скінчиться тисяча років? — спитав, видимо 

зацікавившись, Онисим.
—«Тоді буде випущений сатана. 1 стане він царем у царстві Дракона. 

А тоді здохне. Й образ його візьме страшніший сатана, страшніший од 
першого, і світ буде розколено надвоє, і битиметься між собою світ, і 
кров тектиме ріками, і трупів людських падатиме незлічимо, і буде голод 
великий, а сатана своє царство розширить на половину світу, буде валити 
і рвати церкви Божі і Христа обплює, і весь світ дрижатиме перед ним. 
Але народиться сатана в іншій країні, і вони зіткнуться поміж себе і 
заллють світ кров’ю, якої проллється більше, як води, і сатана із царства 
Дракона переможе, а тоді й здохне сам. Тоді й почне упадати царство 
Драконове і прийде Спаситель, щоб спасти усіх нас, святих і грішних.

Я дивився із зачудуванням на протопопа. Очі його палали, а над 
розкудланим волоссям з ’явилося якесь світло, а може, він так сидів, що 
крізь волосся йому проглядала лампада біля ікони. Тоді глянув я на 
ікону, і мене вразили глибокі, печальні й мудрі очі, які сяяли, ніби два 
джерела, освітлені сонцем. І грав у них і мінився вогонь, і той вогонь 
увійшов мені в душу і засліпив очі, аж ті почали сльозитися. І так мені 
стало печально в цьому дивному світі, так самотньо і тяжко, — бо нічого 
я в ньому не розумів, а найменше себе самого, кинутого в якусь безумну 
мандрівку, в дорогу, що є Богом, якого всі топчуть, і я серед усіх.

— 1 прийдуть дні відвідин, — сказав протопоп словами із книги Осії,
— прийдуть дні заплати, і пізнають люди: “Нерозумний той пророк, 
шалений муж духа серед численних провин наших і між великого 
зненавидження” . Затям, ченче, царство Дракона — пастка птахолова на 
всіх дорогах людських; він молиться Богу, бо є зв’язаний янголом, але 
ненависть у домі його, Богом його є ненависть та нетерпимість. Та всі
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провини його буде згадано, і всі провини буде покарано! Це я віщу, 
Єфрем грішний, малий серед малих, а ти отямся і пробудись, бо ти, 
бідаха, як нетля, що летить на вогонь нещадимий!

Він в есь , тремтів, очі його палахкотіли, губи трусилися, зуби 
вишкірялися, паньматка дивилася на свого чоловіка із щасливим захоп
ленням, я також був уражений і збурений, і відчув, що холодним вітром 
мене обвіяло, а може, й справді, я — нетля, яка летить на вогонь?

— О Боже мій і Пречиста Богородице! — вигукнув я подумки. — 
Змилуйся наді мною, що це воно діється?

Перша отямитлася паньматка. Струснула головою, ніби зняла з себе 
запоморочення, і раптом сказала аж надто тверезо:

— А може б, ти, старий, не забалакував би гостей п ’яним своїм 
варняканням? Може б, вони щось з ’їли, а ти їх балачками годуєш!

— Та Бог з вами, паньматко, куди вже їсти?
— А чого ж, ви вже розтрусилися, з тими нечестивцями б’ючись.
— До їжі' й питва, стара, не примушуй, коли заговорив Дух. А він 

тут із нами, — сказав урочисто протопоп, і його обличчя осяялося дивним 
світлом.

12
Наступного ранку ми хотіли розпрощатися з гостинним протопопом, 

але паньматка його не добудилася.
— Отако в мене завжди, — сказала вона тонким, якимось пташиним 

голосом. — Накричиться, настрашить людей, а тоді лежить, мов колода, 
не лише ніч* а й день, а по тому ще ніч. Вибачайте, люди добрі!

Напакувала нам їства, і ми подалися до Трубецька, хоч, сказати по 
правді, цього дня мені також хотілося відпочити. Але якась сила гнала 
мене в дорогу, незважаючи на страхи, яких наслухався, — хто зна, 
може, я й справді — нетля, яка летить на вогонь?

У Трубсцькому ми відразу ж подалися до молодого князя, який був 
тут прикордонним стражником.( Я пішов у світлицю, де довго на князя 
чекав; зрештою, вийшов до мене оспалий, з блідим випитим обличчям, 
з каламутними очима, рухався заповільнено і ніби з натугою. Подав йому 
листи й коротко оповів, чого хочу. Він листи перебіг оком, а тоді якийсь 
час мовчав, розглядаючи мене, ніби дивного звіра, отими каламутними 
очима, які на мертвому обличчі скидалися на дві крижинки.

— Чи тямиш, отче, куди тебе несе? — спитав.
— Здається, тямлю, — відповів я.
Знову розглядав мене, здавалося, очі його обмацують мені лице, ніби 

мацаки; зрештою, з ’явилося в них зачудування.
— А по-моєму, не тямиш, — сказав він. — Отож, для добра твого 

забороняю йти за границю, а коли мене ослухаєшся, велике карання 
дістанеш, знову-таки для твого ж добра.

— Пустився я в цю дорогу, — мовив я, — для добра не свого, а 
Божого, пане стражнику.

— Та ж звісно, — ялово й ніби неохоче мовив стражник-князь. — 
Але без добра свого й Боже ні до чого. Чи не відаєш, що тепер час 
погрому козацького і є наказ його милості короля — й духа не пускати 
за границю?

— Відаю, — відповів я. — Але я не козак і в ребелії участі не брав...
— Ну, це ще хто зна, — князь устав, даючи зрозуміти, що розмову 

закінчено. — Коли тебе припечуть чи витягнуть тобі члени, то, може, 
виявиться, що брав. Хто вгадає? Отож, коли боїшся гріха, йди від нього 
подалі і не налізай на вістря.

— Чи можу заїхати до монастиря в Човську? — спитав йому навздогін, 
бо вже йшов від мене геть.

— Можеш — нехай тебе святі отці напоумлять.
Розчинив4 двері і зник, плеско їх за собою зачинивши, а я відчув у
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цьому мешканні, де сиджу, незатишність, тривогу і незахищеність. Чомусь 
здалося, що, коли ще трохи посиджу, раптом відчиниться кілька дверей 
до світлиці і постануть у них закуті в залізо постаті без облич, які, 
гримлячи обладунками, підуть на мене і схоплять залізними клешнями.

Справді, одні з тих дверей розчинилися, в них виросла величезна 
постать похмурого слуги. Зирнув на мене з-під лоба і зробив короткий 
порух рукою — знак, щоб я забирався. Я підхопився і поспішливо подався 
до виходу, чуючи, як за спиною по підлозі глухо гупають чоботи того 
слуги, десь так само, як у церкві в Куп’ятичах, перед тим, як я вибрався 
у дорогу. І тільки покинувши цей негостинний дім, я полегшено зітхнув, 
бо вже й повітря мені бракувало, а серце в грудях почало колотитися.

У дворі стояв другий княжий слуга й балакав з Онисимом, він також 
подивився на мене з підозрою, а коли я спитав дорогу на Човськ до 
монастиря, мовчки тицьнув рукою на ворота, а відтак холодно, начебто 
бовван, завмер.

— Човськ за півверсти від Трубецька, — сказав Онисим, усідаючись 
до саней.

Виїхали у ворота, я на прощання озирнувся: один слуга непорушно 
стояв серед двору, а другий, той, що мене спроваджував, завмер на ґанку
— вони німо дивилися нам услід і мені чомусь здалося, що їхня одежа 
із сірої стає червоною, ніби були вони залізні й розтікалися од недовідомого 
вогню.

— Свят, свят, свят! — закляв я, відчуваючи крижаний холод; зрештою, 
і княжий палац, мені здалося, був складений із крижано-снігових брил.

Невдовзі ми дісталися до гори, на якій височів Човський монастир — 
дороги тут не було, тільки стежка, ми зійшли з саней, я подався перед 
конем, а Онисим повів його, упряженого в сани, за мною. І тільки тут 
відчув справжній страх, якого нагнали мені у Трубецьку; він прийшов 
несподівано і, наче вогонь, обійняв мою істоту. Йшов під гору, посков- 
зуючись на крутій стежці, ззаду важко дихали кінь і мій послушник, а 
може, це так важко дихав я сам; молився Богові та Пречистій Богородиці 
і був переповнений якимсь морозяним зачудуванням і подумки волав не 
без відчаю:

“О Боже мій, що це діється? Яка сила погнала мене в цю безумну 
дорогу і що я в ній шукаю? О Боже, чому не можу зупинитися, плюнути 
на все та й повернутися додому, де тепло і спокій, і де ніщо не жертиме 
мені душі? Чи твоя це воля, Божа, штовхає мене в пащу Дракона, чи 
це сила не твоя? Чому так уперто туди добиваюся, чи ж не мало страхів 
мені насіяли в серце люди, що з ними зустрічався, чому не можу 
повернутися додому?”

1 я почув раптом шепіт, який з ’явився у мене за плечима, нібгі шелест 
листя чи дощу, хоч навдокіл не було ніякого листя і не йшов дощ:

— Бо людина йде до смерті без своєї волі, а з дня у день.
“Що ж мені робити?” — зойкнув я подумки.
— Іди, куди тобі призначено, — почув я раптом виразний голос свого 

послушника Онисима. — Чому помочі людської потребуєш? Іди в царство 
Дракона, і я буду з тобою!

Я дерся на гору, важко дихаючи, майже задихаючись, аж  піт тік мені 
на обличчя, хоч мороз припікав добрячий. І тільки коли ми вийшли на 
пологіше місце, зупинився віддихатися й зачекав послушника з конем.

— Що ти до мене казав? — спитав я.
— Нічого не казав, — буркнув послушник. — 1 взагалі, сумую я на 

вас, що даремно волочимося. Чи ж не пора признати, що марно це?
— Що ти знаєш? — крикнув я. — Не знаєш нічого, то й мовчи!
— А чи ж я багато балакаю? — мовив послушник, відводячи очі. — 

Тільки мені дивно і смутно на ваціу милість... 4jr. ,
— Хай тобі буде дивно й смутно на себе, — роздратовано сказав. —
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А я знаю, що чиню, і твоє діло не розбалакувати, а послухатися, раз 
ти послушник.

— Чи ж я перечу? — глухо мовив послушник. — Спитали, то я 
відповів.

Це була правда: спитав, а він відповів. А може, це я спитав себе сам 
і сам собі спробував відповісти? А може, я сам на себе починав сердитися? 
Адже безум видимий чиню і не можу від того відступитись, ані того 
пояснити.

— Усе життя — безум! — глухо прощелестіло в мене за плечима. — 
А ти іди, куди призначено, бо і я з тобою.

13

У Човському монастирі нас зустріли прихильно, відразу ж нагодували 
і вигідно розмістили; я негайно ж заснув, був заморений — і дорогою, 
і всіма пригодами та неспокоями. І приснилося мені величезне, безкрає 
поле, засипане снігом та кучугурами, по якому гуляв крижаний вітер, і 
я йшов тим полем, де не було ні доріг, ані стежок, брьохаючись у снігу, 
а попереду височіла чи маячіла напівпрозора гора, а може, то лягла на 
землю хмара, бо гора та була до неба і губилася в небі. І я йшов до 
тієї гори, тратячи останню силу; піт котився мені по лобі, а тіло все 
замерзало, ішов я вже не один день і не одну ніч, і не міг зупинитися, 
бо вабило мене в те поле, бо не я собою керував, а якась неналежна 
мені сила. 1 не було в мене на тілі жодної одежі, тільки шапка на голові, 
власне, й не шапка, а чернечий каптур, але босі ноги мої не відчували 
холоду снігу, бо я ніби й не йшов, а плив, хоч і совав туди-сюди 
замороженими ногами. 1 раптом зупинився, бо тільки тепер побачив, куди 
йду, а побачив я дивне, таке, що в казках оповідається: гїґантську пащеку, 
беззубу і без’язику, ніби велетенську печеру, одна губа тієї пащеки лягла 
на землю в снігові замети, а друга торкалася хмари. І були ті губи 
яскравочервоні, і сама пащека була ясночервона, а в глибині її гоготіло 
чорне вогнище з чорними язиками пломеню, ті язики миготіли, мінилися 
і вряди-годи вибухали з пащеки хмарами диму. 1 здалося мені, що не я 
йшов тим неозорим полем, а наближалася до мене та пащека, і я не 
зупинився, а стояв голим стовпом, крижаніючи, й вітер тріпав краями 
мого каптура, і звук від того був такий голосний, що мені ляскало й 
било у вуха; і я стояв а чи йшов, мене тягло чи несло, напрочуд повільно; 
я роззирнувся й побачив, що поле це не таке вже й порожнє, на ньому 
є й інші голі постаті — всі ті люди, з якими я зустрічався; ті голі 
постаті панічно розбігалися, схопившись руками за голови: мій ігумен 
Іларіон Денисович, і мій послушник Онисим, і архімандрит Ш ицик, ігумен 
кутеєнський Іоїль Труцевич, і його намісник Сурта, і князь Петро 
Трубецький, і його слуги, і протопоп Єфрем, і п ’яниці із Стародуба, і 
чоловіки з Попової Гори із Шициком-Мициком, що пожартували з моїм 
конем, — усі вони панічно тікали від тих губ: одна при землд, а друга 
під небом, від тієї пащеки, з середини якої бухав чорний вогонь, і я 
тільки один із них усіх ішов назустріч Дракону і вже бачив його тіло, 
а було воно безконечне і тяглося на чверть світу; душа в мені тріпотіла, 
як листок на осиці, і я сам був листком осиковим, що його несе осінній 
вітер. Знову бухнув дим із пащеки, і разом із ним, димом отим, із неї 
почали виходити уладнані у шики полки; попереду їхали на конях 
старшини, потім ішли барабанники та сурмачі, потім — стрільці, а за 
ними гармати, кіннота і знову піші стрільці, і виходили вони з тієї пащі 
безконечно, ніби витікала це із неї їдка, сіра і чорна слина; грали сурми 
й били барабани, а за кожним полком ступали юрби ченців та попів із 
кропилами і кропили навколо себе, і голосно виспівували благочестивих 
псальм; а після попів знову йшло військо, і там, де воно проходило, 
розтавав сніг й оголялася обгоріла земля, оголялися спалені мертві людські
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тіла й виростав чорнобиль, безліч чорнобилю — чорного зілля, яке скоро 
ставало лісом; і вояки йшли вже між того лісу, б’ючи в барабани і 
граючи в сурми. А в мене в горлі клубочився крик, і цей крик раптом 
вирвався з мене, як білий сувій, і поплив той сувій від мого рота аж у 
небо, і небо стряслося, а від того почала струшуватися й коливатися 
земля, й оголювалися великі тріщини, ніби яруги, і відкривалися безодні, 
в яких колихалося чорне полум’я. А пащека насувалася й насувалась на 
мене, і я, покірно опустивши голову, йшов їй назустріч, ішов і молився 
Ісусу Христу і святій Матінці його, бо вірив у них, вірив, що це вони 
пустили мене в цю дорогу для великого спитування, таємниці якого я 
не міг збагнути, бо ніхто не може збагнути Божої волі та помислу.

14

Відчув, що мені на голову лягла тепла рука, і розплющив очі. Побачив 
перед собою старе, оторочене сивою бородою обличчя ігумена Човського 
монастиря.

— Чого так кричав, брате милий? — спитав старець. — Сполохав 
усю обитель.

— Змучився я в дорозі, — мовив, — і лихі привиддя до мене прийшли.
— Значить, неспокійно в тебе на душі, — сказав лагідно ігумен. — 

А коли неспокійно, то чи не змагання доброго з лихим у тобі йде?
—. У кожного християнина таке змагання йде, — відповів я.
— Тзоя рація, брате. Всі ми на. спитування Боже поставлені. Куди ж 

путь ведеш?
Я розповів. Про те, що дбаю не за себе, а за храм пресвятої Матері 

нашої Богородиці. Про волю отця його милості митрополита київського 
щодо ялмужної і про те, що не знайшов способу вибрати її в нашому 
краї. Про голос, який послав мене в царство Дракона, і про перешкоди 
в тій дорозі.

— Не суддя я тобі, — мовив ігумен, — але біда наша в тому, що 
не самі хочемо будувати свій храм, а сподіваємося, що його збудує нам 
хтось. Ш укаємо любові, а знаходимо зненависть, шукаємо брата, а 
знаходимо ворога. Оце і є віковічне наше спитування, але чи від нього 
стаємо чисті духом?

— Не знаю, ваша милосте.
— І я не знаю, — зітхнув старець. — Тому не суджу.
— Мені віриться, що справив мене на цю дорогу голос святий.
— То й слава Богу, коли так. Але одне можу тобі сказати, а ти 

чини, як тобі голос наказує, коли в нього віриш. Не дійдеш, пане отче, 
під цей час погрому козацького. Але коли з тобою, як мовиш, справа 
Божа, то можна й дійти.

Він замовк, ніби задумався, а я дивився на його супокійне, добре й 
гарне в старості своїй обличчя й помалу заспокоювався.

— Пораджу тобі таке, — заговорив лагідно ігумен. — Іди до Новгородка 
Сіверського, до воєводи Петра Песечинського, може, він тебе і пропустить, 
бо тепер тут, на кордоні, всюди сторожу велику поставлено, тут не 
пройдеш. В одному лише розберися: яка сила тебе веде? Посумнівайся і 
здір себе. А коли звіриш і повіриш, іди. Коли ж звіриш і не повірйш, 
повернися.

— Чому, отче, царство Драконове так зветься? — спитав кволо я. — 
Адже то благочестивий край. 1 люди там вірять в Ісуса Христа і в 
Богородицю, вклоняються їм, може, більше 'За нас, і служби більші за 
нас правлять?

— Не знаю, милий брате, не знаю. Хай Бог їх судить.
— Чи ж гріх, отче, Богові надмірно служити?
— Може, й гріх, — покірливо всміхнувся старець, — а, може, й не 

гріх. Сказано: не поминай імені Божого марно, але й сказано: віддай

53



йому душу, і добро своє заради нього покинь. А все ділами нашими 
земними вивіряється. За ділами нашими нас і судять, не за молитвами 
й поклонами. А коли діла чорні, то й побожність велика — не побожність, 
а служба лихому.

— Дракону? — спитав я.
— Може, й Дракону, хіба я знаю! А може, й Дракона нам послано 

на спитування. Хто збагне діла Господні? — зітхнув він.
— А хіба пізнати Бога — це не пізнати діла Господні?
— Пізнати Бога — це пізнати себе, — сказав тихо старець, — а тобі 

знайти дорогу до спасіння. Пізнати Бога — це взяти в душу страх 
Господній, а пізнавати діла Господні — це у гординю ввійти.

— Оце і є Дракон?
— Кажу ж тобі, не знаю, брате милий. А згрішити боюся. Тому й 

не суджу. Все міряється мірою вічного. А суд на всіх прийде... Не від 
нас, а на нас.

Подивився мудрими й теплими очима, а тоді знову поклав мені руку 
на лоба.

— Спочинь, брате милий, і відтерпни душею. Боюся, що неспокій 
великий тебе посів, а це недобре. Але вір у милість Божу і на нЬї 
покладайся.

Устав, важко зводячись із стільця, а тоді перехрестив мене й подибав 
старечими кволими ногами з моєї келії. Я ж задоволений із нашої розмови 
не був. Нарто обережний цей старець, але заспокоїти мене бажав. Більше 
того, він, як і всі, зрозумів я, хотів відвернути мене з моєї мандрівки, 
але прямо про це не сказав, упокорився-бо душею і думав уже про 
вічність як про свій храм, що його хотів відбудувати в небі; я ж був 
молодий і повний сили і думав не так про вічність, як про храм, котрий 
хотів збудувати на землі, адже храм той був — моя душа.

15

Це не порожня похвальба: храм — моя душа. У цьому писанні небагато 
про нього писав, але це не значить, що забував про нього чи що його 
образ не супроводжував мене щохвилини, вдень і вночі, у снах і наяву,
— він наче плив разом зі мною, за мною, поставав в очах, коли долав 
важку дорогу, бовваніючи попереду, а часом відчував, що він починає 
жити й у мені самому. Ні, не був він тією особою в розрідженій плоті, 
про яку не раз згадував, існували вони незалежно одне від одного — ці 
дві уявні іпостасі, але що таке храм у душі чи храм в очах — я знав 
і розумів ясно, а щ о.таке та особа — міг лише здогадуватися; про храм 
думав повсякчас, а про особу в розрідженій плоті думати мені не хотілося
— можливо, то образ кволості моєї. Через те храм і та особа були якості 
різноякі, може, навіть одна одній суперечні.

Я вже казав, що той храм було збудовано за радою православних 
християн, власне селян, коли на дереві з ’явився образ Пречистої 
Богородиці в хресному знаці. Потім його спалили татари, напавши на 
землю нашу, було те в 1242 році. А коли храм палав, то люди бачили 
в огнистих поломенях той-таки образ, і на тому-таки місці від право
славних мужів був він побудований заново. 1 великими чудами уславив. 
Ісус Христос той храм Матері своєї. Князі наші достатніми потребами 
його наділяли, і стояв він довгі віки, і за князівства великого Литовського, 
і за держави королівства Польського, коли князівства розділилися на 
воєводства та повіти. Різні владці були в землі нашій, і поступово в 
Польському королівстві храм наш почав до упадку хилитися; прийшов 
тепер конечний час його відбудувати — це розуміли не тільки ми, ігумен 
Іларіон та я, але й його милість митрополит київський Петро Могила; 
через це й рушив я в цю тяжку дорогу, тому й долав усі ці труднощі
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і незгоди, й перегони, а вони надалі, очевидно, будуть ще більші, бо, кажу, він, 
мій храм, разом із чудотворним образом Богородиці не сходив мені з визору.

Ось і тепер я його бачу, лежачи на вбогому ложі на горі в Човсько^іу 
монастирі, приплющившись. 1 виростає він у моїх безсонних очах, і 
починає сяяти оновленими банями на синьому тлі неба ясним золотом, 
і хрести його палають вічним вогнем, і стіни його бачаться мені білосяйні 
із голубим ліпленням: міцносталий, оновлений, свіжотинькований; молодий 
у своєму пориві до неба й вічності, тішить очі мої й уяву. Що супроти 
цієї мрії мої ваготи й тяготи — малі вони й нікчемні. Звісно, легко 
сказати, як це прорік ігумен човський, що треба самим будувати чи 
відбудовувати той храм і не сподіватися, що хтось його збудує, але важко 
те вчинити в бідному краї, розруйнованому війнами й невчасами, коли 
люди хліба насущного не мають, не те що сил і коштів на новий храм. 
Легко сказати, та нелегко здійснити. Отож і загорівся я цією пристрастю 
й погнав у сніги й морози, на шляхи й дороги і путівці, через річки, 
болота, ліси та гори, хоч, може, й справді розумніше було б повернутися 
додому і таких великих думок у серці й розумі не плекати, а погасити 
їх, як свічу, і заспокоїтися у мудрій бездіяльності, яка нікому не шкодить, 
але з якою й храму не збудуєш. Отож я лежав на твердому, вбогому 
ложі, дивлячись на образ мрії моєї, і хотілося мені плакати від краси, 
яку бачив, і від відчуття нездійсненності власної мрії, адже мав рацію 
ігумен човський, що той храм потрібний лише нам, отже, нам його й 
будувати.

І тут я побачив, як з чотирьох кутків келії виступили тіні чотирьох 
мужів у залізних обладунках, і зійшлися вони посеред мешкання мойого 
й подали собі руки, а відтак почали зливатися в одну, знайому мені 
істоту в розрідженій плоті, і та особа повернула до мене голову-череп і 
блиснула залізними зубами; зрештою, й череп у неї був залізний, а 
очниці порожні, а ніс провалений, і засміялася, широко розводячи щелепи, 
і той сміх прогримів, ніби грім, а з порожніх очниць сипнуло снопами 
іскор, і ті снопи впали на мій вималюваний в уяві храм, і він, хоч і 
був з каменю, бляхи та заліза, раптом запалав у моєму визорі, але не 
урочистим сяйвом свого єства, а вогнем пожираючим, що вже раз був 
пожер його. І мій храм палав, наче був складений із колод чи хмизу, 
чи був склеєний із паперу, і я закричав безгучно й відчайно, адже 
будував його в уяві своїй таким міцним, а він виявився таким 
вогнезаймистим. 1 величезні язики пломеню лизали небо, опадали, 
натомість вихоплювалися язики нові, і між тих палахкітних сувоїв-язиків 
ридала в пієті, здіймаючи вгору руки, свята Пречиста Мати наша, 
ляментуючи до того, котрий голий, виснажений, худий, саме костомашшя, 
із пов’язкою на клубах, ішов під гору босими ногами по снігу, лишаючи 
чітко відбиті червоні з крові сліди, і величезний хрест чавив йому плечі, 
а кривавий піт стікав по ланитах і по лобі, висіюючись, як роса, і сяючи 
різнобарвно, як та ж таки роса. В очах у нього була мука, а на вустах
— добрий, мирний усміх. “О Боже! — застогнав я вві сні чи видиві, — 
просвіти убогий мозок мій, дай моїй глупоті мудрість!”

Прокинувся весь упрілий, дрібно тремтячи тілом, але не від холоду, 
а радше від хвороби, яка запалила мене. А проте ні, таки від холоду, 
бо в келії було нестерпно зимно. Натяг на себе коца, поверх якого лежала 
моя свита; сховався з головою і зібрав волю, щоб погасити той зрадливий 
трем, бо не міг збагнути: чи то неспокій, чи холод, чи хвороба.

Тоді знову виступили з чотирьох темних кутків чотири тіні у залізних 
лаш тунках, і зійшлися вони посеред мойого мешкання, і подали собі 
руки, а відтак почали зливатися в одну особу в розрідженій плоті, і в 
тієї особи виросла із руки, як змія, пліть, і тією пліттю почала стьобати 
того, котрий голий, виснажений, худий — саме костомашшя — з пов’язкою 
на клубах ішов на гору босими ногами по снігу, і величезний хрест чавив 
йому спину й плечі, пліть падала на костомашне, худе тіло, а била мене,1 »і .



і я звивався на ложі, виючи від жахких опіків, бо мені здавалося, що 
не пліть мене б’є, а опікає котрийсь язик вогню із запаленого храму, 
язик вогню, в якому ридала в пієті, здіймаючи руки, свята Пречиста 
Мати наша; і я в’юнився й сипів од болю, а та особа в розрідженій 
плоті сичала мені:

— Відречись!
Але я не міг відректися, бо язик у моєму роті згорів, я не міг покаянно 

звести рук, бо й вони спопеліли, адже кожен удар пліттю спалював у 
тілі моєму якесь удо, а окрім того на місці серця я тримав замкнуту 
золоту скриньку, в якій схована була викута із сутого золота ц, оздоблена 
коштовним камінням подоба мого храму, і скринька та й подоба храму 
залишилися неопалимі, а раз так, залишався неопалимий і я сам, бо 
впертий я і заклятий, бо, ставши на початку дороги, я ніколи не звертаю 
із неї і не повертаюся назад, бо я із тих воїнів, котрі гинуть, але не 
відступають, хоч відступити, може, було б розумніше й доцільніше. 1 та 
особа в розрідженій плоті чудово те знала й бачила, отож перестала мене 
бити й палити і засміялася, широко розводячи залізні щелепи:

— Хай буде так! — сказала вона. — Візьму тебе інакше. Візьму тебе, 
нечестивцю, Драконом.

Похитала черепом-головою, і з порожніх очей висипалися іскри, а 
залізні зуби клямкнули і стулилися. Тоді запав я у непам’ять остаточно, 
знетямився чи просто заснув.
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Я таки захворів і змушений був пролежати в Човському монастирі з 
тиждень. Ігумен часто приходив до мене і вів легкі бесіди, в яких ми 
не торкалися питань болючих та важких для зрозуміння, ченці поїли 
мене відварами трав із медом; заходів до мене й Онисим, а що був 
маломовний, то, здебільшого, сидів біля мене мовчки, лише інколи 
зітхаючи. І тільки раз мені сказав:

— То, може, ваша милосте, хвороба — знак, що треба нам повертатися? 
Куди тобі хворому в зимову дорогу рипатися!

— А я таки рипнусь, — мовив невдоволено. — Коли будемо такі, що 
від найменшої застуди послушания своє занедбуватимемо, яка нам ціна?

Онисим зітхнув і понурився, але нічого не сказав, добре-бо знав, що 
я людина тверда і затята, і рішень своїх легко не змінюю. Про свій 
сон-видіння я намагався не згадувати, бо вважав його химороддям хвороби
— це річ самозрозуміла. Отож, коли видужав, ми сердечно розпрощалися
із гостинною братією і приїхали на нічліг до села, що звалося Велика 
Зноба. Слово “зноба” значить “дрижаки” ; видно, село те назвали так 
недаремно, бо й тут, у господі, коли ми всі спали, я раптом прокинувся 
від того, що уві сні щось за мною гналося, якісь сірі тіні шастали і 
шукали за мною, заходили в повітку, проштрикували списами солому й 
сіно, бігали подвір’ям, зазираючи в усі кутки, ніби у піжмурки гралися, 
а я німо розлився над ними, шукачами, і мовчки все спостерігав.

— Він, напевне, десь тут! — сказала одна тінь, ніби стражник.
— Десь він тут є, він тут! — сказав другий.
— Зараз знайдемо, — відказав той, ніби стражник.
— Швидше, бо його милість сердиться, — заповільно шукаєте!
Це все, здається, примарилося мені вві сні, але коли прокинувся, то 

почув, що в дворі й справді є якісь люди, щось шамотіло, притлумлено 
стукало і долинали якісь голоси. Обійняв мене острах, я лежав ні живий, 
ні мертвий, бо те, що бачив уві сні, і те, що чув, 'прокинувшись, напрочуд 
поєдналося. У дворі все затихло, коли почало сіріти на день, тут я 
розбудив тихо господаря і, нічого ні про сон, ні про отой гук у дворі 
не звідомляючи, сказав, що нам треба зарано виїхати, тож попросив його 
вивести нас на новгородську дорогу. Господар бурмотів: мало того, що 
пустив на нічліг, так вони ще й виспатись не дають, — а проте встав,
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тяжко позіхаючи й чухаючись, одягся, виїхав з нами, осідлавши коня, 
за село і вказав нам дорогу коротким порухом руки, а сам завернув коня 
і пропав у сірому сутінку.

Онисим запитав мене про причину такого раннього виїзду; я йому все 
щиросердно оповів.

— Е-е, ваша милосте, — мовив Онисим, — це у тебе ще хвороба не 
пройшла, через це й замерещилося.

— Береженого Бог береже, — сказав я, в глибині душі визнаючи йому 
рацію, а собі наказавши тримати себе в твердій свідомості, бо, чого 
доброго, так можна і з глузду поїхати.

Ми поїхали на якусь пущу, де дорога раптом пропала, завіяна снігом, 
та й темно ще було, і подалися навмання. Я ж, щоб самому зібратися 
на дусі і підтримати цілком замороченого Онисима, не знаючи куди їду 
і де, почав співати акафистову .пісню Пречистій Богородиці “Воєводі 
возбранній побідительну”, приспівуючи після кожного вірша: “Алілуя, 
алілуя” . Якось дивно самотньо звучав у тій пущі мій голос, а в глибині 
лісу щось стрепенулося й завило, може, й вовк, десь обізвалося здаля 
друге виття, і здалося мені, що й вони заспівали ту ж таки акафйстову 
пісню, і занепокоєння почало з мене трохи спадати, бо коли - й вовки 
беруться славити Богородицю, на нас вони напевне не нападуть. 
Заколисаний їздою, я задрімав, бо таки не виспався, а прокинувшись, 
раптом побачив на небі велику червону хмару, осяяну сонцем, що сходило, 
і та хмара чудовно засвітилася й заграла всіма можливими барвами, але 
червоного в ній було найбільше. Цілком струснув сон з очей і побачив, 
що Онисим сидить на передку, низько схилившись, але не випускаючи 
віжок із рук, і почув його похропування. Простяг руку, щоб розбудити 
послушника, але раптом завмер із простягнутою рукою. Бо там, на сході, 
раптом розкололося небо і з тієї розколини бризнули повісьма променів, 
які обілляли землю й пущу, по якій ми їхали, — якесь голе безконечне 
поле, де тільки по краях був ліс, ніби гребені чи фортечні стіни, а в 
тому місці, де з ’явилося світове світило, лісу не було, й розсипане 
проміння 'утворило ясний, тріпотливий серпанок, неначе накинулась на 
світ золота сіть, і в тому світлі на нашому коні витворилася постать 
вельми красного молодця в мантії, сидів він обличчям до нас, а спиною 
до дороги, перекинувши ноги на бік, як їздять білі голови. Він усміхнувся 
до мене, підморгнув і сказав:

— Я Неємія, диякон, співмешканець ваш куп’ятицький, чи пізнав?
Я хитнув головою, хоч він трохи не був подібний до того Неємії,

якого знав з образу в нашому храмі.
— Слухайся голосу, — сказав Неємія, — і він тебе проведе.
Тоді я зирнув на сонце і побачив там, у ньому, золотий храм, на 

якого ніби було накладено хреста, а в хресті просвітився образ Пречистої 
Богородиці із дитям, на кшталт Куп’ятицького, витворений і огорнений 
сонячним промінням. Я був уражений і захоплений, і радісно на все те 
зорив, і торкнув Онисима, мого послушника, щоб і він те побачив. Онисим 
стрепенувся зі сну, побачив, що кінь ледве плететься, вйокнув, крикнув, 
ударив коня, той схарапудився й помчав, сани смикнулися, і той образ 
на небі зробився невидимий, так само й диякон Неємія, тільки у вухах 
моїх стояв його сміх, і я невідь-чому подумав, що той сміх нагадує сміх 
особи в розрідженій плоті, а ще мені здалося, що перед тим, як зникнути, 
Пречиста Богородиця простягла в мій бік руку і чи поблагословила мене, 
чи хотіла зупинити — того добре не розібрав. А ще здалося, правда,, й 
того до ладу не примітив, що Неємія, перш як зникнути, змахнув чи 
пліттю, чи чимось схожим на пліть, якою мене била особа в розрідженій 
плоті, -  а не розібрав я того доладу, бо кидав раз оком на небо, де 
сходило сонце, а раз на диякона Неємію. Чи не тому Онисимові про 
бачене не розповів нічого, а Онисим усе вйокав та кричав і бив коня,
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і сани наші вже не їхали, а летіли, ніби й кінь, і Онисим чогось 
перелякалися. »,

— Отямся! — закричав я. — Чого так женеш?
Онисим отямився, струснув головою і перестав поганяти, а кінь, 

заіржавши голосно й лунко, перейшов на рись, а тоді пішов звичним 
кроком; на його іржання із глибини простору відгукнулося інше іржання, 
яке повторилося, потроїлося і розлетілося пущею лунами.

Відтак ми наблизилися до прикордонного села, не відаю його назви, 
було це ще задовго перед полуднем, і на дорозі побачив я загін сторожі 
новгородського воєводи — то був осадчий того села з людьми. Ми 
зупинилися, я зійшов із саней і побачив, що осадчий і його люди на 
мене й не дивляться, а сидять на конях, познімавши шапки, і втупилися 
кудись у глибину снігів.

— Що там таке? — спитав я, привітавшись.
— Дивись, охче, — сказав осадчий. — Що там за пані і де вона їде

з таким немалим оршаком?
Я подивився й собі в глибину снігів, осяяних сонцем, і мені здалося, 

що й справді через поле їде немалий загін, який супроводжує золоту 
карету, запряжену білими кіньми, але дивне було не те: і карета, й пані, 
що виглядала у вікно, і весь її оршак, люди й коні, були в розрідженій 
плоті, ніби виткані із серпанку чи туману, і рухались вони через поле, 
засипане снігом, без гуку й голосу, без іржання коней, а ніби над тим 
полем, безгучно пролітали.

— Бачиш, отче? — спитав осадчий. — Що воно?
— Але, але! — сказав я невиразно й пішов до саней. Він же, осадчий 

той, був так вражений баченим, що й не спитав, хто я й куди їду, і 
які маю папери, хоч і був він стражником; я ж торкнув Онисима в 
спину, й ми подалися просто на прикордонне село, і він не зупинив нас 
покриком, а коли так, то чому мали б ми зупинятися, адже я знав, що 
це задля мене послано йому те видіння — для того саме, щоб він мене 
на кордоні не зупинив.

Коли ж ми в’їхали у село, то з хат, як 'мишва, посипалися люди, і 
всі вони, велике тлумище, поставали біля хвірток і тинів та й дивилися 
на нас, ніби ми самі були якимось привиддям; серед тих людей виднілись 
і стражники, і посполиті, але ніхто нас не зупиняв, не окликав, усі 
тільки дивилися, мов заворожені, розширеними, зчудованими очима, а 
коли ми проїжджали котрийсь двір, то люди з нього виходили на вулицю 
і кидались за нами бігти, але не прудко, а начебто неохоче й замлоено, 
й цілком без галасу; до них приєднувалися люди з інших дворів, а з 
Онисимом знову щось сталося, як і тоді, вранці, — він вйокав і кричав, 
і тільки його крик й було чутно, і бив коня, а той мчав і сани летіли, 
ніби кінь і Онисим чогось перелякалися.

Я озирнувся й побачив, що тлум людей біжить за нами з розтуленими 
ротами, але крику не було чутно, вони махали руками, але коня догнати 
не були в змозі, а ще дивніше було, що люди з тих домів, які були 
попереду нас, не вискакували, аби перепинити, а тільки дивилися, а 
вискакували лишень тоді, коли ми їх проїжджали. 1 мені стало радісно 
й солодко, а водночас і неспокій до мене повертався, бо що це воно 
діється в цьому світі?

Ми виїхали з села й побачили храм у кінці поселення в полі, і я 
вразився з того храму, бо був він увіч такий, як і храм наш К уп’ятицький, 
і був це храм, який хилився до упадку, бо мав стару перегнилу покрівлю 
і схиленого хреста, а подекуди вибиті шиби, а подекуди й зігниле дерево; 
мені навіть захотілося зупинитися і не переїжджати кордону з Драконовим 
царством, але кінь наш мчався неспинно й Онисим немов знавіснів, 
кричав і бив його, і вйокав, тож я знеможено ліг у сани, бв> здалося 
мені, що ми з конем і саньми ось-ось відірвемося від землі й полетимо 
у небо, у безвість, щоб звідтіля ніколи не повернутися. І обійняло мене
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якесь таке дивне почуття, що не міг я й пальцем кивнути, ані крикнути, 
ні зупинити цього льоту. А ще мені здалося, що н& коні нашому сидить, 
але вже не як білі голови сидять, а охляп, спиною до нас той-таки 
диякон Неємія, цілком у розрідженій плоті, і саме він шалено поганяє 
коня, б’ючи його п ’ятами чобіт із залізними острогами. А з-під мантії в 
Неємії висовується довгий, ніби пліть чи змія, хвіст і так само лупить 
коня, шалено його підганяючи. Я хотів перехреститися, та не міг, бо 
сидів чи, власне, лежав цілком одерев’янілий. Сонце раптом зникло і 
мені в вічі вдарив крижаний вітер — дихала на мене важким холодним 
сопухом земля, в яку я в’їжджав, яка так дивно звалася, і я піддавався 
під її крижану владу. Отож мені залишилося одне: заплющити очі й 
чекати, чим це все закінчиться. Тіло моє оповила млість, а кров бурхала 
в голову, ніби бажаючи розірвати її. Я подумки молився, посилаючи своїй 
захисниці безгучний поклик:

— Покрий мене, Матінко, і вбережи в цьому льоті! Не для себе це 
чртню, а для відбудови храму. Твого, мого, нашого — і всіх нас!

Мені почала хльоскати в обличчя снігова пороша, а за мить ми 
сховались у сніговому вихорі, котрий закрутив нас ще більше і ще 
сильніше поніс. Щ е озирнувся й побачив, що той хрдм на’ краю села 
ніби біжить, похитуючись і підскакуючи, вслід за нами.

17

Можна було сподіватися всього, але в найближчому селі у царстві 
Дракона з нами нічого страшного не сталося. І люди не були там із 
песячими головами, люди як люди — прийняли нас ласкаво, тільки 
вельми дивувалися, як вдалося нам проминути сторожу. Говорили вони 
десь так, як говорять у Білій Русі, — литвинською мовою. Я мовчки 
вийняв із торби чудотворного паперового образа Богородиці куп’ятницької 
і показав його людям, що згрудилися навколо наших саней.

— Ось хто, люди, допоміг нам перейти сторожу.
Люди хрестилися, побожно дивлячись на мою захисницю, а одна невіста 

з-поміж поспільства, жінка немолода й статечна, впала коліньми у сніг 
і простягти руки до паперового образу, гукнула якимсь верескучим 
голосом:

— Заправди, заправди, Богородица за нами їде, і што за див, же 
страж минули!

І поповзла ца колінах до мене, я ж їй урочисто подарував паперового 
образа, а вона з великим упоєнням його поцілувала. Інші знову почали 
хреститися і загули, що тут без волі Божої не обійшлося. Я благословив 
цих людей, на радощах роздарувавши ще кілька паперових образів, і 
люди почали лізти до мене за подарунком, простигаючи руки, але я 
крикнув Онисиму, той ударив коня, і ми вирвались із юрми, а за собою 
вискучий голос тієї поважної невісти, яка невідь-що нам услід горлала. 
Кінь пішов звичайною ступою, і я зміг розтерпнути, розслабитись.

— А що, Онисиме, — сказав не без торжества. —- У царство Дракона 
в’їхали і ніхто нас поки що не з ’їв!

— Не поспішайте радіти, ваша милосте! — буркнув Онисим. — 
Невідомо, як далі буде. Може, люди про цю землю трохи і брешуть, але 
не думаю, щоб брехали всі.

Це було сказано розумно й розважно, і я згодився. Зрештою, навіть 
у тому першому селі, що ми проїжджали, я помітив ув очах людей 
хворобливий блиск, а ота на позір поважна жінка мала голос вискучо- 
несамовитий і поводилась ексцентрично. Але ні, не мав я упередження 
до цієї землі, інакше сюди б не їхав. Однак не визнати в Онисимових 
словах рації не міг також, і холодна хвиля обвіяла мені груди.

А навколо розлягалися сніги. Над ними висіло низьке небо, і від того 
сніги були начебто мертві, безконечно-однотонні. Подекуди випиналися

59



гайки, в глибині проглядала гребінка лісу, і ліс, і гайки були вщерть 
засипані снігом, через що здавалися крижаними горами. Віяло нам у вічі 
колючим морозом, і той мороз раптом пробрав мене до кісток. Я ковтнув 
із поставця горілиці, дав ковтнути й Онисимові, в цей час ми помітили 
на дорозі білу постать, яка повільно брела між снігового безлюддя. Швидко 
її наздогнали, чоловік і справді був весь білий: у білім одінні, у білій 
пухнатій шапці, здається, із зимового зайця, з білою бородою, бровами, 
навіть очі в нього були білі принаймні одне — з більмом, а зіниця 
другого — ніби розводнена синька. Я спитав дорогу до найближчого міста, 
виявилося, що їдемо ми правильно. Говорячи, чоловік дивився на нас 
сумирно, але, мені здалося, якийсь особливий дух од нього повівав, тож 
я запропонував підвезти його.

— Ні, — мовив подорожній. — Моя дорога повільна, а ваша скора. 
Відаю, що задля ялмужни їдете, будете їхати безпечно поки що, але чи 
справите своє діло, не відаю.

— Чому б мали його не справити? — спитав я.
Чоловік “помовчав, а тоді знову зиркнув єдиним своїм зрячим, барви 

розводненої синьки, оком.
— Коли б сказав, — мовив він, — то могли б мені не повірити. Або, 

не доведи Господи, мали б до мене пеню, що сказав неподобне в дорогу. 
Хай кожен пізнає своє при своїй правді і своєму гріху, бо в кожного 
дорога своя. У мене от піша, а у вас — санна.

І він одвернувся од нас й пішов неквапно дорогою, але слова його 
мене вразили, і я подумав, що хоча начебто нічого особливого при в ’їзді 
у царство Дракона не трапилося, але воно відразу ж повіяло на нас 
своїми таємницями. А ще я подумав, що той білий чоловік, якого ми 
перестріли, був таки не простий.

Без пригод ми дістались у місто, де промешкали в гостинному дворі 
три дні, бо хотіли забезпечитися від місцевої гілади. Місто було заповнене 
запорозькими козаками, яких тут після лядського погрому було безліч — 
сюди вони повтікали. їздили вулицями загонами, через що здавалося, що 
ми не в царстві Дракона, а таки в себе. Зайшов до нас і один із козацьких 
старшин й оповів про повстання Павлюка. Спершу запорожці рушили на 
Київщину і в Корсуні оволоділи гарматами реєстрового війська, а гетьмана 
реєстровиків та декого із старшини скарали на смерть, звався той гетьман 
Конович. Піднялося й Лівобережжя, оповів козак, повстанці з успіхом 
брали міста і нищили замки, де були лядські залоги. На поміч запорожцям 
прийшли донці, але 16 грудня біля Кумейок козаків було розгромлено. 
Біля Боровиці частина війська скапітулювала, оповів старшина, Павлюка 
захопили в полон і відіслали до Варшави — звідтіля йому вже не 
повернутися. Частина повсталих відійшла на слободи, а частина сюди, в 
порубіжжя царства Дракона, — йшли, куди ближче. їх  тут прийняли 
тимчасово, але довго залишатися годі, їм радять поселятися на слободах, 
проте вони чекають, поки зійде сніг, — є надія на продовження повстання; 
принаймні прислав уже до них універсала Яків Остряниця, закликаючи 
до продовження чину. Всі на той чин погоджуються і тільки дехто вирішив 
оселятися ца слободах.

Старшина мав зморене обличчя й погаслі очі, оповідав про козацькі 
бої сумирно, без піднесення, очевидно, в успіх повстання вже не вірив. 
А ще він оповів, що вони, козаки, намагаються не ходити й не їздити 
поодинці, бо люди в царстві Дракона підступні й хитрі, в них кожного 
й цінять так: хто може обдурити, ітой і розумний; назверх вони ніби 
чемні, навіть приязні по-особливому, а коли хтось від гурту відіб’ється, 
того хапають і невідомо де такий дівається; здається, їх, як полонених, 
продають у неволю, а неволя тут гірша татарської й турецької, бо коли 
з татарської чи турецької неволі хтось тікає чи відкуплюється, то тут 
неволя безвиглядна і ніхто з неї ані втекти, ані відкупитися не може.

— Ви б, панотче, — сказав старшина, — теж самі не ходили зі своїм
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товаришем і не їздили, бо можуть і вас схопити, обдерти з вашої святої 
одежі й навіки в неволі пропадете.

— Невже може таке бути? — спитав я із зачудуванням.
— Не тільки може, а й не раз було, вже не один із наших пропав. 

Щодня рахуємо людей, а коли хтось пропадає, розшукуємо, але дивно 
якось вони пропадають: без гуку, без бою — безслідно. Отак ніби під 
воду іде, або ще гірше. Під воду чоловік пішовши, потім випливає, а 
тут щезає безслідно і безвидно.

— А ти сам, — спитав я, — повернешся з травою на Україну чи на 
слободи підеш?

— Звісно, піду на Україну, — твердно сказав старшина. — Може, 
таки виб’ємося з лядських рук і свою Річ Посполиту поставимо. Але не 
маємо єдності ми. Коли б кожен продав одежу, як сказано в євангеліста 
Луки, і купив собі меча, то’Пне смутилися б. Такий, отче, надходить час, 
що або печаль матимемо, або меча треба брати до рук. Я ж із тих, хто 
вибрав меча, хоч знаю й таку науку: хто мечем убиває, сам мусить бути 
убитий мечем.

— Так в Об’явленні Івана Богослова сказано, — мовив я. — Бачу, 
ваша милість, знаєш святе Письмо.

— Атож! — сказав козак. — Хіба ж я не християнин?
І він замовк і поринув у глибоку задуму.
Мені ж здалося, що й цей непростий козак, як і я, як і багато 

одуховлених, мріє про свій Храм, задля того і взяв  до рук меча; ‘ ’
Він ніби підслухав мою думку, тому й сказав:
— Меча взяти мені в руки не страшно. Але одне напевне знаю: 

самотужки не здолати нам ляха.
— Отже треба покликати когось у поміч, — мовив я.
— Кого? — гостро спитав старшина. — Татар, що плюндрують нашу 

землю, чи драконську силу, престола якій і владу велику дав змій?
— А може, Бог? — спитав я.
Козак подивився на мене важким, змореним поглядом.
— Таке не ти один кажеш, а багато хто з наших. Але неможлива 

це річ, отче. Побувавши тут, я зрозумів: Бог в образі змія на землю не 
приходить. N

18

Хоч ми й зголосилися до місцевого розряду по приїзді, та тільки коли 
минуло три дні, прийшов до нас голова Микита Федорович, як він 
назвався, з іншими розрядцями. Навіть не сідав у нашому помешканні, 
хоч я припрошував його вгоститися горілицею, лише, стоячи, спитав, для 
якої потреби ми прибули.

Я розповів.
— Листи до царської величності маєте? — спитав голова. — Коли 

маєте, від кого?
Листів до царя ми не мали, а тільки листи, що потверджували нашу 

місію.
— Збирати ялмужну в нас може дозволити лише цар, — сказав голова,

— ми тут влади на те не маємо. А без листів до царя вас до нього 
ніхто й не пропустить, бо для цього треба дістатися принаймні до столиці.

— Як же нам дійти до столиці? — спитав я.
Голова зчудовано вдивився на мене, ніби я був нерозумна дитина і 

не розумів таких звичайних речей.
— Неможлива річ, щоб дійшли ви до столиці, — жорстко сказав він.
Тоді я вийняв образа чудотворної Пречистої, друкованого на папері,

розповів про голос і волю Божу, через що я й подався в їхню землю, і 
мовив:

— Згідно волі Божої й за волею образу того іду, його вам і дарую, 
друкованого на папері.
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Голова уважно обдивився образа й передав його розрядцям. Ті також 
пильно’ його обдивилися. Дивно, але це на них уплинуло.

— Коли веде вас Божа воля, — сказав голова, — воля наша перед 
нею значення не має. Але супровідного листа дати не можемо, бо ніхто 
вам такого не дав. Пишіть до воєводи, бо не в силі нашій розрішати 
такі діла.

Сказавши це, розвернувся і вийшов, а за ним і розрядці. Образа 
Пречистої вони забрали.

Я написав листа воєводі, але не врахував малої речі, що тут воєводи 
тимчасово не було, а тільки намісник його. Коли ж пішов до нього, 
вклонився й назвав воєводою> і попрохав ласки, як у воєводи, він 
несподівано розгнівався, розкричався, — що він, мовляв, не воєвода, а 
тільки намісник, і що я, йдучи до нього на поклон, мав би це знати, а 
не чинити із нього насмішки.

— Низько перепрошую, пане воєводо, — сказав я. — Не відав, 
грішний!

А що знову $іазйав його воєводою, а не намісником, — якось так 
криво язик мій повернувся, — він побагровів, ніби збирався луснути на 
моїх очах, і закричав, щоб я забирався геть. Тут з ’явилося двоє слуг, 
схопили мене за руки й потягли з покою, а тоді зупинили в дверях, 
відчинили їх і дали такого сильного копняка, що я, ніби птах, вилетів 
із дверей, проїхав на руках по дерев’яному ііанку, покотився 'по сходах, 
а тоді, підхопившись на ноги, дав драпача, щоб не трапилося чого гіршого. 
Прибігши в гостинний двір, я наказав Онисиму зразу-таки запрягати, і 
ми спішно виїхали з цього міста, де людей гостинними аж ніяк не назвеш, 
добре хоч те, що ми вирвалися з нього неушкоджені, — зважаючи на 
розповідь козацького старшини. Поїхали ми на дорогу, що вела до столиці 
цієї землі, але на виїзді нас зупинили вершники (побачивши їх здаля, 
я злякався: чи не здеруть вони з нас святої одежі й не продадуть у 
полон), та виявилося, що це ті ж таки слуги намісника, вони сказали, 
що нам треба повертати додому, тобто їхати на той ш лях, звідкіля 
з ’явилися, і відпровадили нас туди, додавши загрозливо, щоб ми не сміли 
вертатися, а для острашки влупили по нас і по коню карбачем, досить, 
признаюся, дошкульно.

Ми чимдуж подалися звідтіля геть, але в діброві, вже по заході сонця 
на нас лягла раптом велика хмара, наче спустилася з неба, і послушник 
перелякано заволав:

— Що воно таке, для Бога?!
Ми зупинили коней і нас ніби тьма огорнула — позавмирали, не 

маючи змоги поворушитися, бо й справді дивні речі з нами відбувалися. 
Довкола витиналися дерева, і ті дерева раптом перетворились мовби на 
людські постаті в розрідженій плоті, і ті сірі постаті обступили нас зусібіч, 
як ота юрба посполитих у першому драконівському селі, і німо нас 
розглядали, наче небачених звірів, аж тут почувся якийсь шум чи гук і 
постаті в розрідженій плоті покірно розступилися; я ж побачив, що до 
нас іде грубша та вища істота в розрідженій плоті, і була вона, як і всі 
інші, без голови, а тільки саме тіло.

— Він тут? — спитала істота.
— Тут, тут, — зашуміли сірі постаті.
— Тоді слухай мого голосу, — сказала вища істота. — Ти додому не 

повернешся, а підеш до царя. Коли ж прийдеш до царя, скажеш йому, 
що вже прийшла пора звитяжити йому і розширяти своє царство, а він 
це любить. І що розширить своє царство на Білу Русь, Чорну Русь і 
Малу Русь, себто Україну. І скажи, що таке тобі оповів образ пресвятої 
Богородиці, — сказала істота, — що в хресті, Куп’ятицька. І хай візьме 
той образ на свої знамена, тоді всі йому, скажи, піддадуться, бо 
думатимуть, що вони, ті Русі, одновірні з ними, спротиву йому не 
чинитумуть.
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— Але мені того не оповідав образ Пречистої, — пробелькотів я.
— Байдуже, — мовила вища істота. — Навчаю, що треба казати, аби 

не загинути р царстві Дракона, а може, і ялмужну дістанеш.
— Хто ти? — спитав самими вустами я.
— Той, за чиїм голосом ідеш, — відповіла істота. — А ти ж знаєш, 

за чиїм голосом ідеш., Можеш називати той голос яким завгодно іменем, 
але так, щоб тобі вірили, а на дні серця тримай правду. Бреши, але 
істини не відкривай, бо не здобудеш нічого.

— Хіба ти не голос Пречистої? — спитав я наївно, адже зовсім не 
жіночий голос біля себе чув і тоді, в церкві, і в себе в келії, і дорогою.

Але мені відповіді не було дано, зрозуміло й чому: був то голос Неємії, 
молодого померлого диякона, і я справді мав би те знати. Тоді хмара 
почала розтавати. Сірі тіні розступилися й знову стали деревами; хмара 
пішла вгору і розсіялася над верхівками, знову з ’явилося небо, але довкола 
стояли сутінки. Кінь рушив сам собою; Онисим ніби прокинувся і вйокнув, 
ляснув батогом — сани рушили.

— Що то було, Онисиме? — спитав кволо я.
— Мабуть, заморок, — мовив Онисим. — Ц е щось таке, ніби... не 

казати б цього вголос. Ох, ваша милосте, повертаймо ліпше додому. Щоб 
не втрапити нам у біду.

— Ти чув голос? — спитав усе ще перестрашений я.
— По-моєму, то вовк вив, — сказав Онисим. — А може, звірина 

якась, бо ніби інакше, як вовк.
— Може, й звірина, — згодився я, бо не хотів удаватися з Онисимом 

у більшу розмову. Він тієї розмови зі мною не чув, значить йому не 
дано чути, а раз не дано, то й знати, про що мовилося, не потрібно. 
Але тривога мене не покидала і я наказав Онисимові їхати швидше.

Ми вирвалися з тієї дивної діброви і знову опинились у полі, покритому 
глибокими снігами, і ті Сніги були, наче завмерле море* І я раптом 
побачив звірину, що виходила з того завмерлого моря, з глибоких снігів, 
яка мала десять рогів і сім голів, а на рогах її було десять вінців, а на 
її головах написано богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, була 
подібна на рись, а ноги її — як ведмежі, а паща її <— мов лев’яча 
паща. І довкола звірини стояли сірі тіні і вклонялися їй, говорячи:

— Хто до звірини подібний, і хто воювати з нею може?
А їй дано провадити війну зі святими й перемогти їх, узявши їх собі 

на службу. 1 їй дана слава, щоб підбити під себе безліч племен і народів, 
і мов, і люду. І почали вклонятися їй, ідучи до неї 'довжелезними 
стрічками, всі, що хотіли їй поклонитися, чиї імена не написано в книзі 
життя.

Я тремтів, як осиковий лист. Знав добре, що видіння, яке щойно 
постало перед моїми очима, записано в розділі тринадцятому Об’явлення 
святого Івана Богослова, але чому воно мені явилося? Може, я чогось не 
знаю, може, чогось не розумію? Може, та звірина — Дракон, в царство 
якого я в ’їхав?

“Господи, — змолився й, ледь ворушачи вустами. — Дай мені силу 
не пропасти. Дай мені силу, бо я, здається, вже пропадати починаю.”

19

Ми заблукали і довго гасали полями, переїжджаючи ліски, знову 
виривалися в поля, що тонули в глибоких снігах, і тільки пізно вночі 
приблукали до якогось сільця. Там упросилися на ніч до одного 
християнина, той нас до себе пустив, але попередив, що має вельми 
хворого сина, чи не буде це нам невдогодно?

— Покажи нам свого сина, — сказав владно я.
Господар узяв лампу і ми зайшли у якусь комірчину; зрештою, вся 

хата була, як тут водиться, чорна; стояв немалий сопух там, де лежав
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важко хворий господаревий син. Я сів біля нього і раптом мені прийшла 
до голови спасенна думка: з усього, що пережив у своїй мандрівці, не 
міг не сумніватися, яка сила мною кермує й мене веде у цій дивній 
дорозі. Отож, захотілоса мені довідатися, чи не покинула мене та сила 
добровідна — конче мусив про це довідатися. Отож я проказав подумки:

— Владико людинолюбче, Ісусе Христе! Боже мій! Милостивий будь 
до мене, грішного: коли не покинув мене, яви свої таїни; все, що чув 
я чи бачив чуттями моїми — чи правдешнє? Чи випробовую тебе, 
Сотворителя мого? Хочу тільки довідатись, і від немочі своєї кажу “ тобі: 
чи є щодо мене воля твоя свята — хай пізнаю я, раб твій, через 
благодіяння твої — постав на ноги цього немощного чоловіка, а тим 
укріпи мене в дусі і дай пізнати, чи пішов я доброю дорогою?

— Вилікуй його, отче великий! — сказав господар. — Коли ти 
священик, помолися Богові про сина мого, щоб був він здоровий.

— Уже помолився, чоловіче, амінь! А вранці здійснимо службу!
Не встиг я рано прокинутися доладу, бо з дороги і від пригод, 

пережитих нами, був я виморений,» як знову зайшов господар, бухнувся 
коліньми на підлогу і ще раз попросив вилікувати йому сина.

Ми тоді із послушником належно приготували столика і я відправив 
молебня, як навчає нас требник, а тоді ознаменував хворого образом 
Пречистої Богородиці, зображеному в хресті, паперовим куп’ятицьким, 
який того року був ^гіерше виданий київським друком. Хворий весь той 
час — і коли я підходив уночі, і тепер, коли правив службу — був у 
безпам’ятстві, а після знаменування раптом пробудився, розплющив очі, 
звівся на лікті і спитав хрипко:

— Звідки це прийшла надія моя, Богородиця, лікувати мене?
— Бачиш її? — спитав я.
— Воїстину, — мовив хворий. — Але не знаю, звідки вона прийшла.
— Із Куп’ятич, — мовив я, — де вона славно і давно чудодіє. Вставай!
Він спершу сів на ложі, щасливо й радісно вибалушившись і

всміхаючись, а тоді став на ноги і трохи захитався.
— Ось вона, твоя рятівниця! — сказав я, показуючи йому, паперового 

образа Пречистої. — Іди до мене і візьми його собі!
І він підійшов до мене, витягуючи руку, і страшний був при цьому: 

лице синє, саме костомашшя, очі хворо палали, волосся було розпатлане, 
губи чорні й полускані, зуби потемнілі й розкришені — наступав він на 
мене, ніби мара, і я раптом відчув, як крижане омертвіння почало мене 
охоплювати, бо здалося (але ні, це зовсім несвітське!), що хворий був 
увіч схожий на диякона Неємію, того, який визвався мені в провідники 
нібито від імені Пречистої, а насправді казна від чийого імені. Хворий 
протягував уже не одну, а дві розкарячені руки і невмолимо наступав 
на мене, наче хотів схопита за горло, але я твердо стояв, наставивши в 
його бік паперового образа чудотворного. Він схопив того образа, почав 
цілувати його і плакати, навіть поскиглювати тоненько.

— Покинь, Павлушо, покинь, не заводься! — закричав його батько, 
а Павлуша почав раптом пожирати папір, на якому був надрукований 
образ. Молов його чорними й розкришеними зубами, а тоді ковтав і 
вирячував очі, аж поки не з ’їв усе. Я дивиЬся на нього із жахом, бо й 
досі мені здавалося, що це Неємія був, а ніякий не Павлуша. Він же, 
Неємія чи Павлуша, хто його зна, проковтнув останнього шматка і сказав, 
солодко розпливаючись на обличчі вустами й ^очима:

— Все! Тепер я навіки буду здоровий. Вона ввійшла в мою плоть, і 
мене вже тепер вбереже, — він поплескав себе по животі, одутлому й 
синьому, що проглядав через роздерті лахи.

— Не бузи! — крикнув господар, а господиня весь час стояла в кутку 
з круглими очима і круглим ротом, круглим обличчям, круглим кирпатим 
носом і роздутими круглими ніздерками — була ніби правцем бита, тільки 
ледь-ледь тремтіла в неї долішня губа.

64digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— А тепер, батя, — сказав Павлуша, — дай мені пожрать вина!
Він підійшов до столу і сів за нього, обертаючи головою і ніби

просвічуючи кожного з нас несамовитими очима.
— Не дам я тобі вина! — скрикнув батько. — 3 вина ця хвороба на 

тебе й найшла!
Тоді сталося щось зовсім незбагненне. Господаревий син раптом звів 

заросле рідкою, ще молодою порістю лице, розтулив чорного рота, якось 
дивно засклив очі, закотив їх під лоба, аж засвітилися самі більма, і 
завив, ніби пес чи вовк. Тоді з кутка, де стояла господиня, почувся 
розпачливий зойк:

— Кликуша! Кликуша! — заверещала жінка. — Павлушка кликушею 
став! Ай-яй-яй!

І вона так само, як син, звела вгору кругле лице, закотила очі і з 
її круглого розтуленого рота вирвалося таке саме виття, тільки тонке й 
пронизливе. 1 коли це сталося, Павлуша скочив на ноги і як був бо£ий, 
у самій сорочці та споднях кинувся, виючи, у двері, а за ним рвонулася, 
виючи, його мати, і ми також метнулися за ними слідом, а в дворі вже 
вив хазяйський пес і йому почали вторити пси цілого цього сільця. Ми 
зупинилися на ґанку і бачили, як кликуша біг засніженою вулицею, 
вряди-годи зупиняючись і виючи, за ним бігла, так само виючи, його 
мати, а коли син зупинявся, зупинялася й вона, і вони обоє стояли й 
вили. Почали розчинятись у хатах двері, з них вискакували чоловіки й 
жінки, і діти, ставали біля дверей, зводили вгору голови й починали 
вити; пес рвався з ланцюга, харчав і так само рвалися з ланцюгів, вили, 
гавкали й підскакували вгору пси в інших обійстях. Кликуша все ще 
стояв із матір’ю серед вулиці і вив, але раптом його наче стьобнуло 
батогом і він, не перестаючи вити, побіг вулицею, за ним помчала мати 
його, і всі люди, вивалившись із дворів, пустилися бігти й собі, завиваючи. 
Кілька псів зірвалося з ланцюга і метнулися на вулицю й собі, решта 
вищали й борсалися, жалібно скавулячи. Юрба мчала заваленою снігом 
дорогою і страшне спільне виття в унісон трусило замороженим повітрям. 
Попереду підстрибом нісся кликуша, за ним — мати його, ззаду — решта, 
і лише господар цього дому, де ми зупинилися, стояв біля нас із печальним 
обличчям та сльозливими очима і часто хрестився, але хрестився не так, 
як хрестимося ми, тільки двома пальцями. Юрба тим часом вирвалася 
із сільця й кинулася у завалене снігами поле, виття віддалялося все 
далі й далі — здавалося, ті люди потрапили в розбурхане крижане море 
й топляться там, і їх кидають білі хвилі, і метають ними й гойдають, а 
бігли всі в Напрямку лісу.

— Біда, — сказав господар дому, де ми зупинилися. — Забув я тобі, 
отче великий, сказати: улічи синові моєму’ не тільки тіло, а й душу. 
Тіло ти улічив, а душа його кликушечна понесла! Біда, отче великий, 
ой біда!

— Запрягай! — наказав я Онисиму, який' стояв, дивлячись на все це 
ні живий, ні мертвий.

— Як же це ви так поїдете? — сполошився старий. — Скоро вони 
повернуться і син мій буде спокійний. Тоді, може, й душу йому улічиш.

Але з мене було досить. Відчував, що тілом моїм б’є трем і що мені 
хочеться й собі заплющити очі, звести голову до неба й завити, а тоді 
й побігти незвідь-куди, забитись у якусь звірину нору, затулити руками 
голову і нарешті ззаспокоїтись у гарячій молитві. Люди там, у полі, вже 
добігали до лісу, їхнє виття ще долинало сюди, але глухо. Відтак 
заспокоїлися пси, хіба хрипко гавкотіли. Онисим же, блідий, як стіна, 
вивів із стайні коня й тремтячими руками почав запрягати. Я пішов у 
хату, щоб забрати наші торби.

— Залишся, отче великий, прошу тебе, — заблагав господар, дивлячись 
на мене сльозливими очима.

— Пора вже нам, — сухо відказав я, закидаючи торби на плече.
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Господар усунув мені якусь хлібину і поклав у долоню трохи грошей.
— Вибач нам, великий отче! — сказав господар. — Чим багаті, тим 

і раді.
— Якою дорогою їхати? — спитав я, коли ми знову вийшли на і*анок.
Юрба із поля вже зникла, очевидно, вбігла до лісу, а господар мовчки

простяг руку і вказав, куди маємо їхати. Очі в нього й досі сльозилися, 
рука тремтіла, а на обличчі лежала печаль.

20

Але на цьому не закінчилися мої випробування, бо як тільки ми 
виїхали з того села, мій послушник Онисим зупинив раптом коня серед 
поля й категорично спитав мене, куди тепер наша дорога?

— Куди вибралися, — сказав я. — Інакшого шляху не знаю, як 
тільки дістатися до царя, і він дозволить нам вибрати ялмужну чи сам 
її подасть.

— Завзявся, ваша милосте, — сказав, не повертаючись до мене Онисим.
— А як на мене, досить цього. *

— Виконую своє послушания, — трохи жорстко відповів я, — і 
наказую це й тобі чинити.

Тоді мій Онисим, мовчазний і суворий, і завжди слухняний, хіба лише 
коли-не-коли побуркоче, схлипнув нутряно й мовив:

— Вернімося додому, ваша милосте, бо тут згинемо.
— Бог оборонить, — відказав я.
Тоді він струсонувся всім тілом і закричав:
— Для чого таку нужду терпимо і на небезпеку більшу вдаємося? 

Наперся ти бути в столиці царства Дракона, але не будеш, не будеш! 
Хіба не бачиш чи не чуєш, що не пускає нас сила Божа, а гонить сила 
нечиста? А я не хочу слухатися волі нечистої, не хочу!

І він раптом скочив із саней і пішов дорогою. Кінь рушив за ним 
слідом, а я проказав подумки молитву до Господа Бога та Пречистої 
Богородиці, і повів миролюбно:

— Зупинися, брате милий, побійся Бога, поговоримо!
Він став, обличчям до мене не повертався, але боком, дивлячись на 

засипані глибокими снігами поля.
— Чому думаєш, що не пускає нас сила Божа, а гонить нечиста? — 

спитав я.
—■ Через те, що чую щокроку дихання Драконове. Скрізь він є: і в 

цих дорогах, і в начальних людях, і в снігу, і в повітрі —отямся! 
Встеклими скоро станемо і самі почнемо вити. Не Божа це земля, а 
Драконова, а Це значить, що диявол тут вершить.

— Побійся Бога, Онисиме! — сказав я покірливо; зрештою, мушу 
признатися, що й до мене навідувалися такі думки, як про це свідчить 
оця оповідь. — Немає нам діла до цієї землі, а тільки до храму нашого, 
який уже валиться, чи ж не знаєш? А коли за рік-два не поставимо 
його, відбудувавши, напевно упаде. Україна минулого року в повстанні 
горіла, горітиме так саме і в цей. Говорив мені про те старшина козацький 
у місті, сам, мабуть, чув. Край наш зубожів, ялмужна з нього вибрана 
на митрополита й далі вибиратиметься, люди в голоді, на Білій Русі так 
само — куди нам податися?

— У пащу Дракона, — сказав Онисим, недобре примружившись і 
усміхаючись, — уже був повернутий до мене лицем. — Один у нас шлях
— у паіцу Дракона! А я не хочу, не хочу!

Вигукнув відчайно останнє речення, знову відвернувся й пішов дорогою, 
а кінь потягся за ним слідом, дихаючи йому в карк.

— Може й так, — покірливо мовив я. — Але хіба не відчув ти за 
нами волі Божої? Хіба не з Божого повеління пустилися ми в ці сніги?
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Коли ж так, чого боятися? Про храм нам треба дбати, а не про Дракона. 
Хай Дракон тут собі живе й дихає, як ти кажеш, ми ж візьмемо ялмужну 
й повернемося додому, і забудемо про нього й думати. .

— А ті нечисті гроші потечуть за нами, як смола. І прилипне та 
смола до нас невідмивно. І буде то не смола, а мацаки Драконові, якими 
нас уловить. Біжи собі в пащу Дракона, а я вертаюся додому. Пішки 
дійду!

— Чому необачно чиниш, брате мій, — м ’яко сказав я. — Бійся Бога! 
Хіба не знаєш, що коли з волі Божої йдемо, не страшні нам ніякі мацаки, 
бо в нас є велика оборона Матінки нашої. Отямся!

— Я отямився, — сказав ідучи Онисим, — отямся і ти, ваша милосте. 
Пропадемо тут ні за цапову душу, і грошей не привеземо на храм, і 
самі погинемо.

— Погинемо, коли на Бога перестанемо покладатися, — мовив я. — 
Адже при нас Пречиста Богородиця, яка пообіцяла нас боронити, і ангел, 
провідник наш, якого я своїми очима побачив у Неємії, дияконі померлому 
куп’ятицькому, що його парсуна в церкві нашій. А потім, коли 
переїжджали кордона, та й по тому він не раз до мене озивався і 
скеровував шлях наш, і підсилював мене, коли сумнівався, а сумнівався 
я часто.

— А коли то не янгол, з нечистий у янголячій подобі? — спитав, 
зупинившись, Онисим, і побачив я, що він уже трохи відтанув душею.

— Не богохульствуй, брате! Не нечистий язиком твоїм говорить. Не 
може лихий на добре діло штовхати, а тільки на погане. А ми лихих 
помислів не маємо, видить Бог, і на нього надія наша.

Це, здається переконало Онисима, він глипнув на мене, а що побачив 
мене спокійного, усміхненого, а не гнівливого, схилив голову і сказав:

— Вибач, ваша милосте, мої слова нерозважні. Може, воно й так. А 
коли пропадемо в цьому царстві, що тоді?

— Не пропадемо, брате, не пропадемо! Сідай у сани й поїдемо. 
Покладися на мене й на захист Матінки нашої й янгола нашого.

Онисим постояв якийсь час на дорозі, роззирнувся навкруги — лежала 
довкола біла пустеля. 1 холодно дихнула вона на нас, важкий і морозяний 
був той подих. І знову стало мені неспокійно. Але не від того подиху і 
н е 1 від пустелі, а від того, що я й сам усе більше сумнівався, може, 
навіть більше, як Онисим, а сумнів у людини народжується двоякий: 
один на спитування у доброносності, а другий — чи ж доброносність ота 
істинна. Один — чи віримо в істині, другий — чи віримо в облуді. Не 
раз думав: чи, пішовши в царство Драконове, не граємося ми із нечистим, 
адже хто з ним в ігри входить, як правило, й пропадає. Але мої сумніви 
не мали дійти до Онисима, він був людина душею простіша за мене.

— Не хочу, щоб ти пропадав разом зі мною, брате милий. Давай ще 
раз спробуємо. Коли не поведеться, відпущу тебе, а сам залишусь. 
Повернешся додому і не матимеш на собі гріха непослушания.

Це Онисима переконало дорешти. Він уліз у сани і взяв до рук віжки.
— Куди їхати? — спитав.
г -  Не знаю, —  відповів я. —  Але вірю, що Матінка-захисниця і 

янгол-охоронець нас проведуть. Рушай!
1 ми рушили в білу, порожню, засипану снігами пустелю, і мені 

здалося, що попереду темніє ліс — не ліс, а щось схоже на розверсту 
пащеку, одна губа якої лягала не землю, а друга підпирала небо. І в 
середині тої пащеки палахкотіло чорне полум’я, а може, це сонце 
борсалося в полоні напівзамерзлих хмар? Відчув, щось обійняло мене 
ззаду, обхопило руками, затулило очі, як хлопець, що жартує, — здається, 
то була все та ж істота в розрідженій плоті, яка весь час мене 
супроводжувала. А ще здалося, що почув я сміх, а відтак тихий пошепт:

— Отак і будь! Тримайся, я з тобою!
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У наступному селі нас спробували полонити. Коли в’їжджали туди, 
перестріло нас двоє, зупинили сани і почали розпитувати, хто ми такі.

Я розповів. Вони перезирнулися, а один із них кинув:
— Значить, черкаси! Це добре, — при тому примружив по-рисячому 

очі й загадково всміхнувся.
— А листи до царя маєте? — спитав другий, обходячи коня і 

поплескуючи його по спині.
Я сказав так, як є. Від цього вони незвідь-як зраділи, аж засміялися.
— Молодці, молодці! — сказав той, що оглядав коня. — Незаконно 

їдете?
Я відказав, що їдемо цілком законно, бо маємо листи, що з ’являють 

нашу місію і що ми в нашому становищі законників незаконними справами 
займатися не можемо, недаремно ченців звуть законниками. Спитав також, 
чи можемо ми в селі зупинитися, розуміючи: коли вже так вони 
розпитують, значить, мають до того підставу і є, очевидно, сільським 
начальством.

Один із них, що був у лисячій шапці, відказав м ’якше, що зупинитися 
тут ми можемо, і показав на одну з чорних хат під великою сніговою 
шапкою на даху. Ми туди й подалися: стояв немалий мороз і в дорозі 
ми таки притомилися й померзли.

Господар хати, грубий і низький простолюдин, не зразу запросив нас 
у дім, а з ґанку почав випитувати: хто ми такі, куди їдемо і хто нас 
послав до нього? Ми описали тих двох, що нас перестріли, висловивши 
припущення, що то сільське начальство.

— Начальство над стаканом, — сказав, усміхаючись у широку бороду 
господар (до речі, люди в цьому царстві не голяться, навіть не відають, 
що це можна робити, ми ж також були бородаті за нашим чином, через 
що нас часто приймали за своїх). При всьому тому й у розмові з тими 
двома, і в перемовах із господарем відчувалася певна напруга, яка завжди 
виникає, коли хтось до когось ставиться із підозрою. А всі вони до нас 
так і поставилися. Нам було з того неприємно, і я сказав Онисимові, 
щоб коня він, на всяк випадок, не випрягав, а завів разом із саньми в 
клуню. Послушник мовчки кивнув, заїхав у клуню, яка була в цього 
господаря досить простора, але чомусь без худоби, і пробув там якийсь 
час, ніби пораючись при розпрязі, а насправді тільки привісив коневі 
торбу з вівсом.

Я зайшов із господарем у смердючу хату, тут вони всі такі. Господиня, 
не зважаючи на мою присутність, крикливо почала розпитувати чоловіка, 
хто я такий, позираючи без найменшої приязні. Почувши, що я ієромонах, 
вона раптом упала мені в ноги, приклалася до руки і попросила 
благословення. Я її благословив, відтепер вона почала ставитися до мене 
з пошанобою.

Мав я в цій дорозі недогоду, про яку не випадало б говорити: чере; 
грубий і незнайомий харч у царстві Дракона часто болів мені живіт, 
отож мусив уряди-годи через того живота вискакувати. Якраз присів за 
клунею, бо відхідника тут не було (Онисим на той час сидів уже в хаті), 
коли ж у двір зайшло тих двоє, котрі нас перестріли. Вони викликали 
господаря і я почув їхні голоси.

— Хай поснуть, — сказав той, що оглядав нашого коня, — а тоді 
ми їх, як голубків, і зв’яжемо.

— І куди дінете? — спитав господар.
— Можна зарізати, — сказав той, що був у лисячій шапці, — тоді 

сани, кінь і добро їхнє буде наше, одежка в них паскудненька, але на 
онучі піде.

— Багато клопоту, — сказав перший. — Тягай по тому трупи в ліс
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і ховай. Ліпше їх полонити, але треба змінити їм одежу, бо вони вдають 
із себе ченців. Я маю два черкаські каптани, у них їх і вдягнемо.

Звістка про каптани мене переконала, що полоненнями вони вже 
займалися, можливо, ловили козаків.

— А далі де дінете? — спитав господар.
— Далі ми вже знаємо, — сказав той, що був у лисячій шапці. — 

Бариш — на трьох! Холопи здорові, за них можна відхопити добрий 
куш. Поработають на наше царство.

— То може, їх зараз і схопити? — спитав перший.
— Зараз вони можуть крику наробити, — відказав господар. — Хата ж 

моя!
— І то правда, — погодився Лисяча Ш апка. — Пов’яжемо їх уночі 

сонних, а рота кляпами заб’єм. Як сусликів, візьмемо.
Вони заіржали всі троє, аж із клуні відгукнувся наш кінь.
— Ач, черкаський кінь хороший! — сказав господар. — Чує хазяям 

біду...
Вони рушили всі троє з двору і, хоч не годиться про таке писати, а 

мене там, за клунею, голосно пронесло і вичистило всього, очевидно, від 
страху. Коли б це сталося трохи раніше, то вони б мене викрили.

Я опорядився, трохи за клунею постояв, чекаючи, щоб вони відійшли, 
а тоді кинувся в хату.

— Ну що ж, хазяйка! — сказав я. Спасибі, що дозволили нам 
обігрітися, пора їхати, бо хочемо дістатися завидна до монастиря.

Господиня сполошилася, сказавши, що тільки-но поставила воду, аби 
щось нам зварити, і ліпше буде, коли ми залишимося на ніч (чи ж вона 
знала, що мало відбутися?), бо до монастиря неблизько і до ночі ми туди 
можемо й не встигнути. Я розпитав, як туди їхати, бо фразу про монастир 
кинув навздогад, і вона неохоче розповіла, поблимуючи на нас уже й 
неприязно. Онисим миттю мене зрозумів, захопив наші торби і ми 
порвалися йти, коли ж господиня сміливо стала в дверях, розставила 
руки і рішуче сказала, що не відпустить нас. Онисим відтрутив її з 
дороги, і вона заверещала, кличучи чоловіка, а з нею заверещали й двоє 
її хлопців-підлітків, які кинулися до нас і почали хапати за мантії. Ми 
змушені були вирватися із їхніх рук і повискакували надвір, жінка зі 
своїми хлопцями вискочила на і*анок і почали кричати. Онисим побіг у 
клуню, а за мить виїхав звідтіля саньми, я швидко всівся, і хоч жійка 
з хлопцями вчепилися в сани, намагаючись нас не пустити, я почав бити 
палицею їх по руках і всі вони, проволочившись за нами трохи, як 
п ’явки повідпадали. Я наказав їхати не в той бік, у який подалися 
чоловіки, а в протилежний, бо побачив, що чоловіки, всі троє, біжать 
сюди щосили, озброєні і’ирлиі’ами. Але ми швидко залишили їх позаду, 
і вони зупинилися, щось погукуючи й махаючи палицями. Верещала щось 
і жінка з дітьми, які до них доєдналися, а ми, гонені страхом, мчали 
світ за очі, і в лице нам било снігом, бо починалася завірюха й мела 
просто на нас.

1 знову ми опинились у покритих глибокими снігами полях; довкола 
крутилися вихори, шаленів вітер, кінь ледве плуганився, Онисим низько 
зігнувся, намагаючись захистити обличчя, а я накрився глухо каптуром, 
позасував руки в рукави кожуха, перед цим натягши на себе важкого 
коца, — не відали, куди ідемо, бо вже й дороги не було видно; заметіль 
свистіла над нами й навколо нас, вила й сікла, і ніби реготала з нас 
злобливо. Кінь уряди-годи форкав, і і мені знов здалося, що й сани наші 
й кінь піднялись над землею й почали метатися разом із вітром, то 
припадаючи до землі, то знову злітаючи та кружляючи, — танцювали 
ми в тому полі якийсь несу світський танець. Я висунувся з-під каптура 
і здригнувся: на коні охляп сиділа сіра тінь у мантії, спиною до нас і 
поганяла коня, вказуючи йому напрям.

— Неємія! — вигукнув я.
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Він повернувся в мій бік і засміявся. 1 обличчя, і зуби його були 
чорні.

— Нічого не бійся, — сказав Неємія, ворушачи чорними губами. — 
Поки я з тобою, нічого не трапиться.

— А доки будеш зі мною? — спитав я.
— Доки потребуватимеш мене, — відказав Неємія, показавши чорні 

зуби в дивному оскалі. — Доки бажатимеш, щоб вів тебе ніхто інший,
я к  я .

Онисим стрепенувся на сидінні і звів голову.
— З ким це ти говориш, ваша милосте? — спитав.
— А ти не бачиш?
— Що можна побачити в таку хурделицю, очі заліплює! Чи не лиха 

сила це з нами грається?
— Бійся Бога, — сказав я обурено, — 1 не згадуй під такий непевний 

час нечистої сили.
22

Отож, дивними судьбами Божими ми зблудили до якогось сільця, там 
не зупинялися, а тільки попитали дорогу до монастиря Воскресіння із 
мертвих Ісуса Христового. Добились до монастиря вже вночі, там чесний 
ігумен Аліпій Федорович прийняв нас удячно й прихильно, ми змогли 
нарешті скочити духом і тілом: відігрітися, бо в келіях було напалено 
добре, а що приїхали ми вже в темряві, то, повечерявши пісно, завалилися 
спати; я ніби в чорну яму провалився і, хоч загалом схильний до видінь, 
не мав снів жодних, а коли випірнув із тієї ями, був уже день, голова 
мені паморочилася зі сну, а коли розклепив повіки, то побачив, що в 
келії сидить Аліпій Федорович і співчутливо на мене дивиться.

— Проспав ти, брате милий, ніч і майже цілий день. Дуже, видно, 
наморився, блукаючи в метелиці.

Вислухав спокійно мою розповідь, куди й для чого мандруємо, похитав 
співчутливо головою і сказав:

— Благочестива твоя дорога, хай тебе боронить Господь. Але даремно 
силу витрачаєш, бо незаконно до нашого стольного міста не дійдеш, не 
мо^кна дійти.

Він помовчав, ніби обдумував ситуацію, в яку ми потрапили, а тоді 
приязно поклав мені на плече руку.

— Але справа не безнадійна, все зможеш учинити, що замислив, 
тільки треба діяти законно і як годиться. Підеш до місцевого воєводи — 
його палати неподалік звідсіль. Чоловік то в літах, поважний і богомільний, 
а звати його Петро Ігнатович. Ознаймуй йому про себе і попроси листа 
до царя нашого — без такого листа нікуди не дійдеш. Тільки, собі на 
нещастя, тулятимешся туди й сюди, як досі тулявся, бо ти по колу йшов, 
а не по прямій дорозі. А без волі царевої й копійки в нашому краї не 
збереш, бо за всіма грошовими зборами в нас суворо стежать, коли ж 
ослухаєшся, то тільки біди собі напитаєш.

— Навіть коли йду за волею Божою? — спитав смиренно я.
— Воля Божа твориться через волю царя, — сказав поважно ігумен.

— А від царя йде до його воєвод, інакшого шляху волі Божої в нас 
немає. Через це ми й звемо себе рабами воєвод наших і царя нашого, 
бо чин наш у світі таки рабський, коли не хочемо зажити страшної кари. 
Бог нас і карає через воєвод та царя, але ти не печалься, навчу тебе, 
як треба чинити, все просто. Прийдеш до воєводи, впади йому в ноги, 
назвися рабом його і скажи, що твоє найбільше пожадання — стати 
рабом царя, саме заради цього великого щастя й рушив ти, скажеш, у 
дорогу. Тоді, обіцяю, дорога та перед тобою відкриється, бо тепер вона 
запечатана для тебе, сам міг переконатися.

Трохи страшно мені було слухати ці слова, бо так я начебто мав
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відректися і від землі рідної, і від свого Храму, адже не підлягали ми 
царству Драконовому, чому ж тоді рабом його називатися?

Я сказав це Аліпію Федоровичу й обличчя його тої ж миті зробилось 
суворим і непроникним.

— Дивно, що не розумієш таких простих речей, — сказав він. — 
Немає іншої правої віри від православної і немає іншого православного 
царя, тільки наш. Отже, всі православні мусять рабами нашого царя 
назватися, коли хочуть милість Божу в себе приймати, а хто не 
православний, таким має стати, щоб не в геєну потрапити, а в рай по 
житті. Бо сам знаєш: тільки ті, що з правої руки, підуть у царство 
небесне, а ті, що з лівої, — в пекло. Отже, Божа права рука — це цар 
наш, і всі, хто не назветься рабами його, мусять стати по лівий бік, усі 
вони достойні і мук смерті. Гординя заговорила в тобі, а гординя — гріх 
страшний.

Говорив начебто просто й зрозуміло, правильно, але щось у мені 
заперечувало те. Я придивився до ігумена пильніше і раптом здригнувся: 
коли забрати з лиця Аліпія Федоровича густу бороду і зменшити зморшки 
чи зовсім прибрати їх — сидів переді мною Неємія.

— А чи зможу повернутися тоді додому? — спитав я трохи занепокоєно.
— Усе в волі царській, а значить — у Божій, — сказав Аліпій 

Федорович, — не нам те вгадувати. Захоче його величність, залишить 
тебе біля себе чи в царстві своєму, а захоче — пошле, щоб відбудував 
ти свого храма Пресвятої Богородиці у славу її та його. Але хай тоді й 
ти, і братія твоя по обителі назветеся його рабами і служити йому вірою 
й правдою дасте обітницю, — так віддасте за милість його і за його 
поміч. Пообіцяй міцно те воєводі, і він не тільки дасть тобі листа до 
царя нашого, а й пошле з тобою охорону та супровід, щоб не траплялося 
більше у вашій путі лихих пригод.

— Чи ж тільки такий шлях до царя? — спитав я задумливо.
— Іншого немає, — мовив Аліпій Федорович, — бо тільки цей — 

праведний; служитимеш-бо у славу Божу, а це значить, для царя. Бо 
коли б ти не захотів служити цареві, навіщо йому тратитися на якогось 
нечестивого храма?

— Дозволь подумати, — перевів я дихання. — Чи тобі маю дати 
відповідь, чи воєводі?

— Думай, — відповів спокійно ігумен. —г Хочеш, поживи в нашій 
любові, відпочинь і скріпися духом — тебе тут усі за брата матимуть. 
А відповідь давай не мені, я людина мала і грішна, як і ти.

Він звівся і поблагословив мене, я те благословіння прийняв. Тоді 
Аліпій Федорович рушив із келії, але біля дверей спинився і наймирнішим 
тоном повів:

— І ще одне не забудь сказати воєводі. Що ти згоден поклястися на 
святому Євангелії на вічне підданство цареві, і хай запишуть твою клятву 
на папері. Отоді тобі всі дороги відчиняться, як і ласка Божа, а уерез 
неї й царська, і послушания своє виконаєш. Мир тобі, брате!

І він перехрестився, але не так, як хрестимося ми.

23

Ця розмова струснула цілим моїм єством, і я покликав Онисима, щоб 
із ним порадитися, і це вперше з ним радився, як рівний із рівним, бо 
доти він улягав моїй волі і мав їй коритися, тільки раз, як писалося, 
збунтувавшись; не беру до уваги його звичне буркання супроти мого 
наміру і передзавзяття.

Онисим уважно мене вислухав і мовив таке:
, — Чи не здається вашій милості, що і тут, як і в тому селі, нас 

хочуть узяти в полон? Тільки не насильством, як ті сільські розбишаки,
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а мирно, духовно? Суджу я простим розумом, бо ваша милість старший 
мій по обителі, і моє послушания — коритися твоїй волі...

Він замовк, а я похилив голову.
— Кажи далі, — мовив.
— І скажу. Ваша милість і я добре знали, вирушаючи сюди, що 

звідсіля мало хто повертається. А це тому, що приймали клятву на 
рабство. Бог не вимагає собі клятв і записів, а тільки той, як оповідають 
люди, хто воює, на душу,

— Але коли візьмемо гроші й повернемося додому, і відбудуємо храм, 
чи не послужимо тим самим Богові?

— Дивні речі кажеш, ваша милосте. Ми й тоді не повернемося, бо 
наша клятва і запис зроблять нас рабами Драконовими, отже, хоч домівки 
дістанемося, але навіки залишимося в рабстві його царства.

Здивовано подивився на Онисима — не сподівався від нього такої 
мудрості.

— Але я думаю не про царство Драконове, а про наш храм. Хочу, 
щоб він не впав, а відновився у славу Божу. І хочу вчинити це з 
допомогою тих, хто про славу Божу дбає, як і ми.

— Е, ваша милосте! Невже й досі не помітив: ми як та жаба, яку 
надить у свою пащу змій.

— Відповім тобі словами із Книги псалмів: “Хоч і в землю Дракона 
ти випхнув був нас і прикрив був смертельною тінню, чи ж тоді ми 
забули ім’я Бога нашого, і руки свої простягнули до Бога чужого?” Адже 
вони й ми однаково православні, і Бог у нас один.

— Я так добре, як ваша милість,. Біблії не знаю. Але є Бог видимий 
і справжній. Справжній усередині захований, а зовні він як не знати що, 
а другий зовні прикрашений, ніби ідол поганський, а всередині в нього 
трута і змій. Оце, по-моєму, і є Дракон. Урізувати нам треба, ваша милосте, 
подоли й тікати. Додому тікати, де теж біда і негаразди, але істиний Бог — там.

— А коли істиний Бог тут? — спитав обережно я.
Онисим подивився на мене з жалем.
— Хіба не чуєш, ваша милосте, дихання Драконового? Воно ж ускрізь, 

бо тут Бог чужий! 1 ми простягаємо руки до Бога чужого, видимого, чи ж 
не переконався, а не істинного, справжнього. Моє послушания — коритися 
твоїй волі, але давати клятву на рабство чи ні — це вже у волі моїй. 
Я ж такої клятви не дам!

— А як же храм? — вигукнув я з розпачем. — Про храм ти подумав?
— Храм наш не такий ветхий, як здається, — сказав спокійно Онисим.

— 1 не думай, що тільки ти про нього дбаєш, а не береже його сама 
Богородиця. Минуть розрухи, і ми зберемо на нього ялмужну вдома. Не 
відаю, чого це вроїлося вашій милості, що через два роки він впаде. Тут 
нам треба на Божу поміч уповати.

— А голос святої матінки Богородиці? — спитав я так само із відчаєм.
— Чи ж і його неважити маємо, адже з її волі ми тут?

— З чиєї ми тут ваді, невідомо, — похмуро сказав Онисим. — Пригадай 
Патерик Києво-Печерський і Ісакія, якому явився Христос. Чи ж то був Христос?

Мороз перебіг мені шкірою від його слів, ддивну силу й правду вони в 
собі мали. Зрештою, давно вже сам так думав і сам сумнівався, і про 
це немало сказано на цих сторінках, але я думав, що саме в цьому 
сумніві і є підступ диявола. Бо коли б я повірив, що мене в царство 
Дракона послала сила нечиста, то де тоді Божа оборона святому чинові, 
на який вибрався? Так я й сказав Онисимові. Зрештою, нічого дивуватися, 
що він говорить так проникливо, адже і він не є темний, а навчався в 
київських школах, як і я, і хоч принижував своє знання Святого Письма, 
але його таки мав, може, не менше від мого. Тільки літами й саном ми 
різнилися.

— Думаю так, — сказав Онисим, — а ваша милість хай сам вирішує: 
добре мислю чи нікчемно. Нечистий не раз веде людину, через що одне

72digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


з імен його — Блуд, а Блуд — саме той, котрий водить по кривих 
дорогах і сплутує їх людині. Бог же в цьому світі-пурі*аторіумі людину 
спитує, отже, не веде її, а дає змогу йти самій і самій вибирати, чи 
рушати на шлях широкий, що до пекла веде, чи на вузький — до 
праведності і звільнення.

Всі ці істини я знав, були вони абеткові. Але зараз, у нашій ситуації, 
вони набирали глибшого сенсу.

— А коли людина не зможе розібрати, де шлях широкий, а де вузький?
— вивідчо спитав я.

— Значить, вона рушила на шлях широкий, — твердо повів Онисим.
Ц ієї розмови було б досить, щоб переконатися: правду мовить мій

послушник; може, з доброї голови мені було б, старшому, молодшого 
послухатися і прийняти його правду, тобто мали б ми негайно повернутися 
додому, і я, може б, так і вчинив, коли б не ще один сон, який приснився 
мені цієї ночі і який я прийняв за віщий.

А приснився мені наш храм. Він виплив із білої пустелі, старий і 
подірявлений, і я побачив, що його тягнуть пустелею запряжені в шлеї 
ігумен наш Іларіон Денисович і вся братія наша, жива і мертва, а перший 
був упряжений диякон Неємія. Вони спинилися, втерли піт і німо показали 
мені рукою, щоб я у храм зайшов. Я зайшов, був він усередині порожній, 
без образів, без іконостасу й престолу, без жодних прикрас — самі дошки. 
Крізь великі щілини сумно квилив і забивав снігом вітер, при тому під 
поривами вітру храм рипів і хитався, загрожуючи щохвилини завалитися. 
Підлоги в ньому не було, а тільки снігова долівка, а там, де колись 
стояв образ Пречистої, наче замерзла ковбаня — коло криги. І в тому 
колі стояло золочене крісло, в якому сидів сивий старець, здається 
той-таки, із Слуцького монастиря, котрий колись так само, як і я, подався 
у царство Драконове, але з нього повернувся. І той старець мені сказав:

— Не поспішай слухатися дочасних порад. Іди шляхом, на який 
тебе послано, істина тобі відкриється. Бо інакше будеш як той, хто зірвав 
синього листка.

Я не знав нічого про синього листка, і він оповів мені притчу, яку 
я тут і записую.

ПРИ ТЧА ПРО СИНЬОГО ЛИСТКА

В одному з  монастирів був сад, що його свят і отці доглядали . І  сад 
той був плодоносний, давав добрий пожиток монастиреві. І  от якось 
на одному дереві виріс синій лист ок . Подивувалися святі отці, порадилися 
й вирішили: хай ніхто того лист ка не зриває . І  ріс той синій лист ок  
непорушений. Коли ж опало лист я, ненці зі здивуванням помітили, що 
синій лист ок не опав. Знову вони порадилися і вдруге постановили: не 
чіпати листка. А ле один, наймолодший із них, не послухав ради старших 
і лист ка зірвав. Тоді поселився в ньому дух гордині й неспокою, понав 
він зневажати братію, ставив себе розумнішим за інших, а потім  
покинув монастир і погнало його по зем лі. І  хоч би де він У являвся, 
скрізь вивищував себе і свій розум, несуни серед ближніх незгоду і заколот . 
А з  весною виріс другий синій лист ок . І  знову знайш овся серед братії 
такий, що не витримав і зірвав листка, І з  ним ст алося таке саме, 
як з  першим . І  так т яглося з  року в рік. І  щороку відходив з  монастиря 
хт ось спокушений, і ніс із собою синього листка, дух неспокою і гордині, 
а сам монастир помалу занепадав. І  так спокусилися в ньому всі, і 
покинули добре, погідне і святобливе життя, а блукали землею, 
непокоячи й баламутячи хрещений рід. А в покинутому монастирі на 
тому дерезі синій лист ок уже не \ріс. Зат е з’явився він в іншому, також 
доброму, монастирі, і ченці там почали пиячити, приводи в келії своїх 
жінок і дбати не про славу Божу, а про насичення животів своїх і 
багатство для монастиря, перетворивши його у фільварок. А коли це
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ст алося , то знову Перестав виростати листок у цьому монастирі, зате  
виріс там , де жили святобливо і чесно. /  т у т  т е ж  усе пішло шкереберть: 
одні ченці почали доказувати іншим , ц о  £хня віра краща, z почали між 
собою колотитися , аж доки не знищ или й цього монастиря . Отак той  
хиній лист ок і мандрує по світі, і вже мало в ньому є таких монастирів, 
де б про нього не знали і де б він не виростав.

Немудра це була баєчка, але, прокинувшись, я довго над нею думав, 
так само довго думав і про те, що сказали мені ігумен Аліпій Федорович 
та послушник мій Онисим. Думки мої двоїлися й плуталися, але істина 
поки що не відкривалася. Невже я один із тих, думав відчайно, котрий 
зірвав синього листка? Чи не гординя моя повела мене в цю дорогу і 
чи не пропік мені той синій листок душу?

24

Ми прожили в цьому монастирі, де був ігуменом Аліпій Федорович, 
певний час, і перші дні ченці й ігумен ставився до нас привітно й 
по-дружньому. Я ж використав нагоду, щоб записати все,, що зі мною 
діялося, бо вважаю, що ця історія може бути повчальна людям нашої 
землі і братії мого Куп’ятицького монастиря. Але чим довше жили ми 
тут, тим ставлення до нас гіршало. Майже щодня до нас підходив один 
чи інший із братії і смиренно запитував, коли поїдемо до воєводи, щоб 
присягти на вірність царю Драконовому і записати ту клятву на письмі? 
Нам тлумачили: чим швидше це учинимо, тим ліпше для нас, бо їм 
годувати нас, ніби нечестивих, не випадає, вони ж дбають про наші душі, 
щоб швидше очистилися вони від скверни й наблизилися до віри 
справжньої. А що ми затрималися на кілька день іще, бо я хотів-таки 
дописати свій діарій (пояснював свою затримку дорожньою втомою та 
нездоров’ям), то ченці перестали з нами вітатися і навіть не дивились 
у наш бік; зрештою, отець келар заявив, що ми не можемо ходити на 
братську трапезу, а харч йам присилатимуть у келії. Харч нам почали 
присилати препоганий, а самі вже дивилися на нас, як вовки. Тоді я 
зголосив, що ми таки виїжджаємо до воєводи. Відразу ж ставлення до 
нас змінилося, всі стали усміхнені, щирі й привітні, нас знову запросили 
на спільну трапезу, й ігумен спитав, чи не треба нам супровідника. Я 
відповів, що дорога недовга і ми дістанемося й самі. Це не вельми 
сподобалося братії, але ігумен не наполягав. Зрештою, наладнали сани і 
весь монастир вийшов нас провести. Ченці були милі й привітні і світили 
усмішками, бажали нам доброї путі, але харчу в дорогу не дали; мовляв, 
дорога близька і харч нам видасть воєвода. Онисим змахнув пужалном, 
і сани наші помчали до відчинених воріт; я озирнувся й побачив 
виладнуваних один біля одного ченців, які на білому снігу виглядали 
чорним воронням; усі махали нам руками на прощання, я махнув, і їм, 
відчуваючи величезну полегшу від того, що таки виїжджаємо звідси, бо 
тут мені, а Онисиму тим більше, вже не було чим дихати.

До воєводи ми, звісна річ, не поїхали, а, поблукавши якийсь час, 
перед вечором у лісі натрапили на мисливську хатку, запалили там піч 
і, на превелике наше щастя, знайшли трохи харчу, який залишають собі 
мисливці. Коли ж убого повечеряли, я сказав Онисимові, що допишу 
свого діарія, і коли він чається на силі повернутися додому пішки, то я 
його відпускаю, а на уфундування свого рішення сказав таке:

— Резони твЬЇ, милий брате, що мені їх виповів, приймаю і не можу 
тебе більше тримати. Коли не віриш, що в цю дорогу нас спрямувала 
сила Божа, отже, вона тебе й не оберігає і вести не може. Повертайся! 
Признаюся, що і я сумнів маю, через що речі твої мені здаються розумні. 
Але віри своєї я ще не позбувся, до того ж маю послушания, а сам 
знаєш, я з таких, які від послушания ніколи не відмовляються, завжди 
все виконую чесно й по змозі. Отже, спробую виконати й це останнє.
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— Загинеш тут, милий брате! — з тугою сказав Онисим. — Не будь 
такий безоглядно впертий.

— Коли веде мене сила нечиста, як кажеш, брате, значить, я смерті 
достойний і їй на поталу відданий. Відстраждаю, що мені покладено. Але 
клянуся честю своєю: думки мої й помисли чисті, на це я й сподіваюся. 
Вірю, що не шлях широкий я вибрав, а таки вузький. Може, моя жертва 
Богові угодна, адже й Ісус Христос, Господь наш, пішов на смерть заради 
нас і задля науки нам. Не полишаю надії, що, може, й нас повів на ці 
випробування віщий помисел, через це не можу відкинутись послушания. 
А може, вищий помисел дав силу нечистому повести нас у Драконове 
царство, щоб показати людям його зло й нечисту породу, а коли так, 
не смію я, брате милий, цю дорогу занедбати і рятувати своє мізерне 
тіло, бо в такий спосіб ніколи не відбудую того храму, що зводиться в 
душах. Отож діарій мій пильно бережи, він потрібний, вірю в це свято. 
Адже людям треба знати й пізнавати не лише діла Господні, вони, до 
речі, незбагненні, через це й не пізнаються до кінця, а ціла нечистого 
знати потрібно, щоб остерігатися. Ось чому, брате, я залишаюся тут і 
свою дорогу продовжу, доки сили моєї.

— І присягнеш царю Драконовому? — спитав Онисим.
— Ні, брате милий, залишуся душею чистий, — сказав я. :— Маю 

до того силу, Видить Бог, не несу я у світ синього листка.
І я оповів йому явлену мені вві сні притчу про синій листок.
Онисим довго мовчав, роздумуючи, бо він мовчазний і трохи туго- 

думний за природою своєю.
— Не можу відмовити рації твоїм словам, — сказав нарешті. — Але 

жало мені вашу милість. Пішов би я з тобою, але розум у мене простіший, 
отож і справді: немає в мене такої віри, як у вашої милості. Знаю  істину 
іншу: не клади змія за пазуху і не кладись із ним у спільне ложе.

— А я відповім істиною з Євангелія від Матвія: “Будьте мудрі, як 
змій!”

— Соломон інше мовив: то змій, він укусить!
— Хай буде, — мовив я.
Зирнув у темне вікно хатини, і мені привиділося раптом те, що має 

бути зі мною далі. Порожнє засипане глибокими снігами поле побачив 
я і себе, який їде в санях по тому полі. А на коні сидить диякон Неємія 
і жене його немилостиво. І кінь мчить, аж летить. Я ж лежу в санях, 
закутаний у кожух і накритий коцом, а другий я дивиться на все, що 
відбувається, із височини. Й бачаться йому малесенькі сани, дрібний, як 
мураха, кінь і ще менша людина в санях. А попереду стелиться юга. 1 
в тій юзі виростає трон Дракона, а може, його палац. 1 розтуляє пащу 
Дракон: одна губа його лягає на землю, на глибокі сніги, а друга 
підбивається під небо, до білої, замороженої хмари. 1 кінь мій, хльостаний 
дияконом Неємією, летить, ніби птах чи Пегас. А в пащі Драконовій 
гоготить чорне полум’я, ніби в печі, що її розпалив цар Навуходоносор 
у долині Даїр. 1 почувся голос рога, сопілки, гусель, псалтирі, флейти і 
всілякого* роду музики. І повернувся до мене диякон Неємія чи той, чию 
личину він на себе одяг, і засміявся всім чорним своїм обличчям і чорними 
зубами, був-бо певний, що він мене здолав і переміг.

— Отут упадеш і поклонишся! — загорлав він. — Інакше влетимо 
ми у пащу і там згориш!

Але я мовчав. Гоготіло полум’я і грала музика. Летів кінь і я з ним. 
А полум’я наближалося до мене з жахнючою швидкістю. Дихнуло 
крижаною хвилею, крижаним диханням — це і був перший доторк до 
мого лиця Драконового вогню. Я зціпив зуби і заплющив очі. Світло 
померкло. І той другий я з височини заламав у пієті руки. Адже 
призначення моє — не відбудувати на рідній землі Храм, а перепинити 
Драконові дорогу, хай і піду заради цього йому у жертву.
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Раїса ЛИШ А

ВОДА-ПРОВИДА 

ЕЛЕГІЯ НА КРАЮ ЛІТА

хмеліло літ о
пахла жовто-синя голова
сонця
відривались котились 
доспілі
неймовірні світи 
бризкала соком 
кругла явленість 
чоловіка несла 
золотиста ріка 
де вона починається? 
куди впадає? 
втікає
заклопотаний чоловік 
іде та іде до обрію 
збираючи в торбу 
що доведеться 
знадобиться 
присниться
ось торба стала важка 
тягне чоловіка

геть за собою 
квіти обабіч ш ляху  
ховаються в бурі 
космічних неіснувань 
брижі жовтогарячі 
у півнячім голосі 
а верх червоний і сизий 
на високій горі 
чоловік все бреде та бреде 
до обрію
що наче поближчав 
з-поза якого, зненацька 
ви глипнув хтось великий 
і темний 
пошпурив груддя 
нетутешнього страху

та холоду
чоловік усе шкабуртає
до синього обрію
через перехрестя простору-часу
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оминаючи дерева 
що глибше вникають 
у твердь
та продовжують одночасно 
кружляти 
в кривому танці 
світ ління
обрій біг до мандрівця 
але не міг добігти 
чоловік усе посувався 
йому назустріч 
з  торбою літ а  
з телят ами та ягнят ами

доки став зовсім 
невидимим  
а мене куди 
викинула оце 
глибока
золот иста ріка?

* * * 

іду аж соловей 
себе в зем лю  закопує

соловію що то ти робиш?

думаю як мені тут  
колись народитися 
у білій воді-провиді

* * *

на вершечку дерева світу 
співаю

вітри піліґрими
вода з качиною головою
а може мене вже нема?
з вершечка
древа життя
втікають квіти
і птахо-риби

з очей людини  
виліт ає місяць червоний 
і невідомі метелики

бреде король бідовий 
з торбами бездонними 
за останньою мірою  
для речей

хитромудрики 
царські вибрики 
на гілках 
атомний холод 
щербатий голод 
монополія маршів
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начіплялося масок ласок 
регіт оживлених манекенів 
над недолугими від природи 
живими людьми

дерево світу 
зіт хає

сіра мишка 
супер-кібер шмигає 
з  минулого у прийдешнє 
і навпаки

у гніздах маршрути 
ніде сховатися

язики мандаринові 
погонщики наяровані 
дияволюції

хвостиком лиш махне 
так і розШ є яйце-райце 
що висиджує чапля рогата  
сіра — сполохана — волохата

на вершечку дерева світу 
дитячі мрії 
тріпочуть на вітрі 
недовго гостюють  
по розкреслених клясах  
клякси держав

ряба немазана 
до колеса прив'язана  
колесо крутиться 
ряботиння лупит ься

і вкриває яйце-райце 
людське лице

труть лапку об лапку 
спостерігаючи 
зоряні павучки
що дівчина ховає своє майбутнє
і позачасне
рукою

у дзеркало 
мов кошеня дороге 
а дзеркало в ранок 
і тане
на самім вершечку древа життя 
сон є хрещатий

чорні діри
розглядають людину  
із них вискакують 
чорні раки

доки вона метушиться 
біля купи із мотлохом
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готує контейнери 
пивбари і танки 
і президентське правління  
везти на зірки

на вершечку древа життя 
розтираєт ься сатанинський плю вок  
чорнобильний

стоїть діва-краса 
Україна
просить у Бога роси

на самім вершечку древа життя 
дно мовчазне відкрите 
собаки гавкають

і ми на гіллячку  
для чого ростем?

* * *

з моїх віч зненацька 
і наче давно 
що й не помітила

дивиться хтось новий 
прибулий іздалеку 
немов висловлю є докір

він знає про мене 
щось більше 
ніж знаю  сама я

*  *  *

Богданові Рубчаку
хт о вийшов з берегів
велиководо
і став на камені
забрьоханий потопом при-буття
себе упоперек переплисти
чи подолає
у видивах води
від берегів що контури
мріят ь ген-ген

він сон денний несе 
в очах
що народився синім 
і коли в темний сон 
впаде метелик 
його він визволить 
у золот ий політ

він сон несе 
в прозоре дно пустелі 
що плавит ься мов віск 
пророчий
й росте як ніби ліс  
що даленіє
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де екзистенція оддалеки 
насвистує козацький марш 
і порохом ясним  
лягає на повіки 
гукає він др Бога

й до людей 
з глибочиці потопу 
аж веселий
та береги повернення 
домів мурує
а сам виходить з  берегів

всміхаючись до того хт о  
із непроникного ніщо 
немов свіча навстріч 
йому явився

він вийшов з  берегів 
зелених
де трон джмеля лиш ився  
на листку порожній

він сон денний
тримає 

як вагу і міру сяйва 
трилегкого 
щоб риби й амазонки 
його вдихнули й видихнули 
на камені
в усміхненім вигнанні

зачувши як риплят ь  
на пустирищі 
іржаві двері часу 
крізь які
немов крізь двері раю  
стрілою чорною тонкою  
мов ластівка з  повітки 
влітає — вилітає 
туди й назад 
його усмішка щасна

* * * 

боюся що сонце 
впаде за обрій 
і не повернеться

боюся що весна 
вже ніколи
не задивлятиметься у лю стро  
з піснею очеретянки

боюся що не зустрінемося 
з  тобою  
на небесах
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СУСПІЛЬНЕ Ж И ТТЯ

Артур БІЛОУС 

БЕРЕЗНЕВІ ВИБОРИ 
1 ПЕРСПЕКТИВИ НОВОГО ПАРЛАМЕНТУ

І. РОЗКЛАД ПОЛІТИЧНИХ СИЛ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ

Проґнозуючи шанси політичних сил на виборах та досліджуючи 
тенденції утворення виборчих блоків, я сьогодні виділив би декілька 
політичних центрів.

1. “П артія влади” (державно-управлінська еліта)

Всупереч міркуванням багатьох політиків, уважаю, що вона не є якоюсь 
однорідною силою з чітко окресленими спільними інтересами. Водночас 
ці інтереси збігалися, коли мова йшла про збереження в Україні радянської 
варіації мажоритарної виборчої системи. Саме мажоритарна виборча 
система за умов атомізованої партійної системи дає змогу представникам 
“партії влади” оперувати владними важелями під час виборчої кампанії.

Умовно “партію влади” можна розкласти на три складові.
Перша складова — колгоспно-радгоспна еліта. Вона надійніше, ніж 

усі інші, контролює до 30% голосів виборців, які живуть у сільській 
місцевості (ці та всі інші проґностичні оцінки автор подає як максимальні). 
Винятком можуть бути хіба що західні регіони України. Ні для кого не 
є таємницею, що в сільських округах люди проголосують так, як скаже 
голова колгоспу. Звичайно, нова для нас норма професійности парламенту, 
змусить держноменклатуру вибирати між своїми “удільними князівствами” 
й місцем у Верховній Раді, однак ця умовність легко руйнується, якщо 
зважити, що інтереси колгоспно-радгоспної еліти (перш за все, прихована 
протидія земельній реформі, надання позичок і списування боргів і т. д.> 
з успіхом захищатимуть парламентарі, висунуті й обрані саме в тих 
округах, де розпорядником і паном є голова колгоспу. Там оберуть 
кандидата або з місцевої еліти, або з представників центральної влади, 
безпосередньо пов’язаних із розподілом ресурсів для сільського господар
ства. Недарма ж так багато “птахів” напередодні виборів згадали, звідки 
вони родом і спішно злетілися до материнського гніздечка, створюючи 
імідж “земляків” , які вибилися в люди.

Гадаю, жодна партія, окрім, можливо, Селянської, не має на селі 
жодних шансів провести своїх кандидатів (за винятком, знову-таки, 
західних областей України).

Друга складова ‘‘партії влади” — директорський корпус державних 
підприємств. Він сьогодні далеко не однорідний і далеко не всі його 
представники підпадають під штамп “червоного директорату”. Водночас 
інтереси більшости директорів державних підприємств збігаються, коли 
йдеться про збереження системи державних замовлень, державних
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інвестицій, пільгового кредитування, орієнтацію на зв’язки з Росією. 
Директорська еліта матиме вплив перш за все у східних і південних 
регіонах України, багатьох обласних центрах, невеликих промислових 
містах. Звичайно, директори, що міцно “стоять на ногах” , здебільшого 
не балотуються до професійного парламенту, але успіх може супровод
жувати їхніх висуванців. В Україні, де частка державної власности 
становить понад 90%, держдиректори здатні контролювати до 20% 
депутатських місць.

Третя складова — апарат місцевих Рад, представники Президента й 
апарат державних адміністрацій. Представники цієї ланки сьогодні не 
мають твердої впсвнености в завтрашньому дні. Не за горами вибори до 
місцевих представницьких органів. Дедалі більшої популярности набувають 
пропозиції обирати главу держадміністрації місцевими мешканцями, по
збавивши Президента права призначити свого посадника. Саме через своє 
нестійке становище багато репрезентантів місцевої владної еліти мріють 
про парламентський мандат як про певне підстрахування на майбутнє. 
Ця третя голова “партії влади” схильна домовлятися з першою і другою, 
розподіляючи “сфери впливу”. Водночас не виключена й конкуренція між 
представниками цих трьох гілок, так само, як і між головами Рад та 
представниками Президента на місцях. Загалом регіональна владна еліта 
здатна контролювати до 20 — 30% депутатських місць.

2. Політичні партії

Звичайно, ситуація, за якої всі політичні партії розглядаються як якась 
окрема політична сила, не є нормальною і характерна для сьогоднішнього 
посттоталітарного суспільства, коли представники державно-управлінської 
еліти здебільшого не репрезентують певної політичної течії в класичному 
розумінні цього терміна.

Правоскстрсмпі партії

Якщо Соціал-національна партія та об’єднання “Державна самостійність 
України” й мають сьогодні шанси вибороли кілька мандатів, це може 
стосуватися лише західних областей. Українська національна асамблея, 
націоналізм якої є менш “етнічним” , має шанс на успіх і в деяких 
центральних регіонах.

Заборона Верховною Радою України воєнізованих формувань завдала 
дошкульного удару УНА-УНСО, проте імідж борців із мафією та 
спекулянтами, залізна дисципліна, високий авторитет власної політичної 
еліти створюють додаткові шанси кандидатам від УНА, що наголошу
ватимуть на прагненні порядку. Загалом крайні праві навряд чи отримають 
більше, десяти мандатів.

Лівоскстрсмпі партії

Компартія, Соцпартія і Селянська партія створили єдиний (правда, не
жорсткий) передвиборний блок, який об’єднується надією здобути ліву 
більшість у парламенті.

Настільки це реально? Сьогодні точиться багато розмов про помітне
,зростання впливу .лівих через усеадгальне та всеохопне зубожіння
більшости співвітчизників. Але останні фахові соціологічні дослідження
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(наприклад, дослідження спеціалістів кафедри соціології Університету 
“Києво-Могилянська Академія” та Київського міжнародного інституту 
соціології, виконані в грудні 1993 p.: 1857 респондентів у віці 18 років 
і більше у 102 населених пунктах усіх 24 областей України, Криму та 
в Києві) свідчать про те, що Комуністичну партію готові підтримати 12%, 
а Соціалістичну — 4% виборців. Якщо навіть припустити, що Селянська 
партія отримує 20% , то лівий блок матиме лише трохи більше від третини 
м андатів . Існує, одначе, інша небезпека. Число прихильників 
соціалістичного господарювання та суспільної власности серед переможців 
виборів буде більшим, але формально багато з них не буде членами 
жодної партії. Адже висуванцям “партії влади” , яка, власне, і є 
породженням комуністичного режиму, за умов загальної недовіри до партій 
(третина опитаних у згадуваному вище дослідженні не розрізняє партій, 
а ще близько третини віддають перевагу безпартійним) вигідно козиряти 
своєю формальною безпартійністю.

Партії лівого центру

Кандидати від Партії праці, що базується на державному директораті 
східних регіонів, здатні перемогти в округах обласних центрів сходу 
України, в невеликих промислових містах. Менше шансів має заквашений 
на комсомольських дріжджах Трудовий конґрес України, але завдяки 
великому організаційному досвідові його керівників він може розрахову
вати на певну кількість депутатських місць.

Щ е менше шансів має Соціал-демократична партія, яка, хоч і об’єднує 
деяких молодих інтелектуалів, не має серйозних парторганізацій, 
переживає внутрішню організаційну кризу.

Партії центру

Соціально-ліберальний альянс “Нова У країна” давно роздирають 
внутрішні суперечності. З одного боку, ковдру на себе тягне лідер “НУ” 
Володимир Гриньов, який неодноразово заявляв про своє бажання стати 
президентом, з іншого боку — приручити організацію “під себе” йому 
не дозволяють регіональні організації. Поважні розбіжності між східними 
та західними підрозділами “НУ” набагато знижують шанси “ново- 
українців”. Що стосується Міжрегіонального блоку реформ — альянсу 
Кучми з Гриньовим, то він, завдяки особистій популярності цих політиків, 
особливо — колишнього прем’єра, міг би мати шанси на успіх за умов 
пропорційної виборчої системи. А при мажоритарній системі прізвища 
Кучми й Гриньова на листівці Іванова додадуть останьому небагато шансів 
бути обраним, оскільки за сьогоднішніх умов боротьба персоналій зводиться 
радше до боротьби між ними як особистостями, ніж як представниками 
певних політичних команд.

На декілька (близько десяти) мандатів можуть розраховувати пред
ставники ПДВУ, яка збереглася як самостійна політична сила.

Партії правого центру

Сьогодні зрозуміло, що “Нарада демократичних сил” не змогла 
консолідувати національно-демократичні об’єднання, що зайвий раз довело 
штучність збереження “двоколірної” політичної типології в сучасних 
умовах.. Кандидати, з одного боку,, від Руху, з іншого ^ ..в ід  КНДС-У.ІЩ, 
як я*і очікував, часто-густо змагатимуться між собою. Непогані шанси
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мала б Демпартія. За даними того ж самого соціологічного опитування, 
в разі голосування за списками, ДемПУ готові були б підтримати до 17% 
виборців. Але мажоритарна система, напевне, істотно зменшить цей 
показник.

3. Політичні об’днання підприємців

Підприємницькі, бізнесові структури, підприємства з іноземним 
капіталом, які входили до об’єднання “Нова Україна” , під час виборів 
орієнтуватимуться на Міжрегіональний блок реформ. Українська спілка 
промисловців та підприємців, — можливо, на Партію праці або взагалі 
на окремих кандидатів. За умов атомізованости партійної системи деякі 
потужні бізнесові структури (наприклад, Українська фінансова група, 
концерн “Омета” , банк “Інко” та інші) підтримують “своїх” кандидатів, 
інтуїтивно відчуваючи, що вигідніше вкласти гроші в “готового” депутата. 
Такий депутат, якщо його не контролює жодна політична сила, за 
порівняно невелику винагороду відчинить потрібні двері в кабінеті 
чиновника, який розподіляє приміщення, ліцензії, квоти.

II. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДВИБОРЧОГО МАРАФОНУ

Боротьба відбувається під знаком домінування безпартійних кандидатів 
над партійними. Переважна більшість політичних коаліцій носить 
регіональний характер і навряд чи буде стійкою та тривалою. Передвиборне 
блокування здійснюється з міркувань поточної політичної кон’юнктури.

У сільській місцевості й невеликих промислових містах домінуватимуть 
представники однієї з гілок партії влади або люди, яких вона підтримує. 
Як партійному кандидатові (за нечисленими винятками), так і заїжджому 
бізнесменові робити тут нічого.

Що стосується великих міст, обласних центрів, Києва, то тут шанси 
на успіх матимуть кандидати, яких підтримують організовані групи. 
Причому ці групи формуються переважно на позапартійній основі. Саме 

'ці міста можуть провалити непопулярних кандидатів, навіть із великими 
фінансовими можливостями.

Не варто перебільшувати роль мас-медіа в передвиборному марафоні. 
Сьогодні більшість галузей стали недоступними для простого виборця, а 
реклама кандидата на комерційному телебаченні може навіть створити 
неґативний імідж (“звідки гроші?”). Кандидат, який запустить на майдані 
Незалежности повітряну кулю зі своїм іменем, викличе в потенційних 
виборців радше негативну реакцію.

У великих містах успіх супроводжуватиме тих кандидатів, які ретельно 
працюватимуть за місцем проживання виборців і зможуть переконати їх 
у своєму професіоналізмі, а головне — в своїй непідкупності. На відміну 
від сільської місцевости, у великих містах багато нинішніх депутатів не 
мають жодних перспектив. Непогані шанси мають молоді політики, які 
вміють спілкуватися з людьми і справляють враження добрих фахівців.

Н аслідки  виборів

Прогнозований склад парламенту дає підстави робити висновки, що 
він не буде політично відповідальним за свої рішення. Це’ буде недостатньо 
структурований орган, який навряд чи дозволить сформувати стабільний 
уряд. Досить поширеним є прогноз: новий парламент довго не
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протримається. Старі корпоративні зв’язки багато в чому порушені, а 
нові, партійні, ще не з ’явилися.

Процес творення партій “по другому колу” піде в старих стінах нової 
Верховної Ради. Цілком природно, якщо одну фракцію сформують 
депутати, які балотувалися від різних політичних блоків.

Окрім неструктурованости і, фактично, політичної безвідповідальности 
парламенту, застосування мажоритарної системи за наших умов має й 
інший негативний наслідок — воно провокує відцентрові тенденції в 
реґіонах. Вибори за списками змусили б партії декларувати як у Галичині, 
так і в Донбасі приблизно однакову політичну платформу. Мажоритарна ж 
система допоможе прийти до парламенту багатьом кандидатам, які 
спекулюватимуть на регіональних проблемах, вимагатимуть повернення 
до рублевої зони, військово-політичного союзу з Росією.

Корпоративно-лоббістські та мафіозні групи, в свою чергу, можуть 
знайти в новому парламенті, як і в старому, широке поле для діяльности.

Єдиним позитивним фактором мажоритарної системи за наших умов 
може стати певний імунітет від “жиріновських” — у Росії, пригадаймо, 
партія Жиріновського отримала відносну більшість саме за пропорційною 
частиною округів, а за мажоритарною — . лише декілька мандатів. За 
умов боротьби особистостей кандидати, які критикують усіх і обіцяють 
усе, часто приречені на поразку. Люди ставлять просте запитання: а що 
він зможе зробити?

Ідеальним був би такий варіант.
Новий парламент ухвалює новий виборчий закон на основі змішаної, 

мажоритарно-пропорційної виборчої системи, приймає рішення про статус, 
постанову про скликання Конституційних зборів і оголошує нові вибори. 
Тільки політично структурований парламент може сформувати дієздатний 
уряд. У реальності, одначе, буде інакше.

Що стосується президентських виборів, то в разі їх проведення 
найбільші шанси може мати альянс (якщо він виникне) Кучма-Плющ. 
Ці політики, по-перше, користуються порівняно великим рівнем популяр
ности, по-друге, “покривають” дві з половиною з трьох гілок “партії 
влади” — колгоспно-радгоспну еліту, директорський корпус і місцеві Ради.
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Віталій ПОРТНИКОВ

РОСІЙСЬКІ ВИБОРИ: УРОКИ ЧЕРГОВОГО ШОКУ

Останні вибори в Росії важко порівняти з виборчим процесом у сусідніх 
країнах уже тому, що вони стали наслідком збройної боротьби за владу 
двох повноважних структур — і тому, що вплив цих виборів на Європу 
і світ, звичайно ж, набагато більший, ніж подібні підсумки в Польщі, 
Україні чи Молдові. Світ здригнувся, коли дізнався про перші результати 
російських виборів не тому, що його цікавили можливості та симпатії 
майбутнього російського парламенту, — а насамперед, тому, що він 
сприймав це голосування як своєрідні “праймеріз” перед президентськими 
виборами в Росії. Сама можливість перемоги на виборах представника 
ультрашовіністичних сил — Володимира Жиріновського чи такого, як він,
— може призвести до швидкої “югославізації” пострадянського простору, 
враховуючи той обсяг повноваждень, який має президент Росії за новою, 
тепер уже схваленою й чинною конституцією. Маленька Сербія пере
творила простір навколо себе на суцільну рану, а своє життя звела на 
рівень швидкої суспільної та економічної деґрадації. І це при тому, що 
Сербією керує зовсім не місцевий “Жиріновський” (із цим персонажем 
російської політичної сцени можна порівняти хіба що войовничого 
опозиціонера Воїслава Ш ешеля), а екс-комуніст Слободан Мілошевич, 
який нарощував шовіністичні оберти саме з остраху, що “феномен 
Жиріновського” у сербському варіанті може стати на заваді його вла^і. 
До речі, кар’єра Мілошевича також є досить переконливим прикладом 
для розуміння можливого розвитку подій у Росії. Як на мене, можуть 
помилитися ті, хто порівнює Російську Федерацію 1993 — 94 років із 
Веймарською республікою початку 30-х. Борисові Єльцину набагато легше 
відіграти роль Слободана Мілошевича, ніж фельдмаршала Гінденбуріїа — 
тим більше, що тепер російський президент одержує “карт-бланш” від Заходу 
на будь-які дії — Захід занадто наляканий появою Володимира 
Жиріновського, щоб не дарувати російському лідерові все заради “перемоги 
російської демократії” над “російським ультрашовінізмом” . Але до можливих 
дилем Бориса Єльцина ми ще повернемося... А спочатку варто розглянути 
самі причини таких підсумків російських виборів. Чи були вони й справді 
такими неочікуваними? Чи можна було б їх передбачати перед груднем? 
Чи варто було взагалі проводити вибори після подій 3 — 4 жовтня?

Відповідь на останнє запитання, здається, цілком логічно випливає з 
протистояння біля московського “Білого дому” 3 — 4 жовтня. Борис 
Єльцин розпочав боротьбу з парламентом під гаслом проведення достро
кових парламентських виборів, проте навряд чи президент та його оточення 
передбачали, що "ця боротьба переросте в озброєне протистояння й
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телевізійну трансляцію штурму Останкіна та контрштурму “Білого дому”. 
Не важко зрозуміти, що після цих кривавих подій російське суспільство 
виявилося розколотим і поляризованим. Аби достатня частина електорату 
повернулася до центристських позицій і з ’явилися авторитетні й не 
скомпрометовані боротьбою за владу центристські організації, потрібен 
був час. Його не було. До того ж “партія влади” , що її репрезентував 
“Вибір Росії” , була несподівано впевнена у своїй остаточній перемозі й 
несамовито нагнітала стан поляризації в суспільстві. Досить пригадати 
хоча б передвиборні телевізійні кліпи “Вибору Росії” , де показ переможних 
танків щоденно йшов поряд із показом озвірілих облич бойовиків 
екс-віце-президента Руцького. Навряд чи “партія влади” розуміла, що 
стан поляризації не додає їй виборців , а навпаки, забирає голоси у 
майбутніх можливих союзників “Вибору Росії” з Партії російської єдности 
і згоди (ПРЄЗ) Сергія Ш ахрая, блоку Григорія Явлінського чи Російського 
руху демократичних реформ Анатолія Собчака. До того ж далося взнаки 
відсторонення від виборчої кампанії цілого ряду шовіністичних та 
популістських угруповань, із прихильників яких також утворювався потім 
електорат Володимира Жиріновського. Згадаймо, що серед цих сил був 
не тільки Російський загальнонародний союз'Сергія Бабуріна, а й Народна 
партія Росії Тельмана Гдляна, яка за певних умов також могла б стати 
союзницею демократичних сил у парламенті.

“ Вибір Росії” користувався логікою минулого: “правляча партія” має 
перемогти на виборах уже тому, що оголосила себе правлячою. Така 
логіка була б цілком правильною для КПРС. Але в час Єльцина контроль 
над місцевою вертикаллю, яка гарантувала перемогу навіть на перших 
альтернативних виборах, набагато послабився: ба більше, після жовтневих 
подій велика частина чиновників була в прихованій опозиції до виконавчої 
влади. На виборах ця опозиція й віддзеркалилася на підсумках “Вибору 
Росії” та Жиріновського. До того ж виконавча влада була впевнена, що 
після перемоги над Хасбулатовим і Руцьким її контроль над телебаченням
— цим головним знаряддям передвиборчої боротьби — повний і гер
метичний. Але далося взнаки, що телебаченням керував дилетант 
В’ячеслав Брагін, а засобами масової інформації взагалі — відомий своєю 
адміністративною самовпевненістю Михайло Полторанін. Володимирові 
Жиріновському вдалося легко прослизнути між інформаційними Сціллою 
та Харібдою. До того ж на початку кампанії — перш ніж стали відомими 
підсумки виборів — Жиріновський здавався набагато прийнятнішим 
опонентом для влади, ніж традиційні опозиціонери. Він не був депутатом 
Верховної Ради, він підтримав Єльцина в жовтневі дні й підтримував 
запропонований президентом проект конституції Росії. А головне — 
багатьом російським політикам демократичного спрямування пасували 
відверто шовіністичні, реваншистські гасла голови Ліберально-демок- 
ратичної партії. Чи випадково в дні виборів міністр закордонних справ 
Росії Андрій Козирєв став розмовляти зі своїми колегами в колишніх 
радянських республіках тоном В’ячеслава Молотова? Намагався бути 
“більшим Ж иріновським” , аніж сам Жиріновський? Чи, навпаки, за 
слушним зауваженням казахстанського президента Нурсултана Назарбаева, 
стимулював Жиріновського на різкіші заяви? В усякому разі ясно, що 
Жиріновський переріс сврю роль “лакмусового папірчика” російської політики 
у “близькому закордоні”. Але він відігравав таку роль. 1 вона знайшла ‘ 
зрозумілий відгук у тих росіян, які вже третій рік зазнають впливу 
пропаганди про “трагедію й приниження зруйнованої великої держави” — 
пропаганди, автором якої був зовсім не Володимир Жиріновський.
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Самовпевненість центральної влади виявилася й у тоні взятому після 
жовтневих подій у стосунках із регіональними та республіканськими 
елітами. Здавалося, після ліквідації законодавчої влади, після боротьби з 
Радами на місцях, саме ці еліти, поряд із президентським інститутом, є 
ґарантом суспільної стабільности. 1 Борис Єльцин у своєму протистоянні 
з парламентом точно й ефективно використовував амбіції регіональних 
еліт. Проте жовтнева перемога різко змінила ситуацію. З проекту 
російської Конституції було вилучено статтю про суверенітет російських 
республік і текст Федеративного договору, що вважався одним із 
найбільших досягнень Бориса Єльцина — і скільки було докладено зусиль, 
щоби ввести цей текст до старої конституції, щоб умовити депутатський 
з ’їзд... Президент Єльцин не тільки зліквідував своїм указом Уральську 
республіку, але й змістив авторитетного губернатора Свердловської области 
Едуарда Росселя. Під час подорожі на Північний Кавказ президент Єльцин 
схарактеризував Чечню як головний фактор стабільности в районі і 
фактично закликав покласти край режимові президента Джохара Дудаева.

Результат — зворотний. Хоча Єльцин і оголосив вибори до Ради 
федерації замість того, щоб, згідно з конституцією, призначити її членів, 
на виборах усе одно перемогли представники регіональних еліт — у тому 
числі й ті, що були зняті президентськими указами й навіть звинувачені 
в підтримці заколотників із “Білого дому”. У Чечні й Татарстані вибори 
взагалі не відбулися. Свердловці все одно обрали Едуарда Росселя. У 
Башкортостані, де водночас відбувались і президентські вибори, обрали 
керівником республіки противника нової конституції голову Верховної 
Ради Муртазу Рахімова й проголосували проти конституції. Але в 
республіках, де суверенізаційні процеси зайш ли далеко, партія 
Жиріновського не перемогла. Ба більше, їй не вдалося здобути будь-яких 
результатів на виборах до верхньої палати парламенту. Регіональна “партія 
влади” , на відміну від “Вибору Росії” , непогано довела, що вона адекватна 
своїм повноваженням. Але й після виборів центральна влада не зробила 
ніяких серйозних висновків із цього тріумфу регіональних керівників — 
тріумфу переконливішого, ніж перемога “партії Жиріновського”.

Проблема, звичайно, не в магії цифр навколо цієї перемоги. Події 
хронологічно розвивалися таким чином: спочатку попередні підсумки 
виборів за партійними списками й дика паніка демократів просто на 
екрані, під час скандального кремлівського телевізійного шоу — потім 
розуміння, що вибори за одномандатними округами можуть змінити 
ситуацію і чекання цих результатів — “Вибір Росії” і справді виявляється 
найдіяльнішою фракцією — потім усвідомлення, що в разі об’єднання 
ліберальних демократів Жиріновського, комуністів Зюганова й аграрників 
Лапшина з певною кількістю незалежних депутатів цей блок здатний 
контролювати ситуацію в парламенті... Цей список можна продовжити, а 
можна й зрозуміти, що якби вибори відбувалися за нормальною системою
— тобто повністю за партійними списками, — успіх Жиріновського був 
би набагато переконливішим. Коли країна голосувала не за людей, а за 
програми, вона проголосувала за опозицію. 1 за регіональні еліти. У цій 
суперечності — з одного боку, за “партію унітарної Росії” , з іншого — 
“за партію регіонів” — і є можливості для маневру демократів. Але поки 
що, замість використати ці можливості, демократи шукають винних. І 
знаходять їх серед керівництва поміркованих демократичних блоків. Хоча 
очевидно, що електорат Шахрая чи Явлінського — це зовсім не електорат 
Ґайдара та Бурбуліса і що ці люди навряд чи проголосували б за “Вибір 
Росії” в разі об’єднання Гайдара й Бурбуліса з Явлінським та Шахраєм
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саме тому, що вони вважають організаторів “Вибору...” занадто 
радикальними. Скоріш за все, ці люди просто не пішли б на вибори. 
Але поки що той факт, що й після поразки демократи не можуть 
домовитися, що “Вибір Росії” спокійно йде на консультації з російськими 
неофашистами та комуністами, що реорганізується уряд, хоча ще ніхто 
цього не вимагав, свідчить: демократи оцінюють уроки виборів зовсім 
неадекватно.

І тут ми повертаємося до теми, яка вже виринула на початку цих 
міркувань: якою буде все ж таки остаточна реакція президента Бориса 
Єльцина на підсумки парламентських виборів? Чи може відбутися 
“гінденбурґізація всієї країни”? Нам доведеться погодитися з тією тезою, 
що президент Єльцин за весь час своєї політичної кар’єри намагався 
радше захистити власну владу, ніж російську демократію. Поки що його 
інтереси й інтереси демократії збігалися. А тепер?

Феномен Жиріновського може виявитися для президента Єльцина 
скоріше приводом, ніж загрозою — приводом позбутися тих політичних 
орієнтирів, які нині виглядають “старомодними” . І серйозно переглянути 
зовнішню політику Росії — бо партнери Росії будуть, чекаючи 
Жиріновського, набагато спокійніше ставитися до дій і заяв Єльцина. 
Саме тому президентові Росії набагато легше перетворитися на 
“російського Мілошевича” , ніж на “російського Гінденбурґа” . Але не 
втрачає актуальности й питання: що буде після Єльцина, єдиного 
російського політика, якому за будь-яких коливань його поглядів і далі 
вдається зберегти гідність і харизму? Якщо погодитися з поглядом, що 
Єльцин не балотуватиметься на наступних президентських виборах — 
навіть якщо вони справді відбудуться 1996 року, — питання про 
наступника російського лідера виглядає більш ніж нагальним. Але й тут 
перспективи майбутніх спадкоємців Єльцина залежать від дій нинішнього 
президента. Якщо Єльцинові вдасться зберегти поміркований курс, можна 
собі уявити його наступником політика такого зразка, як, скажімо, 
нинішній прем’єр Віктор Черномирдін (який серйозно готується до 
боротьби за президентське крісло). Але навіть найменші коливання “в 
шовіністичний бік” можуть збільшити можливості таких політиків — 
навіть із того ж демократичного табору, — як мер Москви Юрій Лужков 
із його режимом реєстрації для громадян колишніх радянських республік 
і навіть... Чечні. 1 так — аж до Жиріновського, якому може також 
допомогти непослідовність у проведенні економічних реформ. Саме Н Є т  

послідовність, а не соціальні жертви — бо якщо населення переконається, 
що назад можуть повертати й демократи, воно повірить у можливість 
серейозного повороту за Жиріновським.

Тут і постане питання майбутнього російської державности взагалі. 
Представник “партії війни за унітарну Росію” , за Росію губерній навряд 
чи здатний знайти спільну мову чи заслужити симпатії в республіканських 
та регіональних лідерів. Деякі з них скористаються нагодою, щоб оголосити 
про свою незалежність від Центру, деякі дистанціюються від Москви 
настільки, наскільки це буде можливо. Чим відповість “партія війни”? 
Війною, небезпечною не тільки для росіян, але й для їхніх сусідів? Так 
що обережність у проведенні політичного курсу нинішньої російської 
адміністрації — гарантія майбутньої стабільносте в Євразії. І успіх 
Володимира Жиріновського красномовно довів, якою умовною може бути 
ця гарантія.
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Петро ТИМА

ПОЛЬЩА — ЧАС ЗМІН*

Ситуація в Польщі перед виборами склалася така: більшість правих 
партій була переконана в тому, що саме вона отримає найбільшу 
підтримку, що попередні вибори 1989 року, вибори, які були не повністю 
демократичними і ввели велику кількість партій до сейму, не 
віддзеркалювали розподілу політичних сил у Польщі. Нові вибори1 мали, 
зрештою, показати реальну політичну симпатію в Польщі, оцінку діячів 
політичних партій, партій, які своїм головним гаслом поставили гасло 
центристської партії “Порозуміння Ц ентр” : “Польща — час змін”. Але 
й ця кампанія ще у передвиборний період велася насильно. Вже тоді 
було відомо, що коли відбуватимуться нові вибори, посилюватиметься 
антипрезидентська кампанія, тому що партії створеного під час президент
ської виборчої кампанії об’єднання потім різко розійшлися між собою та 
з президентом. Партії більш правої орієнтації висунули тезу: Польщею 
править лівиця, уряд Сухоцької є лівим урядом, демократична унія є 
лівим урядом. Головним мотивом пізнішої виборчої кампанії стало гасло: 
головним ворогом є не посткомуністичні партії, тобто ті, що утворюють 
уряд тепер, а уряд Мазовецького, який не розпустив комуністів 1989 р. 
і в цьому виявив так звану політику грубої риски; який довів до того, 
що партійна номенклатура обійняла всі пости в економіці, який не викрив 
усіх політичних злочинців. Уряд Мазовецького, мовляв, є прозахідною 
партією, яка не підтримує польських, політичних інтересів. Навіть 
опитування, проведене в останні дні виборчої кампанії, показувало, що 
підтримка суспільства — на боці лівих партій. А більшість правих партій 
була проти демократичних уній. Тому таким, а не іншим був підсумок 
виборчої кампанії.

На жаль, політичні діячі і центристського напрямку, і ліберального 
конґресу не змогли об’єднатися на початку виборів, і втратили під час 
виборчої кампанії свої сили. Всі політичні партії, які взяли участь у 
виборах, були дуже впевнені в тому, що отримають найбільшу підтримку, 
і переважно виступали окремо одна від одної, не створюючи об’єднань, 
серед них і праві партії. Проте деякі партії об’єднувались у коаліції. Всі 
ці партії творили більш-менш єдину, споріднену за програмою політичну 
течію. Розрізняли їх протягом 1989 — 1993 pp. лише за прізвищами 
лідерів.

Усі політичні конфлікти, які визрівали в парламенті, були пов’язані

* Текст виступу , на засіданні Демократичного семінару у Львові 18 грудня 1993 p., 
присвяченому підсумкам виборів у Польщі та Росії.
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з т. зв. “аферою папок” , яка стосувалася розкриття секретних документів 
міністерства внутрішніх справ щодо агентів, які були в опозиційному русі. 
Вона викликала найзапеклішу боротьбу, особливо у виборчих програмах, 
між? правими партіями, з одного боку, що не викликало їхнього об’єднання, 
та партіями, які ведуть свій початок із “Солідарности” , з іншого боку. 
Це особливо було видно з виборчих програм, посилило натиск на 
противників із того самого табору. Інші радикальні партії, що виникли 
на тлі невдоволення людей, теж хотіли брати участь у виборах і 
намагалися використати невдоволення робітників, працівників сфери 
обслуговування. Вони хотіли бути осторонь конфліктів. Думаю, що 
особливої загрози політичні лідери не бачили, тобто гору взяло переко
нання, що в Польщі має бути інакше, ніж у Литві, Італії чи Росії. Хоч 
були голоси, що так може бути й у Польщі. У цій кампанії вперше було 
введено такий елемент, як правибори. У червні в маленькому містечку 
Вжесні Познанського воєводства відбулися попередні вибори, на яких 
політичні партії представляли себе, вели активну кампанію. Результати 
голосування в шести- чи семитисячному містечку показали, що ліві партії 
отримають найбільшу підтримку. Але більшість лідерів політичних партій 
заявила, що ці правибори не віддзеркалюють політичної ситуації в Польщі, 
бо в той час були канікули, більшість виборців була відсутня, що Вжесня
— мале містечко, яке не відбиває соціального стану країни.

Але при цьому не бралося до уваги того, що симпатії суспільства — 
на боці лівих партій, що зростає критика уряду, що суспільство 
перевтомлене реформами, що дуже мале зацікавлення виборців самою 
виборчою кампанією. Я був на виборах у Кошалінському воєводстві, де 
дуже велике безробіття, де переважає сільськогосподарська продукція і 
більшість людей є працівниками цієї галузі. Там були такі випадки, коли 
на зустріч із сімома кандидатами до парламенту приходило шестеро людей, 
тоді як перед виборами 1989 — 1991 pp. їх було 200 — 300.

Нині здається, що люди втомлені самою процедурою виборчої кампанії, 
що вона зовсім не цікавить їх, вони не хочуть приходити критикувати 
тих, що виступають кандидатами до парламенту. Під час передвиборної 
агітації таку реакцію можна було спостерігати неодноразово. У цьому 
році політичні партії насамперед прагнули провести виборчу кампанію на 
дуже високому професійному рівні. Вони висунули концепцію: “Люди 
будуть голосувати не за партії, а за їхніх лідерів” . Завдяки цій концепції 
до виборів дійшла більшість політичних партій, що вели свій родовід із 
табору “Солідарности”.

Другою важливою ознакою цієї кампанії було те, що політичні партії 
здобули на неї кошти. Вони запросили до себе спеціалістів, які робили 
виборчу кампанію суто західною, використовуючи для передвиборної 
агітації засоби телебачення. .Але така пропаганда зовсім не дала успіху, 
бо зовсім іншими були настрої в суспільстві, іншими були й очікування 
виборців. Це, зокрема, потвердила виборча кампанія ліберально-демо
кратичного конгресу. Делегати від цього політичного об’єднання на дуже 
високому професійному, навіть суто американському рівні підготували 
матеріали виступів, свою програму. Ці ділові люди дуже гарно вдягнені, 
без жодних зайвих жестів, вони не подавали ніякої неґативної інформації. 
Це показувало, що в більшості своїй супільство висловлюється за таку 
модель прийняття західного життя, воно йде за реформами, хоч і втомлене 
ними^ і загалом приймає взірець такого молодого політика, який просто
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“вводить нам Європу”. А деякі праві партії розвивали свою кампанію на 
неґативному, тобто показували кримінальну обстановку, якісь міські 
закутки, крадіжки, вбивства тощо.

Добірка матеріалів була різною, але найчастіше праві партії використо
вували її для цькування своїх колишніх колеґ. Тут стався дуже негарний 
випадок, коли молодий журналіст однієї з правих партій довів, що один 
із лідерів польської опозиції Ян Літинський голосує в сеймі двічі — за 
себе й за відсутнього товариша.

Чому ця ситуація дуже важлива? Бо за принципами ведення виборчої 
кампанії найважливішими є саме останні дні. По-перше, найбільш 
негативна інформація в телевізійних програмах пішла в останні дні 
виборчої кампанії, коли “обпльовувані” люди не мали можливосте 
оборонити себе. По-друге, в місті постійно наклеювалися плакати, велася 
така робота, щоби здискредитувати діячів інших партій.

Самі вибори показали, що в різних за ступенем цивілізаційного 
розвитку, за ступенем безробіття округах більшість людей підтримувало 
ліві партії. Що ж можна сказати про виборчу кампанію лівих партій? 
Основу телевізійних програм лівих партій, які нині формують уряд, 
складала акцентована підтримка тих людей, які постраждали від реформ. 
Тобто, коли в якомусь окрузі чи воєводстві проблемою було безробіття, 
то політики звертали увагу на безробіття, на потребу збільшення коштів 
на боротьбу з цим явищем. Партії з табору “Солідарности” зосереджу
валися на політичних проблемах боротьби з номенклатурою, боротьби з 
тими, що не є, мовляв, справжніми прихильниками Польщі. Доходило 
навіть до деяких парадоксів, наприклад, селянська партія “Порозуміння 
людове” , що вийшла з табору “Солідарности” , критикувала всі уряди за 
політику щодо села, щодо сільського господарства. Натомість не бралося 
до уваги, що у двох попередніх урядах “Солідарности” міністром сільського 
господарства був лідер цієї партії. Відбувалася страшенна ідеалізація мови 
виборчих програм, у яких, як показувало опитування, люди нічого не 
розуміли. Чому давні товариші, давні опозиціонери з такою запеклістю 
борються один проти одного? Для більшости людей це було нечитабельним. 
Я був у такому окрузі, де зібралися різні політичні течії. Наші зустрічі 
з окремими людьми переконували, що найбільше знеохочення було 
викликане саме боротьбою між правими партіями, що попередній парла
мент зосереджував свою увагу на проблемах, які не торкаються щоденного 
життя. Усі знають проблему, яка розглядалась у попередньому парламенті
— проблему абортів — і те, як вона розпалювала боротьбу між окремими 
політиками, між окремими групами. У Польщі 95% католиків, і ці люди 
не голосували за партію, яка називала себе католицькою, яка склала 
просту виборчу програму, обравши собі гасло “Світ простих вартостей” . 
Ви бачите на телебаченні костел, хрест, батьків, дітей, чуєте спокійну 
музику, тобто все, чим захоплюється людина, — але люди розчаровані 
такою кампанією. Церква, яка на виборах 1989 — 1991 pp. була чинником 
підтримки партії демократичної опозиції, тепер не відігравала такої ролі, 
тому що священики, побоюючися звинувачення за участь у політиці, 
підтримували різні течії.

Оцінюючи вибори, деякі праві партії заявили, що виборча система 
була поганою, тому що було встановлено межу 5%  для партії, 8% для 
коаліцій. Але вони забувають, що самі довели до запровадження такої 
виборчої системи — адже тоді вони мали в парламенті більшість. Важливим
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є і те, що під час підрахунку виявилося, що праві партії отримали стільки ж 
голосів, скільки й ліві. Коли б ці партії були об’єднані в одну праву 
коаліцію, ситуація в польському парламенті була б на межі 50 /50% . їх 
роз’єднання, нездатність укласти перемир’я хоча б на час виборів довела 
до того, що голоси, віддані за праві партії, були марними. Це спричинило 
перевагу в парламенті лівих партій. Настала переоцінка виборів, дійшло 
навіть до того, що лідери правих політичних партій відходили, приходили 
нові люди, і починався процес об’єднання правих партій, але щойно після 
виборів.

Тепер усі партії, газети, які виступають проти уряду, намагаються 
шукати чогось, щоби показати: лівиця є поганою, уряд її був би поганий 
для людей і суспільства. Проте ліві, відколи сформувався новий уряд, не 
дали жодного приводу до того, щоб їх різко засуджувати, і на сьогодні 
складаєтся таке враження, що їхня праця в парламенті є дуже нудною,, 
що нічого не діється. Лівиця показала, що й під час, і після виборів у 
неї була своя концепція праці в парламенті, концепція творення уряду 
й навіть окремі програми розвитку економіки, соціального захисту і т. д., 
що це не партія ідеологічного типу, що нині діячі, які були безпосередньо 
пов’язані з комуністичною системою, відійшли на дальший план, що ліві 
партії є більш ліберальними, що на сьогодні праві партії та президентська 
коаліція не можуть дискредитувати уряду лівих.
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Богдан ЦИМБАЛІСТИЙ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ*

Поняття “політична культура” порівняно нове в політичній літературі, 
бо хоч уперше його вжив німецький філософ Й. Ґ. Гердер кінцем XVIII 
століття , та в активне вживання впровадив його щойно Ґабрієль А. 
Алмонд у своїй статті 1956 р2. Як це часто буває, хоч термін новий, та 
зміст його вже давно був темою роздумів і аналізи багатьох мислителів, 
починаючи від Платона, Арістотеля, Ціцерона, Монтеск’є, Алексіса де 
Токвіля, Едмуна Берка, аж до багатьох сучасних дослідників політичних 
систем, націопсихологів та соціологів. Зокрема, міркування про різниці в 
політичному житті поодиноких народів залічувано до національної вдачі. 
Політичну систему й політичні події пояснювано певними рисами народу 
або політичною ідеологією, наприклад, дисциплінованістю німців, праг
матизмом англо-саксів, анархічними тенденціями еспанців, ідеологією 
нацизму чи марксизму.

В українській публіцистиці поняття “політична культура” вживалося 
ще й в іншому значенні. Для В ячеслава Липинського “політична культура 
нації виявляється в хотінню і умінню її провідної верстви використовувати 
для політичної творчости дані політичної науки і політичного досвіду”3. 
Ця дефініція нічого не визначає, і тому в політичній літературі її ніхто 
не вживає. Перш за все політичні науки не належать до категорії точних 
наук, таких, як математика, фізика, хемія, біологія, висліди яких можна 
міряти, важити, обраховувати й опісля застосувати в техніці чи медицині, 
їхні висліди не залежать від особистих поглядів дослідника. Політичні 
науки належать до гуманітарних наук, таких, як історія, психологія, 
соціологія тощо, які описують одноразові, часом неповторні явища, 
інтерпретують їх, клясифікують — усе це великою мірою залежить від 
позиції дослідника. Наприклад, історія найбільше з усіх гуманітарних 
дисциплін опирається на фактах і документах, проте залежна вона від 
особи автора. Тому маємо різні історії про той самий період, писані 
різними авторами. Про Київську Русь інакше пишуть російські історики, 
інакше українські. Революцію Б. Хмельницького інакше інтерпретував 
М. Груш евський, а інакш е В. Л ипинський. Тому визначення 
В. Липинським політичної культури як застосування вислідів політичної 
науки треба вважати радше невдалим.

В українській публіцистиці поняття політичної культури вживається

* Цю працю д-р Богдан Я. Цимбалістий (1919 — 1991) готував до друку, але внаслідок 
важкого захворювання, а потім і смерти редакція праці не була завершена автором. 
Знайдений дружиною д-ра Цимбалістого п. Мартою текст переглянув і підготував 
до друку Осип Данко.
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також у нормативному сенсі, тобто як певної вартости, як бажаного стану, 
який не завжди існує в даному народі. Тому часто пишеться, що українцям 
“бракує” політичної культури. Як пізніше буде вияснено, немає народу, 
що не мав би політичної культури. Народи різняться лише типами чи 
формами політичної культури.

В останній час в Україні почали вживати поняття “політичної культури” 
ще в іншому сенсі. Наприкінці 1990 року в Києві відбулася дводенна 
конференція на тему “Політична культура українців”. Як звітувала 
“Літературна Україна” від 14 лютого 1991 р. у статті “У якому освітленні 
побачимо правду?” , в конференції взяли участь наші видатні публіцисти 
й літературні критики: Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Володимир Ж мир, 
Василь Лісовий, Катерина Шудря, Ігор Кравченко та інші. Будучи 
“позбавлені можливості вивчати джерела західної політології” (В. Лісовий), 
зокрема багату літературу про політичні культури різних народів, вони 
розуміють політичну культуру як взаємини між практичною політикою і 
культурою (мораллю, наукою, мистецтвом). “На столику суперечностей 
між ними витворюється та грань, яка називається політичною культурою” 
(І. Дзюба). Вплив моральних принципів на політику трактують на Заході 
як тему етичної філософії, або політичної етики. А політична культура
— це одна з тем сучасної політичної науки.

Щ о таке політична культура?

Існує багато означень політичної культури. Один політолог нарахував 
їх двадцять п ’ять, інший — тридцять. Проте — як вони кажуть — цей 
факт не означає, що тут панує “інтелектуальна анархія” . У цих дефініціях 
легко знайти спільні елементи: одні підкреслюють суб’єктивний, психо
логічний аспект (думки, оцінки, почування більшости громадян) у 
ставленні до політичних справ. Інші включають також політичну поведінку 
та систему, яка впливає на поведінку. Йдеться про ставлення до таких 
політичних об’єктів (справ), як нація, її політичні установи — законо
давчий орган, уряд, суди, сам політичний процес, тобто те, як приймаються 
політичні рішення, нарешті ставлення до інших осіб як співгромадян, 
тобто членів тієї самої політичної спільноти і до себе як громадянина, 
до ролі одиниці в системі. Це ставлення чи “орієнтація” — як це 
називають політологи — включає такі основні елементи: емпіричний, 
пізнавальний (тобто знання про політичні “об’єкти”), чуттєву настанову 
(тобто прихильність, гордість зі своїх установ, ворожість або байдужість 
до даної політичної системи) і оцінковий, тобто критична думка про 
систему часто зумовлена вартостями, які панують у суспільстві і в які 
одиниця вірить. Політична культура стосується не політичних подій, а 
“специфічно політичних орієнтацій — ставлення до політичної системи 
та її окремих компонентів і ставлення до ролі одиниці в системі”4.

Поодинокий громадянин часто несвідомий своєї політичної орієнтації. 
Він уважає її самозрозумілою і припускає, що всі інші так само думають 
або повинні думати. Тільки під час опиту він, можливо, вперше висловлює 
її словами. Незважаючи на те — а може, саме тому, — що ці погляди 
й почування та настанови до кінця не усвідомлені, вони великою мірою 
вирішують щоденну політичну поведінку людини.

Поняття “політична культура” , що його запровадив Алмонд, виявилося 
дуже плодотворним. Воно дало лоштовх до описових та порівняльних
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студій політичних культур різних народів. Сьогодні існує вже багата 
література на цю тему.

Клясичною студією в цій ділянці можна вважати щойно цитований 
твір двох авторів — Ґабрієля А. Алмонда і Сіднея Верби п. н. 
“Громадянська культура”. Це студія політичних культур п ’ятьох країн: 
США, Великобританії, Західньої Німеччини, Італії та Мексики. Студія 
вартісна не тільки своїми результатами, але також описом методології, 
якої вони вживали. Головна метода — це анкета, яку заповнювали по 
одній тисячі осіб із кожної досліджуваної суспільносте. Ці групи людей 
були репрезентативні, бо складалися з осіб різної статі, освіти, віку, 
зайняття, релігійної приналежносте тощо. Крім того, автори провели 
глибші інтерв’ю з меншим числом опитуваних. На маргінесі варто додати, 
що досліджуючи політичні культури, зокрема, порівнюючи їх, аналізують 
також промови, статті, заяви політичних лідерів, їхні рішення та 
поведінку. У студіях політичних настанов дітей уживається часом 
психологічних текстів.

У своїй первісній студії 1956 р. Ґ. Алмонд розрізнив чотири типи 
політичних культур: англо-американська політична система, передінду- 
стріяльна система, континентальна європейська політична система, тота
літарна політична система. Англо-американська система є прикладом 
гомоґенної, секулярної політичної культури. Секулярною ця політична 
система є в розумінні визнання різних вартостей, різної льояльности та 
ідентифікації людей. Тобто це прагматична політична культура, схильна 
до обчислень, балянсування й експериментів. Гомогенність її полягає у 
визнанні тих самих політичних цілей і засобів. Тобто велика більшість 
акторів цієї політичної системи приймає як кінцеву мету комбінацію 
таких вартостей, як свобода, загальний добробут і безпека. Деякі групи 
людей цієї системи можуть наголошувати одні вартості коштом інших, 
але буває й так, що в якийсь час одну вартість наголошують усі групи. 
Проте основна тенденція йде в тому напрямку, що люди поділяють чи 
визнають ці вартості й не придушують жодну з них. Для людини 
європейського континенту, зокрема ідеологічно наставленої людини, ця 
політична культура виглядає досить неохайно, їй бракує чіткосте.

У передіндустріальній політичній культурі чи частинно індустрія- 
лізованій культурі існує суміш підкультур: традиційних (племінних, 
релігійних, родових) та елементів модерних культур. Так у країні може 
існувати парлямент, створений за нормами демократичної системи, але 
справжню владу мають певні роди (Кувейт, Савдівська Арабія), племена 
чи релігійні групи.

Політична культура тоталітарних систем характеризується відсутністю 
консенсусу, апатією широких мас і пануванням кліки, яка має монополію 
влади й контролю над усіма засобами політичної комунікації та насильства.

Нарешті континентальна європейська політична культура, панівна в 
Німеччині, Франції та Італії, — це тип фраґментованої культури, яка 
складається з різних підкультур. Як основні політичні підкультури 
виступають такі три: 1) передіндустріяльний, головно католицький ком
понент, 2) давній компонент середньої кл яси 'і 3) власне індустріяльний 
компонент. Політична афіліяція в усіх цих випадках є більше проявом 
віри, ніж функції чи діяльности. Католики мають свої школи, свою пресу, 
профспілки й голосують за свої партії. Так само комуністи. У 
соціялістичній і “ліберальній” підкультурі наявна та сама тенденція, але 
там вільніша організація і менша виключність.
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У своїй порівняльній студії з 1963 р. Алмонд і Верба шляхом анкет, 
інтерв’ю тощо дослідили типи політичного ставлення громадян США, 
Великобританії, Німеччини, Італії та Мексики до своїх політичних систем, 
як також низки суспільних настанов, які сприяють стабільності демо
кратичного процесу й ладу в названих країнах.

У таких країнах, як Великобританія, США і скандинавські держави, 
громадяни не лише добре знають свою політичну систему в цілому та в 
подробицях, орієнтуються в політичних процесах, але самі хочуть мати 
вплив на політику. Вони почуваються не тільки вповні управненими, але 
компетентними в тому. Таку політичну культуру звуть “партиципаційною”, 
тобто культурою активної участи громадян у політичних процесах.

У таких країнах, де абсолютні монархії та диктатури, громадяни 
розуміють свою політичну систему, але не почуваються підметом політич
ного життя. Вони очікують керівництва згори, а самі залишаються 
пасивними або байдужими. Це політична культура “підданих” .

Серед африканських племен чи в ізольованих льокальних громадах 
племінний провідник є рівночасно релігійним і суспільним авторитетом. 
Громадяни ані не знають нічого про свою політичну систему, ані не 
очікують від неї нічого. Алмонд і Верба називають таку політичну 
культуру “парафіяльною” (parochial), тобто обмеженою, місцевою.

Крім цих типів політичної культури, автори розрізняють три різні 
соціяльні настанови до політичної системи: льояльну чи “віддану” , 
байдужу та неприхильну. Водночас вони підкреслюють, що такі чисті 
типи політичної культури рідко існують. У більшості політичні культури 
є мішані. Наприклад, “громадянська культура” , яка забезпечує належне 
функціонування демократичної системи, є мішаною політичною культурою. 
В основному — це активна, підметна політична культура з льояльною 
настановою громадян, що успадкували повагу до влади з періоду “культури 
підданих” монархам чи диктаторам.

У зв ’язку з цими порівняльними дослідженнями політичних культур 
виринає питання, чи однорідність — як це є у Великобританії та США
— єдина передумова стабільности політичної системи. Дослідження 
політичних систем у Голляндії та інших європейських державах доводять, 
що антагонізм і ворожість між підкультурами не загрожують стабільності 
демократичних систем, якщо проводи тих груп (еліти) не віддзеркалюють 
тієї взаємної ворожости й ненависти, які панують серед широких мас, 
але, навпаки, завжди готові до співпраці й компромісу як передумови 
демократичної системи.

Щ ойно згадане твердження важливе для українців, політична культура 
яких глибоко фраі*ментована (східні та західні українці, католики й 
православні, велике число політичних ідеологічних партій). Якщо проводи 
цих підкультур будуть взаємно толерантні, здатні співпрацювати, йти на 
потрібні компроміси, тобто не матимуть тієї міжгрупової ворожости, що 
панує в широких масах — стабільність створеної демократичної системи 
не буде загрожена.

Хоч на Заході, зокрема в США та Канаді, є кількадесят українського 
роду викладачів політичних наук у різних університетах, авторові цих 
рядків не відомо, чи хтось із них емпірично досліджував політичну 
культуру українців — хоч такі студії допомогли б нам краще розуміти 
нас самих, зокрема наше політичне життя, наші настанови й наше 
думання. Так само наші публіцисти досі ширше не трактували цієї теми.

Правда, до часу усамостійнення України не було можливости емпірично
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(методою анкет та інтерв’ю) досліджувати, що думає населення України 
про політичні справи. Коли ж мова про країни Заходу, то теж годі 
говорити про політичну культуру всіх українців. Існують великі різниці 
в політичному думанні та настановах між поколіннями, що виростали в 
західніх демократичних системах та під впливом їхніх політичних культур, 
і поколінням, яке жило і живе повністю в українському світі й думає 
типовими для нього категоріями. Це покоління поволі вимирає, і за 
кільканадцять років його не стане. Проте варто досліджувати його 
політичну культуру, бо це покоління репрезентує думання людей, які 
ніколи не мали нагоди почуватися господарями, тобто співтворцями 
політичного життя країни — так, як почувають себе молоді українці 
США, Канади чи інших країн. Вони не мали нагоди співпрацювати з 
усіма громадянами над розв’язанням конкретних проблем державного 
будівництва та керівництва, а значить, не мали досвіду влади, зокрема 
її обмежень. Можна припускати, що доросле населення України, визволене 
з-під радянської влади, виявлятиме подібні тенденції політичного думання 
та поведінки.

У цьому есеї спробуємо вказати на те, що такі елементи недержавної 
політичної культури проявляються також в інших народів, що перебували 
або перебувають у становищі, подібному до того, в якому був український 
народ. Тому наші спостереження та висновки стосуватимуться певних 
відносно постійних, зумовлених дотеперішньою історією навичок думання, 
чуттєвих настанов, реакцій на певні події, та дійових тенденцій більшости 
бездержавного народу. Тому нам варто їх пізнати, тим більше, що й 
серед молодших поколінь, які виростають під впливом західніх політичних 
систем і культур (американської, канадської, британської та ін.,), є чимало 
людей, які через ідентифікацію з батьками перейняли від них їхні 
політичні настанови та спосіб думання.

Тут належить відзначити, що покоління українців, про яке йде мова, 
не є однорідним. Політичні культури вихідців із західніх та східніх земель 
України різні. Існують також ріжниці між політичним думанням людей, 
що виховувалися під впливом ідеології Дмитра Донцова й тоталітарних 
тенденцій оунівського руху, і ліберально-демократичними колами. Всі ці 
теми варті того, щоб їх докладніше студіювати, що було б тим легше 
робити, оскільки існує вже випробувана й відносно нескладна методологія. 
Треба би приготувати анкету, взоруючись хоч би на анкеті, що її вживали 
Алмонд і Верба, та схему інтерв’ю, а опісля статистично опрацювати й 
проаналізувати зібрані дані.

Автор цього есею має надію, що він спонукає наших політологів 
досліджувати ці теми. Покищо тут будуть висловлені деякі спостереження 
та міркування про певні риси політичної культури українців. Автор не 
є політологом, але ця тематика входить у коло його зацікавлень як 
психолога, бо вона заторкує теми політичної психології. Між іншим, Євген 
Сверстюк, за фахом психолог, теж присвячує багато уваги політичній 
культурі українського підсовєтського громадянства.

В есеї “Тавро бездержавносте”5 автор цих рядків висловив чимало 
міркувань і спостережень, які стосуються політичної культури українців
— їхньої слабкої інтеґрації, взаємної недовіри та ворожости між укра
їнцями, ідеологічного розуміння українства тощо. У цьому есеї доповнимо 
й поширимо ці міркування.
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Як витворюється політична культура?

З уваги на важливість громадянської культури для демократичної 
системи дуже важливо усвідомити собі, як така культура витворюється 
й передається з покоління в покоління. Політична поведінка, спосіб 
думання людини не є чимось вродженим, але набутим у житті. Політичне 
спілкування або виховання — це складний процес, на, який складається 
вплив дому, приклад батьків, учителів, товаришів, військова служба, 
праця, засоби масової комунікації (преса, радіо, телевізія) та ввесь 
життєвий досвід у певній політичній системі. Частинно цей досвід людина 
здобуває сама, а частинно, пізнавши спосіб думання й поведінки батьків, 
ідентифікується з ними та перебирає їхній досвід.

У виховній ділянці можна розрізнити два роди виховного впливу: один
— систематичний, із виразною метою когось чогось навчити 
(цілеспрямоване виховання), а другий — спонтанний, неплянований 
виховний вплив, який можна назвати функціональним вихованням. Це 
останнє стосується тих впливів на думання й поведінку людини, які має 
кожне переживання, всяка діяльність, кожний досвід людини.

Досвід показує, що хоч у систематично веденому політичному вихо
ванні, зокрема в клясах так званого “громадянського виховання” , учні 
здобувають певну інформацію про їхню державу, про те, як політична 
система діє, які її складники, які права одиниці тощо, проте вплив таких 
програм на погляди людини, на її чуттєву настанову до політичного 
процесу й системи та на її поведінку є мінімальний. Дослідження 
показують, що такі політичні настанови, як політичний цинізм, зацікавлення 
політичними справами, почуття громадянської відповідальности молодих 
студентів більше віддзеркалюють вплив батьків, аніж вплив учителів6. Діти 
дуже часто підтримують ті самі політичні партії, що їхні батьки.

Перші знання й почуття щодо політичних справ дитина здобуває в 
родинному домі. Вже на третьому році життя вона довідується, що існує 
голова держави, якого всі поважають (або ненавидять!); що є якась влада 
й закони, які треба шанувати, бо інакше приходить кара; що пред
ставником тієї влади є полісмен на розі вулиці. Дитина змалку вчиться, 
що цей полісмен поставлений на те, щоб допомагати людям у потребі, 
чи, навпаки, що він ворожа постать, яку треба оминати, бо він представник 
ворожої влади. Підслухана розмова батьків на політичні теми, настанова 
батьків до політичних справ, участь дитини в рішеннях родини, свобода 
висловлювати свою думку, критичну щодо рішення батьків, — все це 
витворює в молодої людини певні схильності, настанови і до авторитету, 
і до себе самого.

Опити людей різних країн, які провели Алмонд і Верба, показують, 
що в США та Великобританії діти почуваються вільними висловлювати 
свої критичні думки супроти батьків і беруть більшу участь у рішеннях 
родини, ніж в Італії чи Мексиці. Така демократична атмосфера в домі, 
школі, а опісля на праці серед британців і американців, є певною мірою 
підготовок) їх до участи в житті демократичної системи суспільности .

Активна участь у молодечих чи студентських організаціях — це 
підготова до активної участи в політичному житті країни. Великий вплив, 
зокрема на вироблення почуття льояльности та вірности до політичної 
системи, має служба в збройних силах країни. Найбільший вплив на 
розвиток політичної культури населення має політичний досвід кожного, 
тобто життя людини в даній політичній системі. Якщо система працює
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справно, якщо населення вдоволене з неї — воно виробляє в собі потрібні 
громадянські прикмети: льояльність, вірність і навіть відданість їй, 
готовність до співпраці з іншими для її підтримання й розвитку, готовність 
до компромісу в ім’я добра загалу.

Громадянська культура є конечною передумовою для справного 
функціонування демократичної системи. Державні мужі, які пробують 
створити політичну демократію, часто зосереджують свою увагу на 
творенні низки формальних чи офіційних демократичних інституцій, на 
схваленні конституції та на творенні політичних партій, що має стиму
лювати участь мас у політичному житті. Однак розвиток стабільної та 
успішної демократичної системи залежить не так від структури уряду та 
політики, як від орієнтації чи ставлення людей до політичного процесу, 
тобто від політичної культури. Якщо політична культура не в змозі 
підтримати демократичну систему, то перспективи успіху такої системи 
малі8.

Відомий британський державний муж і мислитель Едмунд Берк (1729
— 1797), який не був високої думки про те, що він називав “паперовим 
урядом1’, в одній із своїх промов висловився так: “Це любов [британських] 
людей, їхнє прив’язання до своєї влади, що випливає з почуття високої 
ставки на цю славетну установу, є тим, що дає вам вашу армію і вашу 
фльоту та вселяє в них ту вільну слухняність, без якої ваша армія була б 
звичайним натовпом, а ваша фльота нічим іншим, як гнилимо
лісоматеріялом” .

Накреслений тут шлях розвитку політичної культури з покоління в 
покоління відображує розвиток у демократичних державах Заходу, які 
мають довгу історію. У цих суспільствах політична культура розвивалася 
поволі, ступнево. Політичні права поширювалися не відразу на все 
населення, але ступнево на певні групи. Нова політична орієнтація, яка 
приходила з переходом від одного ступеня чи форми політичної культури 
до другої, перетоплювалася з попередніми. Західні держави пережили 
довгий період централізованої, твердої влади в абсолютних монархіях, 
коли загал населення був лише підданими. Вони тоді навчилися 
ідентифікувати себе не з племенем чи февдальним князівством або князем, 
але з усією нацією-державою та її Богом даним монархом. Тоді 
вироблялася в них пошана до авторитету влади, певна пасивність і довір’я 
до справедливої опіки монарха. Опісля, коли прийшли демократичні 
революції й одна частина населення за другою ступнево ставала підметом, 
громадянами, то старі навички думання у ставленні до влади, 
ідентифікація з нацією, пошана до авторитету влади залишилися. Тому 
громадянська культура демократичних, стабільних та успішних держав є 
культурою  поміркованости. Громадяни цих держав ц ікавляться 
політичними справами, але ці справи не є центральними, найважливішими 
в їхньому житті. Вони беруть участь у політичному процесі, дискутують, 
навіть дуже гостро сперечаються — головно перед виборами, — але вони 
не стають груповими фанатиками, вони не заражені містикою барикад.

У новостворених державах, що століттями були колоніями, такого 
ступневого розвитку, звичайно, не було. Вони за короткий час мусять 
осягнути те, що західні держави осягнули впродовж століть. Від населення, 
яке до часу усамостійнення жило в обставинах, які не дозволяли виплекати 
потрібний рівень політичної культури, очікується, що воно раптом буде 
думати й поводитися, як це роблять вільні та відповідальні громадяни, 
тобто як підмети політичного життя. Водночас це населення має здобутися
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на льояльність до націїЧдержави як цілости, перемагаючи в собі льояльність 
до вужчого регіону, свого племени чи віри. Як показує досвід, зокрема, 
низки африканських та азійських країн, які визволилися, цей процес не 
проходить легко й безкровно. Демократична система втрималася тільки в 
деяких країнах. У величезній більшості країн амбітні й нетерплячі 
військовики повалили демократичні режими й установили диктатури. Хоч 
такі диктатури могли б допомогти інтеграції нації та витворенню почуття 
одности в усіх прошарках населення чи племенах, та в добу легкого 
контролю над населенням за допомогою засобів масової комунікації та 
модерної зброї вони вироджуються в криваві диктатури, найяскравішим 
прикладом чого був їді Амін в Уґанді.

У нових державах велику ролю у витворюванні потрібної громадянської 
культури відіграє виховання. Воно може принаймні привчити загал 
населення до певної механіки демократичного життя, ознайомити зі 
структурою  демократичного ладу, правами громадян і загально 
обов’язковими нормами та прищепити почуття національної ідентичности. 
Все це є інтелектуальним знанням. Як уже було згадано, виховання в 
школах ледве чи зможе витворити довір’я і щасливе поєднання активности 
та пасивности з рівночасним розвитком необхідного почуття національного 
самоусвідомлення, компетентної підметної участи та готовости до грома
дянської співпраці.

Тому треба використовувати всі інші сили й інституції, що допомагають 
формувати поведінку людини, творити ефективний демократичний процес 
та орієнтацію людей — родину, професійне життя, добровільні об’єднання, 
всякі символи, події чи постаті, які допомагали б витворювати почуття 
духової спільности між усіма членами чи частинами народу. В цьому 
сенсі преважливими є будь-які успіхи нової влади в задоволенні певних 
потреб населення, бо вони допомагають творити серед населення вдово
лення, льояльність, відданість власній владі.

Наскільки важливим для розвитку політичної культури є досвід кожного 
громадянина в політичній системі, в якій він виростав, можна переконатися 
з прикладу життя та поведінки різних груп українців у діяспорі. 
Громадянська поведінка українців, прибулих дітьми, а тим більше 
народжених у США, Канаді чи країнах із виробленою політичною 
культурою, відрізняється від поведінки новоприбулих ім іфантів, які 
виростали під чужою  владою і ніколи не мали нагоди стати 
співвідповідальними, повноправними громадянами, здобути досвід влади. 
Тому організації, створені й підтримувані народженими в США чи Канаді 
громадянами, не розбиваються так легко, не зводять внутрішніх полемік 
за те чи інше слово. Вони поважають демократично обраний провід аж 
до виборів. Зазвичай між ними не постають кліки чи ідеологічні групи, 
які будь-яким способом і таємно змовлялися б, щоб перебрати керівництво 
орган ізац ії. До політичних справ там  підходять раціональніш е, 
поміркованіше, без групового фанатизму. Зате до чого бралися чи беруться 
новоприбулі іміг*ранти — чи це було в 20-х роках, чи після другої світової 
війни, — там звичайно приходило розбиття, незгода, фрагментація. Так 
поставали подвійні краєві репрезентації, подвійні об’єднаний колишніх 
вояків УПА, колишніх політичних в’язнів, подвійні рідні школи в тому 
самому місті і часто в близькому сусідстві, подвійні відзначення 
національних роковин.

Поведінка одних і других — це ілюстрація двох типів політичної 
культури: з одного боку інтегрованої, підметної, громадянської культури
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з льояльністю громадян до своєї політичної системи та взаємним довір’ям 
між громадянами, а з другого — фраґментованої, в якій велика частина 
громадянства відчужена від своєї влади або байдужа, а інша слухняно 
піддана поодиноким лідерам (отаманам), і в якій бракує основного цементу
— взаємного довір’я.

Дуже повчальним щодо того, яке значення має можливість участи у 
владі, в керуванні самим собою — навіть в обмежених вимірах, — може 
бути історія Галичини кінця 19 і початку 20 сторіч. Упродовж 20 — 30 
років ця провінція стала готовою до творення власного державного життя. 
Іван Франко, який не щадив слів критики своїх співгромадян за їхню 
заскорузлість, провінційність, вузькість думання, політичну пасивність 
тощо, в 1910 р. писав: “ Як для лікаря нема нічого приємнішого понад 
слідження, як хорцй звільна приходить до здоров’я, як у нього вертає 
органічне тепло, обіг крови наближається до правильної норми, появ
ляється апетит, вертає блиск очей і здорова краска на лиці, а там 
починають прибувати сили, росте бажання руху, — так і для історика 
нема нічого приємнішого, як слідити регенераційний процес нації, що з 
важкого духового й політичного пригноблення звільна, але постійно 
двигається до нормального життя. В останніх 20 літах XIX віку ми 
пережили такий процес. Може, він діждеться свойого історика, більш 
об’єктивного і з ширшим поглядом, ніж може бути один з діячів тої 
доби. От тим то я можу дати тілько деякі матеріяли для такого будучого 
історика, можу на шкіцу вати поодинокі фази того процесу радше способом 
мемуариста, і так, як вони представляються мені тепер, по 20 літах, 
коли многе тоді неясне прояснилося, многе, що тоді збуджувало пристрасті, 
тепер пережилось і давно похоронене; не одно, що тоді вважалося метою, 
тепер являється тілько милевим стовпом на безконечнім шляху людського 
розвою” 10.

Симон Петлюра, пишучи в 1907 р. в журналі “Україна” про успіхи 
галицьких українців, ствердив: “Европейські часописи, та почасти й 
російські, в один голос зазначають це нове в житті австрійських українців. 
З подивом, іноді просто таки неймовірним, приглядаються вони до виступів 
’’тірольців сходу" на форум видимої для Европи боротьби за свої 
національні права, різно становлячись до цього виступу, різно оцінюючи 
його, але, в кожнім разі, констатуючи певну силу його і значення в 
житті австрійської держави” 11. Мешканці Галичини, “найтемнішої діри 
Европи” , як колись назвав Галичину відомий соціолог Вернер Зомбарт, 
несподівано вийшли на європейський політичний форум і здивували всіх 
своєю політичною зрілістю. На місце національної апатії, незначних 
проявів активности національної енергії, “мізерної продуктивності 
національної праці” прийшло пожвавлення інтересу й подвійне захоплення 
національною працею.

Поряд із різними виявами цього пробудження С. Петлюра звертає 
увагу на результати останніх виборів до австрійського парламенту. 
Незважаючи на всякі надужиття та шахрайства, українці здобули 27 
мандатів, крім того, було вибрано 5 москвофілів. С. Петлюра звертає 
увагу на те, що “Обрані українськими народніми масами депутати в 
значній більшості належать до інтелігентних кругів; здебільшого всі вони
— люди так званих інтелігентних професій: редактори газет, адвокати, 
професори університетів, священики і тільки два селянини” . Деякі з 
тих депутатів здобули собі славу в парляментарних колах, як неперевер- 
шені промовці (д-р Євген Олесницький), як знамениті організатори
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народних мас (д-р Кирило Трильовський), як духовні діячі (о. Тит
Войнаровський, о. Стефан Онишкевич, о. Йосиф Фоліс), університетські
професори (Олександр Колесса, Станіслав Дністрянський), відомі адвокати
(д-ри Євген Левицький, Теофіль Окуневський, Кость Левицький, Никола
Лагодинський, Юліян Романчук. Лев Бачинський, Євген Петрушевич,

І 1Володимир Охримович та інші) .
За словами Петлюри, "... вже один склад українського парлямснтського 

представництва руйнує леґенду про політичну “незрілість” української 
нації...” 14 У тому ж параграфі Петлюра додає: “Навпаки, коли взяти на 
увагу, що виборцями українських послів були переважно селянські маси, 
взагалі менш культурні і не так високо розвинені в політичних справах, 
як городські виборці, то факт обрання ними людей інтелігентних професій 
депутатами до парляменту дає об’єктивний доказ розуміння селянськими 
масами української людности Австрії тих вимог, які становить сьогочасна 
держава до парляментських діячів. Цей факт не може не сгідчити на 
користь селянських мас української людности, не може не бути 
покажчиком їх політичного розвитку і вміння оцінювати завдання моменту 
та певну ролю в ньому окремих осіб” 15.

В австрійському парляменті існував “Руський Клюб” (Ruthenen-Klub), 
до якого входили посли з Галичини — українські та москвофільські. 
Українські посли хоч могли, то не змінили назви на “Український Клюб” , 
але зберегли стару назву “руський”, даючи кожному свободу “уживати 
на означення клюбу і нації або терміну малоруський, або терміну 
український”. На нашу думку, це був вияв державницького підходу до 
наявного поділу парлямснтського представництва та до завдань клюбу, 
які в статуті були сформульовані так: “Задачею руського клюбу є 
заступництво і оборона інтересів малоруської нації для її самостійного 
розвитку, політичного, економічного, суспільного і культурного” 16. Наші 
посли виходили, здається, з державно зрілої позиції, а саме, що боротьба 
між українцями та москвофілами — це внутрішня справа українського 
суспільства. А сам факт, що москвофіли вибрали тільки 5 послів, а 
українські 27, доводив, що москвофільство вже переставало бути 
внутрішньою загрозою. На форумі австрійського парляменту москвофіли 
й українці виступали в обороні інтересів того самого народу.

На диво, С. Петлюра в той час (1907 р.) ще не мав досвіду державного 
мужа, а був у полоні своєї групової (соціялістичної) ідеології та 
ідеологічного думання. Тому він закидав галицьким послам “ком- 
промісовий опортунізм”. Можна спитатися, які користі та особисті чи 
групові вигоди (а цс і є опортунізм) такий .компроміс між москвофілами 
й українцями на терені австрійського парляменту міг мати для українських 
послів. Користі могли бути тільки для загального добра, бо такий 
компроміс зміцнював представництво Галичини, яка спільним голосом 
своїх послів могла домогатися автономії та інших політичних прав народу. 
Таку дію доводиться характеризувати не як опортунізм, а як раціональне 
й успішне служіння своєму народові.

З погляду політичної культури важливим та істотним було взаємне 
довір’я, яке існувало між українською освіченою елітою та народні ми 
масами, як також довір’я та співпраця між самими депутатами, що були 
представниками різних політичних партій. Ці провідники, майже всі 
непересічні індивідуальності, готові послужити своїм знанням і своїм 
становищем суспільству, з якого вийшли, вміло вели ще затуркані, 
малограмотні народні маси до щораз більших успіхів. Ще в 1848 р.
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селянство Галичини було закріпачене, а єдина освічена верства — 
священство — відчужене, в полоні русофільства. Ще в 1860-х роках 
поляки мали всю владу в своїх руках і навіть не припускали, що небавом 
їм доведеться ділитися владою з українцями. Приблизно ЗО років пізніше 
галицьке суспільство мало вже свої політичні партії і вибирало біля ЗО 
послів до віденського парляменту. Було здійснено принцип двопартійности 
(націонал-демократи та соціял-радикали)17. Насправді були ще дві малі 
партії, але вони не мали сили. Відбувалися страйки, бурхливі віча, були 
вбивства (українського студентського діяча Адама Коцка поляками, а 
намісника Галичини графа Андрія Потоцького українцями), але 
відбувалася також закулісова дипломатія, йшли переговори, робилися 
спроби компромісів і навіть співпраці. Коли було доцільно, українські 
посли загострювали конфлікт, коли треба було бойкотувати вибори — в 
протесті проти надуживань, — приходив бойкот, а коли треба було йти 
на якийсь компроміс із поляками, ніхто не закидав тим провідникам 
зрадництва чи опортунізму; коли в 1918 році прийшла нагода перебрати 
владу в Галичині, виконано це справно за співпраці парляментаристів, 
усіх партій та військовиків. Ця співпраця охоплювала також моск
вофільських послів. І так крок за кроком галицькі українці наближалися 
до мети. Варто ще відзначити, що хоч російський уряд явно підтримував 
москвофільство, український табір не був просякнутий агентурою. 
Рівночасно з тими політичними успіхами Наукове Товариство ім. Ш ев
ченка і “Літературно-науковий вісник” публікували наукові праці й 
мистецькі тйори видатних науковців і письменників. Поширювався коо
перативний рух, підносилася освіта. Змагання за український університет 
у Львові мали шанси увінчатися повним успіхом.

Як пояснити собі оцей несподіваний вихід на політичний форум і вияв 
такої політичної зрілости? На нашу думку, це треба завдячувати трьом 
чинникам. Про перші два вже була мова, а саме про появу групи 
високоосвічених, непересічних індивідуальностей та про довір’я широких 
мас до цих провідників. Третьою ж передумовою було те, що австрійська 
держава була й намагалася бути правовою державою. Австрійські закони 
давали можливість боротися за свої права леґальним шляхом і добиватися 
успіхів. Крім того, в той час у Галичині ще не було розгорнених масових 
рухів, керованих часто амбітними демагогами, які підривали б довір’я 
народніх мас до своїх провідних людей.

У праці про Галичину під австрійською владою Іван Лисяк-Рудницький 
стверджує, що “незважаючи на упривілейоване становище вищих кляс в 
австрійській конституції, надужиття в адміністрації Галичини під контро
лем поляків, австрійські українці мали найважливішу перевагу — 
конституційно забезпечені права. Вони могли публікувати газети та 
книжки, засновувати товариства, відбувати віча, брати участь у виборах 
(навіть за відсутности виглядів на успіх), висловлювати скарги з парлямен- 
тарної трибуни й легально боротися за покращення свого становища. Однак 
вони мусіли передусім навчитися, як успішно використовувати ці можливості. 
Це вимагало глибокої зміни настанови провідників; вони мусіли навчитися, 
як стояти політично на власних ногах, не очікувати ласки від уряду чи 
ззовні, але спиратися лише на організовану силу власного народу” 1 .

Симон Петлюра, обговоривши позитиви й неґативи діяльности укра
їнських послів в австрійському парляменті, в кінцевому параграфі свого 
коментаря звертає увагу на ставлення послів до народніх мас. “Ця риса
— постійне прислухання до голосу народу, піддержування живих зв’язків
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з своїми виборцями, а через них і з цілими масами української людности. 
Виявляючись у формі внесення різних інтерпеляцій, заяв, прохань, частих 
поїздок послів в свої виборчі округи, в улаштуванні посольських віч і т. і., 
вона свідчить про високий рівень порядности і поважности українського 
представництва в парляменті і до певної міри може бути за гарантію 
неможливости з його боку різних “скоків” та “кроків” , невідповідних 
інтересам виборців... Це — тенденція використати парлямент, як 
агітаційну трибуну для національної ідеї, а свої поїздки в виборчі округи
— в цілях організації народніх сил для боротьби за національні права” 19.

Одне слово, австрійські закони, однаково чинні для всіх верств 
населення та всіх регіонів держави, успішна діяльність у політичному 
житті та законодавчій праці парляменту справжнього політичного проводу, 
сповненого почуття відповідальности та свідомости того, що можна було 
осягнути, а що ні, викликало довір’я і пошану людности. У свою чергу 
відбулися зміни настанови та способу думання суспільства в політичних 
справах20, услід за чим пішов ріст демократичної політичної культури до 
рівня безприкладного до 90-х років 20-го ст. в якій-небудь частині 
української землі.

(Закінчення в наступному числі журналу)

1 Barnard F. М. Culture and Political Development: Herder’s Suggestive Insights. / /  American 
political science review. — June 1969. — P. 392.

2 Almond Gabriel A. Comparative Political Systems. / /  Jornal of politics. — August 1956. 
— Vol. 18. — No. 3. — P. 391 — 409.

3 Липинський Вячеслав. Листи до братів-хліборобів. — Відень [1926]. — С. 344.
4 Almond Gabriel A., Verba Sidney. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in 

Five Nations. — Princeton. — 1963. — P. 13.
5 Цимбалістий Богдан. Тавро бездержавности. Джерзі Ситі, 1982. — 39 с.
6 Сверстюк Євген. Вибране. — Нью-Йорк, 1979. — С. 65, 82.
7 Almond Gabriel A. and Verba Sidney. The Civic Culture. — C. 430 — 443.
8 Там само. — С. 498.
9 Burke Edmund. Second Speech on Conciliation with America: The Thirteen Revolutions. 

[22 March, 1775].
10 Франко Іван. Молода Україна. Часть перша. — Львів, 1910.—  С. 17 — 18.
11 Петлюра Симон. З життя австрійської України: Українські посли в віденському 

парляменті. / /  Симон Петлюра: Статті, листи, документи. — Нью-Йорк, 1956. — 
С. 119.

12 Там само. — С. 123.
13 Шкода, що досі нема ніякої праці про діяльність українських послів в австрійському 

парляменті, ані не видано хоч деяких промов українських парляментаристів, зокрема 
такого оратора, як Євген Олесницький. Це були зразки політичної вироблености 
галицької еліти того часу. С. Петлюра в цитованій статті згадує про промову посла 
Семена Вітика, в якій Вітик критикував політику польської шляхти під час виборів 
за її союз з антисемітським клюбом у парламенті і “своїм виступом придбав собі 
гарну славу”.

14 Петлюра Симон. Цит. праця. — С. 124.
15 Там само. — С. 124 — 125.
16 Там само. — С. 127.
17 Kutschabsky W. Die Westukraine im Kampfe mit Polen und den Bolschewismus in den 

Jahren 1918 — 1923. — Berlin, 1934. — S. 13.
18 Rudnytsky Ivan L. The Ukrainians in Galicia under Austrian Rule. / /  Nationbuilding and 

the politics of nationalism: Essays on Austrian Galicia. / /  Ed. by Andrei S. Markovits 
and Frank E. Sysyn. — Cambridge, 1982. — P. 37.

19 Петлюра Симон. Цит. праця. — С. [123].
20 Kutschabsky W. Op. cit. — S. 14.

105



КУЛЬТУРА

Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ

ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПОЕТИКОЮ ШЕВЧЕНКА

На порозі 50-х минулого століття — отже, у крижаному розпалі 
Шевченкового “Оренбурга” — у фізиці вперше з ’являються сюжети, 
пов’язані з абсолютним холодом (“абсолютна температура” Томсона- 
Келвіна, “абсолютний нуль температури” і т. п.).

Належить визнати, що чи не всі спостереження над світовою 
речовиною за своєю історичною генезою — то загадкова проекція у 
спеціальну царину тих чи тих колізій речовини суспільної. Трактат 
Карно-молодшого про антагонізм “вогню” і “холоду” , який поклав початок 
термодинаміці, з ’являється майже водночас з “Червоним і чорним” — 
романом, що у ньому Стендаль геніально віддає “термодинаміку” людської 
життєдіяльносте, котра, мов Гераклітове світове полум’я, мірою спалахує і 
мірою ж згасає. Так само загадково доба штучної радіоактивносте збігається 
з наймасовішим і наймоторошнішим в історії сеансом теж насильницького 
розкладу людської — соціальної і психічної — речовини, розкладу, 
засвідченого у світовому мистецькому ландшафті від “модерну” так званого 
“кінця віку” — того віку — до “постмодерністського” кінця віку цього.

Власне, “холод” у європейське світовідчуття внесла французька рево
люція, — необхідно емансипувавши людину від усіх патріархально- 
родових, “особистих” зв’язків, від супровідної останнім психологічної 
“теплоти” , вона так само необхідно внесла у відтак формалізоване, суто 
політично-юридично організоване суспільство — психологічний “холод” , 
що на нього у міріадах своїх текстів скаржився європейський романтизм, 
а затим і “реалізм” та інші, пізніші “ізми’Ч

Європейська література від “енського гуртка” до Флобера і далі — це 
саме констатація “абсолютної температури” , її “абсолютного нуля” у 
суспільстві, аж до “нульового меридіану” (Гайдеґер) сучасного ’’мистецтва, 
ніби вже остаточно загіпнотизованого тим “нулем” .

Словом, за свою безумовну політично-юридичну свободу, внесену у 
світ французською революцією, людство — спочатку європейське — одразу ж 
почало розплачуватися у всьому діапазоні “світової скорботи” , від робленої 
і стилізованої до вже цілком очевидної, інтонованої великими 
романтиками, а особливо КіркеїЬром.

За цих обставин цивілізації належало негайно віднайти якесь потужне 
енерііетичне джерело втраченої “теплоти”, що компенсувала та потіснила б той 
“холод”.

Цим джерелом чи не в перше десятиріччя по французькій революції 
стає доти замовчувана, а то й просто невідома категорія Народу — не 
стільки юридичного “суспільства” , скільки особливої ірраціональної
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“спільноти” , яка своїм могутнім диханням має зігріти людину, що незрідка 
вже замерзала на крижаних протягах історії, на її великих шляхах, 
путівцях і чорнотропах.

Категорія “народного” з блискавичною швидкістю заволодіває геть усім 
європейським обширом від Кадікса до Санкт-Петербурга, від Лондона до 
кавказьких християнських міст.

Українська культура доби Бароко — від Острозької і далі Києво-Могилян- 
ської академій до Сковороди — передусім зосереджена на Абсолюті, на самій 
стрункій структурі його космічного господарства, на його символічних 
відсвітах як у виокремленій, так і колективній — людській душі.

Автентичний рефлекс людини і самої світової речовини на Бога — ось 
наскрізна і, власне, єдина тема цього Бароко, яка диктує відповідну 
поетику, літературну, архітектурну, музичну і т. п. — аж до загального 
життєвого стилю. Поетику у вигляді тих чи тих знакових рефлексів на 
присутність Бога-у-світі — як єдиний сенс і шанс цього світу.

Французька революція у своєму “штурмі неба” звела Людовіка XVI 
на ешафот, а папу Пія VI кинула до в ’язниці, тим самим поставивши 
під сумнів поцейбічні персоніфіковані ґаранти цієї присутности — государя 
і понтіфікса — і тим самим — саму цю присутність.

Отож, у раптово спорожнілому європейському світі належало несподіваний 
колосальний світоглядний вакуум негайно наповнити якоюсь повноцінною 
онтологічною речовиною, що порятувала б здезорієнтованого сучасника. 
Такою “речовиною” і стає саме “народне” , “національне”, — власне, вся 
семіотична (мовна і обрядова), подієво-історична і просто психологічна сума, 
напрацьована тими чи іншими народами. Виникають — саме в розпалі 
французької революції — супровідні тій сумі терміни. “Патріот” , 
“Патріотизм” , “Патріотичне”, “Нація” — у вже цілком сучасному розумінні.

Отож, звертаючись до “народного” , людина рятувала себе від онто
логічної ентропії, що її чорні діри раптом забовваніли на європейському 
виднокрузі. Відтак національне будівництво на Заході починає розгортатися 
у бік не лише політично-юридичного формалізму, тих чи тих абстракцій 
модернізованого тоді “римського права” , а й у бік “народу” , суверенного 
не тільки політично, а й семіотично та психологічно, у бік саме 
ірраціональної його “спільноти” , яка зберігає у своїх символах, у самій 
своїй поведінці дорогоцінну “теплоту” , ледь не втрачену в тих абстракціях, 
у необхідному юридичному знеособленні людських взаємин.

На Сході ж Європи той процес був ускладнений, обтяжений і просто 
загальмований повсюдним там імперським політичним стилем, який, 
приміром, в особі князя Мсттерніха просто-таки ненавидів “національне” 
(не виключаючи і його німецько-австрійських первістків!).

Росія ж після звитяжного для неї 1812-го року опинилася на перехресті 
можливого національного розвитку — у власному розумінні (про це 
сиґналізують такий несподіваний і навіть загадковий політичний жест 
Олександра І, як частинне поновлення польської державности і його так 
само загадкові плани, пов’язані з поновленням українського гетьманату
— з булавою у руках Миколи Рєпніна), — і набагато виразнішої тенденції 
до будівництва імперського, абсолютно надетнічного.

Російська декабристська лівиця з її сильними польськими та особливо 
українськими симпатіями схиляється у своїх суспільних проектах до першої 
тенденції, але після політичної катастрофи декабризму вочевидь пере
важила брутальна техніка імперської експансії, що під різними ідео
логічними дахами й паролями продовжувалася донедавна.

107



На початку 30-х минулого століття стрімко інституалізується 
специфічний російський “патріотизм ” , який вимагав не стільки 
національної, скільки імперської лояльности (провідними функціонерами 
цього квазіпатріотизму характерно стали не лише етнічні росіяни, а й 
остзейсько-кавказько-польсько-українські “інородці”).

Іван Котляревський з його геніальною інтуїцією мимохіть зачепив 
катастрофу французької революції у відомій памфлетній строфі “інферналь
ного” розділу своєї травестії. Маленький військовий функціонер імперії, який 
затим встиг вибратися до заледенілих бюрократичних лабіринтів її столиці, 
він, напевне, до кісток відчув той європейський і санкт-петербурзький 
“абсолютний нуль”, що від нього могли порятувати лише — “наші полтавці”. 
“Наталка Полтавка” — то, серед іншого, ще й похідне від “natalis” — 
“рідна” , “наша” (лексема, яка для блискучого латиніста, що ним був 
Котляревський, звучала набагато виразніше, аніж для нас...)

... Конотопський поміщик Максим Парпура, який видав початок 
травестованої “ Енеїди” , майже водночас надрукував і казенну 
публіцистичну “епопею”, присвячену “графові Суворову-Римнікському”
— у рік, коли загін російської морської піхоти ввійшов до Риму, чи не 
у рік коли Гаврило Державін написав:

Но что тебе союз, о Росс?
Шагни — и нея твоя вселенна.

Імперія, отож, розпростерлася-випнулася своїм тигриним хребтом 
поміж двома містами Святого Петра — одним стилізованим (Санкт-П е
тербург) і другим автентичним (власне Рим). Невипадково ж — на рівні 
того геніального антропонімічного інстинкту, що підказав письменникові 
ім’я “Н аталка” , з ’являється поряд з ним і “Петро” — тільки Петро вже 
“полтавець” , “наш” , “наський”, як пізніше скаже Бодянський, — 
з’являється герой, який у своїх мандрах-пошуках багатозначно вписується 
у “багатозначну козацьку мандрівку” (Орест Зілинський) української 
Енеїди, мандрівку, яка необхідно мала скінчитися розбудовою саме 
“нашого” , “народного” Міста (Наталка за походженням своїм — городянка).

Котляревський самим своїм жанром заперечує Санкт-Петербург, — цей 
геополітично-стратегічний і бюрократичний анклав-аванпост “Третього 
Риму” , — саме травестуючи зразкову імперську епопею Вергілія, що 
впродовж чи не двох тисячоліть була естетично-семіотичним еталоном 
імперської ідеї. Натомість останній він протиставляє саме українсько-на- 
родне у тисячах його національних вимірів — від мови та обрядовости 
до костюму й кухні, від антропоніміки до народного “етосу” взагалі. 
“ Е н еїда” Котляревського — це і перша худож ня маніф естація 
“національного” , і водночас перша ж його етнологічна “кодифікація” , з 
якої і починається подальше українське народознавство всіх його жанрів, 
рівнів, напрямів і методів — народознавство, яке й ще сьогодні перебуває 
у риштуваннях, у лихоманковому нагромадженні тих чи тих фактів 
національного існування — внаслідок нашого очевидного історичного запізнення.

Гоголь продовжив цю національну неґацію  С анкт-П етербурга, 
створивши трагічний і моторошний урбаністичний пейзаж, що у ньому 
людина постає виключно як “стаффаж” (людське як вторинна, малозна- 
чуща деталь пейзажу), створивши, за словами одного його коментатора, 
“комедію імперії” , театр її тіней і фантомів. Так само він протиставив 
останньому ніби метонімію України — “Полтавщину” , що її сповнює
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незвичайна вітальна “диканська” енергїя, вже наближена до автентичного, 
а не штучного епосу (що ним насамперед була Верґілієва “Енеїда”).

“Тарас Бульба” постає на патетичних шляхах саме такого наближення, 
постає як другий після “Енеїди” Котляревського найголосніший пароль 
національного народження, який уже лунає не в комічній, а саме 
патетичній тональності.

Впадає в око, однак, стільки ж металічний, скільки ще ніби 
“частинний” характер зусиль Котляревського й Гоголя по відтворенню 
національного — автор “перелицьованої” “Енеїди” бере його переважно 
комічний аспект, автор “Вечорів” і “Миргорода” , вже доповнюючи 
комічне патетичним, водночас ще залишається в іншомовному полі (хоча 
російсько-гоголівське слово вже й вирує розмаїтими семантичними резо
нансами слова українського).

Отож, рано чи пізно мав з ’явитися — у відповідності, як казав відомий 
київський мислитель Валентин Асмус, з “потрійним ритмом буття” (серед 
іншого, і буття національного) — автор, що усунувши згадану 
“частинність” , мав діалектично завершити попередні зусилля — вже у 
всьому смисловому діапазоні українського слова.

Цим автором зрештою і став Шевченко — третій і найбільший учасник 
“Наддніпрянської Трійці”. У Гоголя є щасливий вираз у зв’язку з 
пушкінським словом — “безодня простору” цього слова. У Ш евченка ж 
українська проблематика, що її почали громадити та віддавати Котля
ревський і Гоголь, вже не тільки розширено-поглиблена світоглядно й 
подієво: вона, нарешті, відлунює всією безмежною смисловою потугою 
“безодні простору” — слова українського.

Отож, невипадково Шевченко, дебютуючи, створює “на вічну пам’ять 
Котляревському” його глибоко ліричну некрологію, поетичний меморіал 
на честь свого літературного “батька” (саме так молодий автор назвав 
тут Котляревського). Затим, уже у своєму “дооренбурзькому” зеніті, — 
уже створивши свою “комедію імперії” (“Сон. Комедія”), — поет у 
посланні Гоголю звертається до нього зі словами — “великий мій друже” , 
хоча й був особисто з ним не знайомий (на цю багатозначну суперечність 
звернув увагу Г. Грабович), отже, звертається до нього саме як до свого 
попередника, з надзвичайною чіткістю вказуючи на поділ національно- 
естетичної праці поміж ним і собою: “Ти смієшся, а я плачу” .

Ці твори-дифірамби — ще й ніби ліричний “на незабудь” самому 
авторові — саме як спадкоємцеві його попередників у тій “Наддніпрянській 
Т рійці” , як продовжувачеві-завершителеві їхніх Грандіозних національних 
інтуїцій. Це вже ніби ліричні ескізи до свого власного літературного 
портрета, навіть спроба до створення “автопортрета” молодої національної 
культури, спроба до її авторефлексії.

Але чому саме Шевченкові у тому “потрійному ритмі” цієї культури 
належить останнє, отож, діалектично найпочесніше і найвідповідальніше місце?

Котляревський у глибинах свого могутнього інстинкту безсумнівно 
відчував національну трагедію — трагедію українського козацько-селян
ського байдака, який виплив у бурхливе море тогочасного світового 
національно-історичного творення занадто пізно (а чи занадто рано?), 
коли тверда суша у тому творенні вже була поспіль зайнята іншими 
політично-етнічними силами. За відомою історико-літературною леген
дою, українська “ Енеїда” , серед іншого — то ніби особливий художній 
сколок з тодішніх безчисленних козацьких “ єн еїд”-міграцій (скажімо, 
за одною козацькою леґендою, після катастрофи Запорозької Січі
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декотрі її “сироти” подалися — “аж до М альтиза” — Мальта історично 
була ніби аристократичною версією-альтернативою української С ічі, 
елітарною “Січчю середземноморською”). Холод такого сирітства К отля
ревський в “Енеїді” долав — так званою “котляревщиною”, у тій ситуації 
історично й онтологічно доречним сміхом, а в “Наталці Полтавці” — 
ліричною ілюзією сентиментальних конвенцій, ілюзією, уже за самими 
соціологічно-сценічними умовами театрального буття цього твору залежною 
від тогочасного його “адресата”, який, певне, тільки і мав, що цю 
фатоморгану (пор. так само категоричний імператив “гепі-енду” в сучасній 
масовій культурі)...

Гоголя цей “холод” пробирає вже справді аж до кісток, що від нього 
не рятує і найтепліша петербурзька “шинель” , ота суконна тога 
миколаївської імперії (пор. бадьорий художньо-фенологічний парадокс 
“Ночі перед Різдвом” — чим дужчає “диканський” мороз, тим жвавішають 
люди й колізії “полтавської” повісти!). Останнє десятиріччя гоголівського 
життя — за своєю хронологією абсолютно синхронне шевченківському 
розквіту! — з катастрофічною динамікою поглиблює письменницьку кризу, 
зумовлену катастрофічним же відчуттям імперського і навіть світового 
“холоду” (песимістична історіософія незакінченого “Риму” ,, де подається 
приреченність як римського “консерватизму” , так і паризького “аван- 
ґардизму” — “на зловісно-безмовному тут тлі Риму третього” , про який 
письменникові ніби вже й не варт вести розмову). Для “холоду” 
вітчизняного Гоголь тоді вже не знаходив і самої автентичної мови, про 
що засвідчує як художня катастрофа другого тому “Мертвих душ” , так 
і суто публіцистична (власне, позичена в українського Бароко) збитко
во-проповідницька (отже, на той час і за тих умов чи не безнадійно 
архаїчна) інтонація “Вибраних місць із листування з друзями”.

Шевченко ж віднайшов необхідну художню мову — і противагу, 
“протисерсдовище” тому “холоду” , і його точний температурний сигінал.

Повість “Художник” з надзвичайною переконливістю віддає, сказати б, 
в “умовний спосіб” шевченківську біографію — тут навмисне подану саме 
“частинно” , — як “фізіологічний нарис” доволі типової петербурзької долі 
талановитого самоука-різночинця, що спробував було вийти поза свої 
станові рямці. Ніби лабораторно — повість віддає трагічно обмежені 
можливості Ш евченка, саме в “умовний спосіб” відчуженого від його 
поезії, від його народу. Божевілля і смерть, що ними закінчується друга 
частина повісти — це наскрізна реалія петербурзько-різночинного існу- 
вання-скніння, його абсолютний “фізіологічний” факт, що міріади разів 
відтворює російська “петербурзька повість” — від пушкінського “Мідного 
вершника” до “третього тому” блоківської поезії.

Отож, “першу частину” “Художника” художник реально продовжив
— за допомогою свого народу і своєї поезії, уже не в умовний, а в 
дійсний естетичний спосіб протиставивши їх арктичній температурі 
нордичної імперії, повсюдному “холодові” людських взаємин.

Невипадково ж трагедія Катерини завершується у віхолі й заметілі — 
і так само невипадково четвертий розділ поеми, четвертий акт цієї трагедії, 
розпочинається, ніби зовсім несподівано, з особливого “флористичного" 
сиґналу останнього акту недавньої національної трагедії:

ГІопід горою, яром, долом,
Мов ті дубки високочолі,
Дуби з гетьманщини стоять.
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У яру гребля, верби о ряд,
Ставок під кригою в неволі 
1 ополонка — воду брать...
Мов покотьоло червоніє 
Крізь хнару — сонце зайнялось.
Надувся вітер; як повіє —
Нема нічого: скрізь біліє...
Та тільки лісом загуло.

Той гетьманський дуб несподівано виростає насамкінець шев
ченківського шляху, в гострій лірично-історіософській ревізії "геть
манщини” (“Бували войни й військовії свари” — “остались шашелі: 
гризуть, жеруть і тлять старого дуба”).

Відчуття довколишнього ж “абсолютного нуля” супроводжує Шевченка 
до останньої його хвилини (невипадково ж і трагічна петербурзька 
“фенологія” у поемі молодого Івана Драча “Смерть Шевченка”).

“Катерина” присвячена “Василию Андреевичу Ж уковскому”, 
патріархові російського сентименталізму, але на різку відміну від автора 
“Наталки Полтавки” (що у ній теж імпліцитно присутній Жуковський
— у розповіді про спектакль за п’єсою Шаховського, його послідовного 
літературного ворога), у Шевченка немає вже й сліду обрядових ілюзій, 
супровідних сентименталістському сюжетові, витвореному саме у 
специфічний “умовний спосіб” цього напряму. Генеза і подальше 
протікання трагедії покритки — трагедії, що її естетично-необхідно 
приспала поетика “Наталки Полтавки" — подається вже у “формах 
самого життя”, якщо пригадати тогочасний літературно-критичний жаргон, 
тобто у реалістичній тональності.

Що ж мало зупинити необхідний відчай при спогляданні тих мото
рошних “форм” — як не ті чи ті форми й семантики національного?!

Проте Шевченко вбирає останнє в діапазоні незмірно ширшому, аніж 
його попередники. Навіть Гоголь, який серед іншого, “здійснив незвичайне 
за своєю безпосередністю засвоєння й переосмислення слов'янської міфології” 
(Сергій Аверінцсв). Але безодню слов'янського  ̂ міфологічного простору, 
(приміром, Шевченкова “Тополя”, яка ' міфопоетично “проростає” аж в 
індоєвропейську давнину) пост віддає вже в “безодні” українського слова, 
тим самим неймовірно посилюючи художню енергію своїх образів.

Чи не водночас з “Тополею” був написаний “Перебендя”, що у ньому
— з точністю “польової" фольклористики — обраховуються народні пісенні 
жанри та їхній, у сучасних термінах, “прагматичний аспект” (тобто 
художня орієнтація на ту чи ту аудиторію, того чи того “адресата”):

Отакий-то Перебендя 
Старий та химерний!
Заспіває про Чалого —
11а Горлицю зверне;
З дівчатками на вигоні —
Гриця та веснянку,
А у шинку з парубками 
Сербина, Шинкарку;
З жонатими на бенкеті 
(Де сискруха злая) —
Про тополю, лиху долю,
А потім — У гаю,
На базарі — про Лазаря,
Або, щоб те знали,
Тяжко-важко заспіває,
Як Січ руйнували.
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Проте Шевченко тут не обмежується тією фольклористичною но
менклатурою, що її було так багато у всіх без винятку молодих 
“національних культурах”, власне, у їхніх красних письменствах, тоді 
ніби аж оздоблених фольклором. Характерно, що майже всі згадані 
пісні Перебенді мають “мінорну”, а то й взагалі “катастрофічну” 
семантику (і “Чалий”, і “Шинкарка”, і “про тополю” і “У гаю” і т. д.), 
яка тим самим постає ніби фольклоризованою увертюрою до подальшої 
патетичної картини поетової величі і самотности. Шевченко, отже, не стільки 
“називає” фольклор, скільки імплікує його у свою художню структуру, в 
саму її глибину.

Фольклор же за самою своєю словесною фактурою безперестанку 
резонує на міф, реверберує тими чи іншими його сюжетами, складниками, 
всією його смисловою речовиною.

Остання ж, за доволі переконливими дослідженнями сучасної культурної 
антропології, свою напружену цілісність структурно поєднує з трьома стільки 
ж взаємопроникни ми, скільки й диференційованими семантичними своїми 
першоначалами — Космосом, Пантеоном і Людиною — першоначалами, що, 
напевне, виникали у суворій часовій послідовності первісного погляду на 
довколишній світ, у якому міф уперше помітив саме першостихи — від 
Неба і Землі до їхніх вогненних, водних та інших компонентів, — затим 
зафіксував-кодифікував ці стихії в антропоморфних та інших образах 
Пантеону і, нарешті, зупинив свою зіницю на самій людині.

Світова лірика — а надто з доби романтизму — з дивовижною 
достеменністю зберегла цей “потрійний ритм” міфу, який розпочинає саме 
з космічного пейзажу, продовжує його розмаїтими уособленнями-пер- 
соніфікаціями, а закінчує вже “умовами людського існування” (Паскаль) 
у відповідних контекстах.

Гоголь уже чув ті чи ті порухи міфологічної субстанції — через 
“колосальні”, за його словами, образи і сюжети українського фольклору. 
Шевченківський же слух, що вже цілком перебуває в автентичному 
мовному просторі, дістає ніби вже до самого денця цієї субстанції.

Шевченківський поетичний дебют — “Причинна” — з надзвичайною 
послідовністю віддає онтологічний ритм міфу: розгніваного, збуреного 
Космосу, збуреного ж “Дніпра”, поперемінної почережности “верху” й 
“низу” (“додолу верби гне високі, горами хвилю підійма”, просторової 
почережності ж “місяця” і морского “човна”) аж до найдавніших уособлень 
цього Космосу, де світовому дереву “ясеню” асистують одвіку супровідні 
йому птахи — “півні” і “сичі”; затим з ’являється нарешті — людина, 
але ще в цілковитій залежности від “ворожки” і споріднених 3 і нею 
низових демонічних втілень тієї ж водної стихії — русалок, які знов-таки 
визначають трагізм ще однієї людської долі — “козаченька молодого”.

Останній же твір Шевченка, закінчений десь за десять днів до його 
смерти — “Чи не покинуть нам, небого” — з такою ж очевидною, але 
вже ніби оберненою послідовністю — “людське” повертає до його 
космічних витоків, у необхідному супроводі міфологічного персонажу, що 
ним тут є поетова “Муза”, через напівтравестовані, але так само тут 
необхідні класичні міфологічні образи (від “каламутної” “Лети” до 
“Флегетону” та “Стіксу”, що тут постають міфологічними відповідниками 
“Дніпра широкого” — отже, абсолютна естетична симетрія до 
“Причинної”, де “Дніпр широкий”, з ’являється вже в першому рядку! 
Від мандрів “до Ескулапа на ралець” — з метою одурити “Харона і 
Парку-пряху” — до вже нетравестованого, до краю патетичного
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“передвічного гаю”). “Людське” , що тут безконечно потоплене історією, 
повертається у той космічний ландшафт, з якого й почалася поетова 
творчість, тільки цей ландшафт уже перебуває в іншому, трагічно 
погіднішому метеорологічному режимі, котрий цілком відповідає тій 
втомі...

Отож, Ш евченко відкриває — через фольклор переважно — весь 
колосальний семантичний діапазон міфу, цього першого і чи не най
ефективнішого засобу до збирання і збереження людського досвіду і одного 
із найефективніших засобів — до творення художнього образу в поезії 
Нового часу. Гераклітів потік останнього літератора від романтиків до 
“Улісса” прагне віддати, серед іншого, саме з допомогою міфологічної 
аплікатури людського мислення — і минулого, і теперішнього, вщерть 
переповненого міфореліктами. Ш евченко, починаючи від “Причинної” і 
закінчуючи тим передсмертним-посланням-до-Музи, з граничною енергією 
використав усі художні можливості естетичної комбінаторики — 
космічного пейзажу, наступних йому “Пантеонів” (від поганських до 
християнського) і, нарешті, згаданих “умов людського існування” .

У зв’язку з цим належало б уважніше дослідити пейзажистику 
Ш евченка-поета (а затим і Ш евченка-художника!), яка у нього є 
очевидним відгомоном людського першопогляду на світ, а не лише суто 
літературною чи мистецько-пластичною подією. Принаймні Ш евченків 
літературний пейзаж — це саме світо-гляд, який помічає спочатку 
першостихії цього світу, а лише вслід за тим зупиняється на божестві і, 
нарешті, на людині:

у
І нема тому почину,
І краю немає!
Ніхто його не додбає
І не розруйнує...

Сон, Комедія

У Ш евченковому поетичному всесвіті сюжетно й композиційно, у 
відповідності зі згаданою комбінаторикою, “людське” може випереджати 
“пантеон” і “космос” , але їхня онтологічна ієрархія зберігається непо
рушно, постійно й послідовно, визначаючи тим самим найбільш фунда
ментальні ознаки цього всесвіту, фундаментальну ж структуру шев
ченківських текстів.

Приміром, якщо “Сон” розпочинається з есхатологічної картини 
людської сваволі, то цій картині передує відповідний новозавітний епіграф, 
а затим, після особливої ліричної деструкції цього “метасоціологічного 
пейзаж у” , розповідь трансформується у власне пейзаж, що йому нема 
“почину” і “краю ”. Якщо ж у “комедії” виникає ніби “обезлюднений” 
сибірський пейзаж, то одразу ж виявляється — що він насправді є 
похідним від ... “люду поганого” .

Так само “Кавказ” розпочинається ніби з ескізу до грандіозного гірського 
пейзажу, а одразу затим зі згадки про Прометея — цього образа-посередника 
поміж божеством і людиною. Шевченкова художня думка безперестанку 
обертається поміж цими смисловими ланками світової драми, обираючи той 
чи той її акт — у відповідності з тією чи тією метою цієї думки.

При бажанні можна було б укласти ніби “словник”- “тезаурус” рішуче 
всіх шевченківських мотивів, зосереджених довкола цих ланок-актів; 
рияви^ц \ зібрати  ніби “^е^ссеми” , “м атр и ц і” щ доенківсі»$вод 
“гіперпейзажу” , подати точний обрахунок-перелік шевченківських же
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пантеонів і, нарешті, вибудувати переконливо систематизований репертуар 
“мотивів” же, пов’язаних з подальшою появою у шевченківському 
художньому полі — людини.

Поезія Нового часу відтворює безліч міфологічних моделей минулого,
— але переважно з метою віддати за їх допомогою подієву та світоглядну 
суму цього Часу. Власне, історію, “pec Л ета” , як казали римляни, тобто 
те, що розгортається у світі по становленні його загального пейзажу, 
після подвигів тих чи тих “пантеонів”.

І світову, і національну історію Шевченко розглядає саме як третій акт 
усесвітньої драми, до краю переповнений інерційними силами міфу і просто 
його реліктами (див. відповідні праці Григорія Грабовича). На колосальному 
тлі космічного пейзажу і відповідного йому божественного жесту поетові 
стає очевидною принципова невдатність “долі людської” (як ще можна 
перекласти згаданий екзистенційний троп Блеза Паскаля). “Кобзар” аж  по 
вінця наповнений сюжетами, пов’язаними — саме з цією її невдатніспо. 
Від Причинної дівчини до останнього вірша з його парадоксальною особистою 
ідилією... по той бік “каламутної Лети” (“В гаю - предвічному гаю, поставлю 
хаточку, садочок Кругом хатини насаджу”).

Проте якщо людина зазнає безконечної поразки, ніби аж якоїсь 
перманентної інволюції, то що може порятувати її саму, самого художника?

Напевне лиш е рід, на-рід, національне, що у їхніх стихіях унікальним 
чином ще зберігається теплота людської солідарности — від патріархальних 
до вже суто громадянських її форм.

Тим самим художнє мислення ніби повертається на кола свої: фольклор, 
сам етос етносу навчає митця міфові; останній, зрештою, спроваджує його 
в простір історії, історія ж з її “абсолютними нулями” знову-таки навертає 
це мислення у міфологічно-національні стихії, де воно тільки й може 
заспокоїтися; однак затим його необхідно знову виносити на моторошні 
крутосхили історії. 1 так далі...

Масивне навертання тогочасного світового літературного процесу до 
“народного” відбувалося саме за таких умов і на таких підставах.

Ш евченко тут ніби не є винятком. У тому процесі можна віднайти 
міріади типологічних паралелей до його творів, власне, до їх зовнішньої 
архітектури, чим залюбки і займається безліч дослідників.

Що ж, народність — то справді наскрізна, абсолютна ознака шев
ченківської творчости.

Але вже самий її характер має нетрохи парадоксальне спрямування.
Від першого до останнього шевченківського поетичного текстів впадає в 

око їх майже обрядова фабула: “він” і “вона” або знаходять одне одного 
або одне одного ж втрачають. Шевченко знає безліч модифікацій цієї фабули
— від трагічної Причинної до Причинної вже трагікомічної (жертва пересуду, 
який табуює дефлорацію із вірша “Н. Т .” — “Великомученице кумо!” , 
якого ще М. Ф. Сумцов вважав — чи не “порнографічним”).

Поміж цими творами — міріади тих чи тих колізій, що внаслідок їх 
рід виникає або ж руйнується. Здебільшого останнє...

То як же порятуватися від цієї катастрофи? А — подальшими спробами 
до пошуків щасливих прецедентів родової творчости, пошуків засобами 
геть усієї знакової суми цього роду: від мови й ритуалу до всіх інших 
семіотичних сигналів такої колективно-родової напруги, до всієї символо- 
логії відповідної спільноти, до тієї “сигнатури” , яка тільки й зберігає 
необхідну “теплоту” у холоді світової ночі...
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1 хоча й не багацько таких прецедентів на Шевченковому виднокрузі, 
але вони таки є.

Приміром, “Садок вишневий коло хати” , (“Вечір”), “Зацвіла в долині” , 
“ І досі сниться: під горою”.

Але наскільки більше в Ш евченка — заручин, шлюбів та інших 
ритуалізованих міжлюдських зв’язків, які катастрофічно розпадаються, 
скільки сімейних та інших розлук, не-зустрічей, смертей, а затим рій 
втрачених надій на подолання людської самотности. “Кобзар” — то, серед 
іншого, ґрандіозна ліроепічна панорама відчуження у всіх його формах, 
жанрах, проявах-пароксизмах.

А проте вже сама мовна фактура цієї поезії — запорука якщо й не 
остаточного ствердження людської солідарности, то принаймні безупинного 
до неї потягу, адже запорукою цієї солідарности стає будь-який 
семіотичний жест-сиЛіал у полі “національного” з його нескінченною 
боротьбою-ектропією — проти ентропії відчуження.

Та Ш евченко, зрештою, це не просто художнє повернення до тих чи 
тих категорій “народного” , а їх щонайглибше перетворення — вже на 
основі особистісної художньої волі, на основі особистісного ж бачення 
світу.

Французька революція, а затим романтизм внесли у європейський світ 
як пафос “народу” , так і патетику суто особистісного людського “я ” , яка 
й розгортається аж до останніх можливостей індивідуальної емансипації. 
Можливостей аж навіть трагічних, вочевидь вибухонебезпечних.

Найбільші постаті середньо- і східноєвропейського романтизму, 
відтворюючи всю суму “народного” , так само переконливо зберігають 
свою особистість, вибудовують своє власне світоглядне дзеркало для 
відбиття у ньому — загальноколективного, міфологічно-фольклорного. 
Доля П уш кіна й Петефі, які впали необхідною жертвою своїх 
гіпертррфованих особистостей, загальновідома. Про М іцкевича ж Герцен 
якось меланхолійно сказав що особисте життя того — “ Бог відвідав” . 
Так само “ Бог відвідав” і Ш евченка на його безконечно трагічному 
життєвому шляху. Проте це ніби лиш е біографічні сиГнали великих 
особистостей. На часі нарешті створення панорами абсолютно персо
нальних і просто персоналістських рефлексів Ш евченка на довколишній 
світ, що прозирають навіть у нібито “застиглій” естетичній речовині 
його поезії (“застиглій” , зрозуміло, в нашій вже автоматизованій її 
рецепції).

Ось приміром, фонетично-фонологічні звукові групи - симетрії перших 
дванадцяти рядків “Причинної”:

ре-ро та-то
ди-ти ві-ви-ва

Реве та стогне Дніпр широкий, до-до
Сердитий вітер за пива, ми-ма
Додолу верби гне високі, ре-ро та-то
Горами хвилю підійма ди-ти ві-ви-ва
1 блідий місяць на ту нору до-до
Із хмари дс-де виглядав, ми-ма
Неначе човен в синім морі, лі-мі ту-ру
То виринав, то потопав. де-де

не-на че-чо ен-ні
Ще треті півні не співали, то-то-то
Ніхто ніде не гомонів, ПІВ-ПІВ

Сичі в гаю перекликались, ні-ні
Та ясен раз у раз скрипів. си-ись

раз-у-раз
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... Десь починаючи з Фердінанда де Соссюра (власне, після недавніх 
публікацій певних епізодів із його спадщини) мовознавство і затим 
літературознавство почали здогадуватися про особливі звукові структури 
так званої “анаґрами” у давніх текстах, що їхнє світоглядно ключове 
слово тут безперестанку перстворюється-повторюється — саме у вигляді 
анаґрами, різного роду фонетичної комбінаторики, яка саме повторює ті 
чи ті фонеми того слова-пароля. Поступово виявилося, що великі лірики 
нашого століття ніби несвідомо, але теж тяжіють до анаґраматичної техніки 
підкреслення свого слова-гасла.

Отож, чи не є наведена звукова схема Шевченкового Дебюту з її 
очевидними фонологічними послідовностями-перетвореннями — саме анаґ- 
рамою як її розуміє модерне соссюріанство?

Щ о ж “записує” ця ніби дадаїстична звукова побудова поета? 
Дозволимо висловити собі гіпотезу, що перед нами — перетворена 
колискова, тобто той “жанр” , що з нього розпочинається фольклор і, в 
певному сенсі, ми самі. Принаймні естетично. Свій Атлантів подвиг 
піднесення національного письменства до світового неба Шевченко роз
почав, отже, зі свого первісного естетичного враження, з первісного 
“імпрайнт”-у (“впечатування”) “національного” в його свідомість...

Це лише один із способів того “вслуховування” поета у “національне” , 
що з його допомогою він рятувався від “абсолютного нуля” тогочасної 
історії...

Тяжким і страшним видавався минулий вік найпроникливішим його 
спостерігачам і свідкам, але наш вік виявився набагато страшнішим.

Що ж ми знаємо про століття, яке ось загляне в наш календар і в 
наші душі?

Отож, Шевченкове “вслуховування” в “національне” , можливо, ще 
стане в пригоді — за тих температур, що їхні поділки ще навіть не 
означені на неточних і тьмяних циферблатах сьогоднішньої свідомости?
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Оксана ЗАБУЖКО

ФІЛОСОФІЯ 
І КУЛЬТУРНА ПРИТОМНІСТЬ НАЦІЇ

Поняття “культурної притомности” годі шукати в українському 
“Філософському словнику” — але, позаяк там бракує й довжелезної низки 
понять куди “обіговіших” , насущніших не те що для фахового, а й для 
посполитого інтелектуального вжитку, а української “Філософської 
енциклопедії” не створено й досі, використання згаданого терміну не 
повинно викликати особливих застережень. Навряд чи знайдеться йому 
еквівалент і в іноземних мовах (принаймні у відомих мені його не існує): 
виокремлення й пойменування будь-якого феномена можливе тільки там, 
де є “від чого” його відділити, є чому протиставити: “буття” — “небуттю” 
(або, за Геґелем, “ніщоті”), “світло” —* “тьмі” , “хаос” — “космосові” ; 
отож і про “культурну притомність” випадає говорити єдино тій нації, 
котра поспіль уражена “культурною непритомністю” — а це, як спробуємо 
показати нижче, феномен чи не специфічно український.

Поняття філософії також потребує уточнення чи, навіть, реабілітації
— після того, як радянська доба привчила інтеліґенцію сливе рефлекторно 
асоціаювати його з екзаменом із марксизму-ленінізму або ж, у щонай
кращому разі, з середньовічною “наукою наук” (авторові цих рядків не 
раз доводилося здригатись, чуючи, як його, ймовірно завдяки вченому 
ступеневі, величають “науковцем”). На календарі тим часом — остання 
декада XX століття, і трохи ніяково нагадувати речі, деінде, крім України, 
вельми тривіальні: що філософія — навіть академічна, інституціоналізована
— взагалі не є наука, що вона, за М. Гайдеґером, є просто “мислення 
par excellence”1, — Гайдеґерова теза, парадоксальна лише на позір: наука 
справді не мислит ь , бо ж “добування знань” і “мислення” , себто постійне 
допоминання від дійсности сутнісного смислу, — то цілком різні процеси; 
тут-таки варто вклонитися й у бік власної, української інтелектуальної 
традиції, згадавши, що Д. Чижевський ще у 20-і pp. показав: фундамен
тальні для кожної науки оперативні поняття “істинного” й “хибного” у 
філософії не спрацьовують, і про “хибність” її випадає говорити єдино 
там і тоді, де й коли часткова істина береться претендувати на 
абсолютність2, — де замість завжди відкритого світові знаку питання 
гупає ляда крапки й замуровує ходи людському розумові (під цим оглядом 
власне марксизм і становить класичний приклад “хибної” , “пере- 
ступницької” філософії, що, мов той злочинний янгол, зрадила своїй 
природі). Філософія у властивому значенні є не що інше, як рефлексія 
суб’єкта — байдуже, індивідуального (людської одиниці) чи колективного 
(нації, цивілізації) — над першоосновами свого буття. В онтогенезі духу 
вона починається ь мить, коли поруч із Вінні-Пухом, котрий тішиться
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новою грою, вигулькує Кролик і запитує: “Який у цьому сенс?” — уже 
в шестилітньому маляті, цьому синкретичному, нероз’ємному мікрокосмосі, 
Вінні-Пух — homo ludens — органічно сусідує з Кроликом — назвімо 
його homo philosophicus. Подібно й у структурі кожної культури, що 
претендує на цілість, — а це в першу чергу стосується культури 
національної, — необхідно має бути присутній свій “Кролик” , — адже 
без сенсобуттєвої рефлексії, без відсвіту (одне із значень слова “реф
лексія” !) мислячого духу, що грає на всіх витворах цієї культури, виводячи 
їх на світло свідомости й тим тільки й вписуючи в наявний образ світу,
— кожна культура приречена зоставатися річчю-в-собі, Великою Німою,
— бо ж кожна культура виробляє свою, іманентну, більш або менш 
закриту знакову систему (саме в цьому сенсі й можна погодитися зі 
Ш пенґлером, що культури труднокомунікабельні між собою): вже сьо
годнішньому українському городянинові знаковий “код” писанки чи 
вишиванки казав би не більше, ніж клинописні таблички, якби кілька 
поколінь українських фольклористів не взяли на себе місію не просто 
“колекціонерів” , — а — коментаторів, de facto філософів етнокультури, 
зчитавши зашифровані в ній глибинні світоглядові смисли.

Приклад, гадаємо, достатній, аби ствердити: тільки власна філософія 
робить національну культуру мовною, артикульованою3 — врозумливою 
(приступною зрозумінню) як у часі (для прийдешніх поколінь), через 
закріплену словом пам’ять, так і в просторі (для інших культур — від 
сусідніх до світової включно). При цьому немає істотної ваги, в якій 
саме формі здійснюватиметься національна філософія — чи будуть це, 
на класичний германський взірець, багатотомні трактати, чи геніально 
лаконічний ґоґенівський підпис під картиною: “Звідки ми? Хто ми? Куди 
йдемо?” . Ба більше: жорстока криза раціоналізму в XX ст. спричинила 
повсюдне “охудожнення” навіть традиційно “професорської” , академічної 
філософії, — так що формула молодого Камю “Хочеш бути філософом
— пиши роман” виявилась пророчою: красне письменство сучасної доби 
дійсно взяло на себе прерогативу філософських відкриттів. Єдина необорна 
вимога — рефлексія мусить бути висловлена, о-словлена, зафіксована в 
мові — цій, як незаперечно доведено тим-таки Гайдеі^ером, єдиній 
універсальній, “поверх-бар’єрній” реальности духу. Скористаємося тут 
гарним словотвором І. Костсцького мовомислення й визначимо ним 
національну філософію — оту пошукову, спраглу проникнення в сутність 
речей мисль, що опромінює собою цілість культури й робить ту цілість 
врозумливішою.

На наш погляд, сучасна духовна криза, яка опанувала українське 
суспільство, є насамперед кризою українського мовомислення.

Тут мусимо звернутись до проблеми “культурної притомности” . Щ е в 
Грінченковому словнику зафіксовано два значення слова “притомність” : 
поруч із зацілілим досі — “свідомість” , перебування при пам’яті, загалом 
психічна адекватність зовнішньому світові, — іДе й “присутність” , 
перебування “при тому” — не тільки суто фізичне, тілесне, а й специфічно 
людське: включеність у ситуацію всією повнотою свого індивідуально-кон
кретного буття, змисловою й умисловою, — самовидство, свідкування. 
Притомність у цьому значенні імпліцитно обіймає здатність оцінювати 
дійсність, отже, рефлектувати над нею — не просто сприймати її за 
даність (так чинить тварина), а пошукувати в ній сенсу, raison d ’etre — 
бо ж, хоч би що там пам’яталось нам із перекрученого марксистами 
Геґеля, не все дійсне розумне... Аналогічно й націю можемр вважати
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культурно притомною тоді, коли її культура — бувши водночас цілісною 
і динамічною, — є наскрізь протята світлом рефлексії над змінною 
дійсністю історії (позаяк історія — єдина дійсність для нації: і природа, 
й культура робляться для неї чинними лише остільки, оскільки запрацьо
вуються в історичному процесі, і, наприклад, не підлягає сумніву, що 
ампутовані на десятки років пласти української культурної спадщини не 
були дійсними для української етичної, естетичної, політичної тощо 
свідомости радянського періоду, доки пріли в позачассі по спецхранах 
“вимкненими” з історичного процесу; отож і не диво, що українці в масі 
своїй приходили до розуміння природи комуністичної державности через 
російську публіцистику пори “горбачьовської гласности” , а не — як це 
могло б бути! — через прозу Хвильового і п ’єси Куліша чи, бодай, через 
“ Інтернаціоналізм чи русифікацію?” І. Дзюби: випадання з живого процесу 
історії завжди тотожне знебуттєвленню).

Духовна практика тоталітарної держави полягала в свідомому і 
цілеспрямованому унепритомненні культури — тотальному відчуженні її 
від історичної дійсности. Про цей синдром “культурної шизофренії” — 
коли вночі чекається на “чорний воронок” , а вдень повторюється “Ж ить 
стало лучше, жить стало веселее” , коли село конає од голоду, а на екрані 
“кубанські козаки ” регочуться з переситу, врешті, коли єдино- 
санкціонована — соцреалістична — естетична доктрина прямо проголошує 
чинною для свідомости не ту дійсність, що є, а ту, що має бути, — 
написано вже донесхочу, одначе до головного висновку, драстично 
актуального й нині, наша думка, схоже, так і не наважується сягнути, 
а саме: що цією практикою три покоління вишколено допускати в свою 
свідомість тільки й виключно те, що вже наявне в культурі (і, тим 
самим, легалізоване) — що вже “обертається” в ній як сталий знак, як 
готовий текст, як подумана думка — викінчений і, отже, мертвий 
артефакт. Тим часом дійсність як така — та, що лишається за межами 
цього освітленого клаптика — не помічається — не всвідомлюється, а 
відтак і “клаптик” , в усій його “натоптаності” , не рефлектується: його 
“розумність” не береться під сумнів. Так, приміром, якби хто-небудь 
узявся пояснити працівникам освіти, що гасло їхнього цьогорічного 
всеукраїнського огляду самодіяльности “Росте і квітне вільна Україна” — 
це практично те саме, що “Жить стало лучше, жить стало веселее” в 
1937-му році, — вони, припускаємо, просто не зрозуміли б, про що мова, 
і навіть образились би: всі наявні в їхньому тезаурусі готові тексти, 
якими думається про Україну, описуються колом гімну УРСР (“між 
рівними рівна, між вільними вільна, Під сонцем свободи, як стяг, 
розцвіла”), — а думати “навпростець” , без посередництва “вже-поду- 
маних” (читай: висловлених) думок цих людей навіки відучено.

Власне, цей феномен ми йменуємо культурною непритомністю —  
коли взятий за даність, за “преділ, іже не прейдеши” канон мовомисленпя 
стає бар’єром між свідомістю і явою, виштовхуючи суб’єкта культури на 
позицію “не при цьому світі” . (Під цим оглядом захопливим і цілком 
-“дисертабельним” завданням для культуролога було б проаналізувати 
м атеріали  традиційно “ найукраїнськіш ого” з наш их видань — 
“Літературної України” — за півтора роки нашої квазі-незалежности: 
кожного, хто знайомий “зсередини” з практикою нинішнього літературного 
життя, “в собі” драматично суперечливого й світоглядово конфліктного, 
не може не вражати вперте “непомічання” цих конфліктів газетою: від 
рівня атомарного, коли, скажімо, про дуже непростий, не межі скандалу,
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літературний вечір подається фальшиво-бадьорий репортаж, повний ш а
нобливих тріскучих фраз і риторичних фіґур, аж закрадається підозра, 
що кореспондент на тому вечорі взагалі не був, — і до загальної 
“світоглядової дифракції” , потворнуватош викривлення картини укра
їнського духовного життя з метою утримати її в межах давно-спостульо- 
ваного “українці всі* країн, єднаймося (кохаймося)” — гасла, актуального 
для колоніальної нації, але для розвитку незалежної й повноцінної 
культури без перебільшення вбивчого).

Характеристичні об’яви культурної непритомности дає нинішня 
практика перейменувань (“радянського” — на “українське”). Застережимо
ся, що ставимося до цієї справи вельми серйозно, — всяке-бо ім’я є не 
наличка, але сутнісний знак речі, символ, обтяжений довгим шлейфом 
історико-культурної наповнености, і зміна імени — завжди входження в 
мережу інших смислових зв’язків, а відтак і зміна істоти перейменованого 
(це досить вичерпно показав П. Флоренський, завваживши, між іншим, 
що і в людському житті всі сутнісні одміни — приміром, подружнього 
або іншого громадянського стану, як-от світського на духовний тощо, — 
закономірно супроводяться зміною імени4, — але одна справа, коли 
міняю ться найменування фізичних об’єктів (топоніми чи назви  
періодичних видань): це — квазіміфологічне (засноване на прапервісній 
вірі в силу слова: “сказали — і сталось”) і в наших умовах під кожним 
оглядом доконечне “розчаклування” українського культурного світу від 
комуністично-поганських знакових “заклять” , — і вже зовсім інша річ, 
коли політруки та заворги з комуністичного виховання “вихрещуються” 
на “організаторів національного відродження” , а малюків, замість у 
жовтенята, починають приймати в “кобзарята”: цей ґротеск — типовий 
продукт спаралізованого ума, неспроможного вийти за межі чистих 
даностей і поставити під сумнів саму доцільність існування відповідних 
ідеологічних інститутів. Нас відучено від самого процесу мислення: 
український “Кролик” — пошукувач сенсу — схоже, надовго заціпенів 
перед тоталітарним “Удавом”.

Розуміється, відчуження від дійсности (як соціальної, так і суто 
“внутрішньокультурної”) й чисто герметичне гребання в звалищі застиглих 
артефактів є наслідком радянського “знепритомнюючого” вишколу, коли 
постановка будь-яких відкритих питань — отже, безпосередня, пряма, не 
пропущена крізь матеріали чергового партз’їзду рефлексія — не допуска
лася в принципі. Одначе для України, порівняно з іншими постко
муністичними культурами (крім хіба що Білоруси), ця школа виявилася 
найбільше згубною, і то з причини, визнати яку на нинішньому етапі, 
коли нація ревно силкується позбутися комплексу меншевартости, не
ймовірно тяжко, — а саме тої, що, образно сказавши, “український 
Кролик” ніколи не був повнокровним.

Йдеться про роль та місце власної, питомої філософської рефлексії в 
новітній українській культурі. Як засвідчила Глобальна культурна драма 
XX ст., тільки вповні розвинена самосвідомість, духовно (екзистенційно- 
життєво) напружена рефлексія над своїм місцем у цьому світі спроможна 
убезпечити суб’єкта (індивідуального й колективного) яким-не-яким 
імунітетом супроти духовного тоталітаризму (адже наївно було б гадати, 
начеб тоталітаризм минувся з падінням тоталітарних держав, і “всесвітня 
імперія” джинсів, Лего і Макдональдс, у якій 150 млн. — згадаймо назву 
поеми радянського класика! — одночасно дивляться бейсбольний матч, є
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— в ширшому, неполітичному значенні — менше тоталітарною, ніж 
покійна “імперія зла”).

Сенс культурної історії XX ст. — якщо тільки в історії взагалі є 
який-небудь сенс — і становить битва Кролика з Удавом: героїчна 
культуротворча інтенція людини насамперед зрозуміти (з-розумити — 
зробити розумним) — і тим протиставитися безуму; а вже звідси походить 
хрестоматійна опозиція елітарної й масової культур, себто “культури 
відкритих запитань” (Кролик) і “культури готових відповідей” (Удав) — 
тільки цим і нічим іншим дається визначити сутнісну між ними різницю. 
Мляво спостережена ще радянською (читай — російською) естетичною 
думкою “інтелектуалізація” культури XX ст, (за А. Гулигою — 
“типологізація” в мистецтві, тобто наближення художніх образів до 
конкретности понятійної, а не чуттєвої5; в цьому ж ряді — підмічена в 
нас поки що тільки, здається, С. П авличко нагальна потреба 
“філософізації” українського літературознавства — в унісон світовому6, 
тощо); та обставина, що — як засвідчує хоч би показова під цим оглядом 
практика присудження Нобелівських премій з літератури за останні 
десятиліття, в центр світового літературного процесу закономірно' вийшов 
не письменник — homo ludens, не грайливий постмодерніст, а письменник- 
інтелектуал, homo philosophicus, і навіть у поетові, котрий, як відомо з 
часів Ґете, співає wie das vogel singt, поціновується не його “пташина 
безпосередність” (у постГУЛАГівську добу щонайменше підозріла!), а 
“інтеґральна особистість” (за улюбленим терміном І. Костецького), чия 
здатність “прояснювати” світ потверджена світоглядово значущими 
відкриттями в “теоретичніших” жанрах (Ч. Мілош, Й. Бродський, О. Пас, 
Д. Волкот), — все це вельми симптоматичні тенденції, і служать вони 
на потвердження нашої тези: культура з ослабленим філософським началом 
на сьогодні просто безпорадна перед історією, а значить, неспроможна 
забезпечити своєму суб’єктові (національній групі) належної культурної 
притомности. Саме такою виступає сучасна українська культура.

На те склався цілий ансамбль історичних причин. Першою і визна
чальною з-поміж них стала трагедія української мови в XIX — XX ст. 
Подобається нам це чи ні, але загальноприйнята концепція новітньої 
культури (на відміну від, приміром, барокової) в основному дотримується 
засади мовного монізму; і якщо внесок латиномовного українського автора 
XVII ст. в книжну культуру України сумніву не підлягає, і ставити на 
карб Сковороді, що не писав своїх трактатів та байок мовою І. Котля
ревського (див. вірш 1. Малковича “Пійманий Сковорода” у зб. “Вірші” .
— К., 1992), принаймні наївно, — то вже з українцями О. Новицьким 
і С. Гогоцьким, П. Юркевичем і В. Лесевичем справа куди складніша: 
можемо тепер писати гори дисертацій, доводячи самим собі етнічно питому 
українськість та ідейну “сковородинськість” їхнього світогляду (щоправда, 
ми й цього не робимо) та не без зловтіхи витикаючи, як Д. Чижевський, 
яким то чужим виявився був Юркевич для філософськи-безкультурної 
Москви 1860-х7, — а проте незаперечним лишається факт, що всі вони 
своєю творчістю розвивали, і то вельми успішно, не українське, а таки 
російське мовомислення, і тому не випадково, а глибоко закономірно, що 
Ю ркевич — чи, коли завгодно, Сковорода через Ю ркевича — “породив” 
В. Соловйова, а відтак і весь класичний російський ідеалізм кінця XIX
— поч. XX ст., що ця справді потужна українська інтелектуальна традиція, 
змінивши русло в мові, потекла в російську культуру, де й спричинила 
правдиэий розквіт, тим часом як мовомислительні обрії української нації
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зостались іще на два покоління на рівні хутірського мікрокосму: українці 
“не мали чим” думати про себе. Переємство — не найгірший критерій 
національної атрибуції, і якщо в Росії з Ю ркевича, мов Афіна з голови 
Зевса, виходить ціла філософська культура, а в Україні не виходить сливе 
нічого, то чи так уже багато підстав маємо невдоволитися московським 
виданням Ю ркевича 1990 р. з передмовою, де його спадщ ина 
кваліфікується, як “бесценные страницы русской культуры” ?8 Можна 
зрозуміти жаль того ж 1. Малковича — чи, краще, багато в чім споріднену 
позицію 1. Костецького, котрий пред’явив українській культурі XIX ст. 
цілий жмут опротестованих векселів за те, мовляв, що в основу нової 
літературної мови не було покладено “сковородинівську модель” (чим, до 
речі, справді випхано Сковороду на периферію культури, так що, по суті, 
“згадали” про нього аж у 1920-і pp.), і отже, вважав 1. Костецький, 
“парадокс... — небувалий в історії ніякої іншої національної культури — 
полягав у тому, що якраз нова літературна мова стала за головну 
перешкоду в розвитку українців як нації” . Спокуса “відіграти” історію 
в умовному способі (“що-було-б-якби”) завжди велика, а в таких трагічних 
культурах, як наша, де, либонь, кожне друге покоління можна вважати 
пропащим, то й поготів, — але хоч би які парадокси вимисляли правнуки, 
сердиті на прадідів, що змарнували солідний маєток (зрештою, і цю 
ситуацію можна бачити інакше — шанобливо схилившись перед духовним 
подвигом кількох поколінь української інтеліґенції, які поклали власний 
хист виключно на розширення “мовомислительних” обріїв, на підняття 
крокв “української хати” , аби та зробилася комфортабельним міським 
домом), — однак доводиться-таки визнати, що в добу, коли решта 
модерних націй стрімко нарощували свій інтелектуальний потенціал через 
розріст національних філософських шкіл, українці зайняті були героїчним 
витяганням учорашньої народної говірки на горішній поверх понятійного 
дискурсу. Творення придатної для філософського розмислу мови — це 
наче синтез алмазів: кожне повновартісне абстрактне поняття має ряхтіти 
багатьма гранями, відбиваючи в собі цілу історію сходження думки до 
предмета. Зрозуміло, цс вельми забарний . процес — але від його 
успішности найпрямішим чином залежить рефлексивна спроможність 
(самосвідомість) національної культури; тож не доводиться дивуватися, 
що в XIX ст. нація мислила навіть про свою історичну долю “відчужено”
— засобом чужої, сторонньої мови (російської або німецької). Мовні 
репресії царату, внеможлививши розвиток гуманітарних студій українською 
мовою та розширення українських мовомислительних горизонтів коштом 
іманентного (через переклад) освоєння інокультурних інтелектуальних 
традицій, загальмували нам цей процес ще на кілька десятиліть (історично 
вирішальних!), так що в новітній українській культурі добротної укра
їномовної академічної філософської школи, через яку нормально мали б 
перейти і література, і критика, і гуманітарна наука, — так і не склалося. 
Час було втрачено.

Чи означає цс, отже, фактичну нерефлексивність-безмовність укра
їнської культури? Аж ніяк. Один із правдивих парадоксів, котрий, між 
іншим, зайвий раз доводить органічну живучість української культури, 
полягає в тому, що справу розвитку мовомислення взяла на себе, 
компенсуючи брак філософського академізму, наша драматично багато
функціональна література. Історія української філософської думки XIX — 
XX ст. щонайменше на дві третини збігається з історією української 
літератури — тим самим, от уже воістину в парадоксальний спосіб,
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збігаючись із магістральною інтенцією світової культури XX ст. Щ е в 
1920-і pp. В. Юринець (як і більшість українських інтелектуалів — 
непрочитаний і забутий) висловив низку прецікавих думок, доводячи, що 
література вже тим, що вона — словотворчість (отже, виявляє й 
напружує до краю буттєву функцію мови), з природи своєї виступає як 
“філософія in fluenti” 10. Т. зв. “філософські поеми” 1. Франка, звід драм 
Лесі Українки, щодо якого ще в 1940-і pp. Ю. Шевельовим (Шерехом) 
було висловлено здогад, що це не традиційні драми характерів, а 
насамперед “драми ідей” , естетично цілком повноцінні \  вельми 
своєрідний феномен українського інтелектуального роману, започатко
ваний, було, наприкінці 1920-х (В. Підмогильний, В. Домонтович, 
М. Йогансен), але силоміць обтятий у саморозвиткові, нарешті — окремим 
рядком — абсолютно невичерпні за їхнім внутрішнім, “неевклідовим” 
простором моделі світу з точки “я” , явлені українською поезією XX ст. 
(від Тичини до Стуса, від Антонича до Калинця тягнуться лінії не так 
стильового, як власне духовного навчительства в сократівському сенсі),
— все це література не лише тотожна сутому мовомисленню (вже мовою 
Лесі Українки можна перекладати Гуссерля й Ясперса, а цілком нова
торський категоріальний тезаурус Стуса просто-таки вимагає спеціального 
філософського дослідження!), це література сучасна par excellence у тому 
розумінні, що в структурі авторського таланту тут невідступно присутній 
відважний homo philosophicus, покликаний, за формулою Р. Варта, знай 
“дошукуватися в світу, чому він такий” (le pourguoi du m onde)12. Біда 
наша, отже, не в тім, що в українській культурі, умовно сказавши, “мало 
мислення” , тобто що вона, як спересердя був висловився той самий 
В. Юринець, “ідейно бідна” 13, — а в тому і тільки в тому, що явлений 
літературою  тип незалежного, безбар’єрного, в повному значенні 
філософського мислення, без “опромінення” котрим культура нації ніколи 
не потрапить освоїти її історію, не став для нас самоцінною інтелек
туальною школою, —■ евристичний потенціал наших не надто численних 
письменників-інтелектуалів, від Лесі Українки почавши, так і лишився 
незчитаним-“нерозпечатаним”.

На те існує, як нам бачиться, кілька причин. Художнє мислення, на 
відміну від понятійного, “непряме” — образ-бо завжди багатозначний, 
він міниться множинними смислами, мов ялинкова цяцька, обертаючись 
із плином часу різними сторонами до кожного покоління читачів, і 
“навпростець” включатися своїм смисловим багатством у національний 
менталітет “не вміє” — для того йому потрібна інтерпретація, себто, 
насамперед, критика (літературний критицизм), котра є не що інше, як 
“слово про слово” (Р. Варт), думка про світ, відбита від слова, отже, в 
найширшому сенсі — філософська рефлексія над словом. Без комплемен
тарної (теоретично-доповнювальної), співтворчо-діалогічної стосовно нього 
критики письменник-інтелектуал приречений залишитися в культурі тим, 
чим є актор без режисера — річчю-в-собі: критика оприявнює його думку
— не як гасло чи постулат, а як пізнавальний шлях душі, як акт її 
сходження до “екзистенційної істини” — а саме в цьому ж і полягає 
інтелектуальний вишкіл! Такою була українська критика 1920-х, такою, 
частинно, було і є українська еміґраційна критика — від Ю. Шевельова 
й 1. Костецького до Б. Рубчака й Г. Грабовича, — але в Україні, почавши 
з 1930-х і дотепер, літературний критицизм як самосутнє явище не існує 
(початки його становлення в 1960-і вимушено окошились оприявненням 
ідеології ціістдесятників-таки, і, може, не в останню чергу завдяки цьому
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нині, з позиції fin de siecle, крізь призму культурної пам’яти, це покоління 
інтелігенції бачиться ледь не єдиним за весь радянський період, котре, 
як-не-як, культурно збулося, висловило себе як таке — зі своїм 
оформленим світопоглядом).

У неінтерпретованих (читай — нечитаних) творах жива думка завмирає
— пригадаймо класичну логічну загадку: “Чи пахне троянда, коли її не 
нюхають?” — а сам твір, навіть якщо його не вилучено з обігу фізично, 
неминуче “заляльковується” в непроникно-зроговілий панцир минулого 
(свого) часу, де й дрімає, чекаючи на “співрозмовця” . (А що ідеї, як 
відомо, ширяють у повітрі, тобто кристалізуються з атмосфери відповідної 
епохи, то невдовзі яка-небудь інша, свідома себе культура оприявнює 
споріднені філософські відкриття у себе, проганяє їх по всій “клавіатурі” 
інтерпретаційних можливостей, від академічних дисертацій до кіноекрану 
й театрального кону, і, врешті, вводить зі своєю “виробничою маркою” 
в коло загальнолюдських духовних надбань, — а нам зостається, у 
кращому разі, розводити навздогін руками та рахувати, на скільки років 
Коцюбинський випередив “неореалістичну” тему “безґрунтянства” , 
М. Куліш — концепцію “абсурдного бунту”14, а Підмогильний — 
проблематику французького екзистенціалізму15... (Той-таки Варт мав 
цілковиту рацію, твердячи, що завдання критики — достосувати, 
“пригнати” мову, тобто мовомислення своєї доби — хай то буде фрейдизм, 
марксизм чи екзистенціалізм — до “мови” іншої, авторової доби: додамо, 
що лише так твір, зокрема й класичний, невпинно актуалізується, отже
— живе в історико-культурному процесі16. Статті О. Гриценка про 
літературу 1920-х — чи не перший крок на цьому шляху: “переклад” 
Хвильового, Винниченка, Під могильного на дискурс сучасної міської 
молоді, що читає західних філософів по-російському й розмовляє цитатами 
з анекдотів). Таким шляхом критика витворює те, що Варт назвав 
“мислительним простором сьогодення” : лише в такому просторі можлива 
національна культура як постійне самовідтворення й самооновлення в 
діалозі — інакше голоси її “мовців’’глухнутимуть на місці, не маючи де 
“зарезонувати”. (Приспускаємо, наприклад, що хронічні невдачі сценічних 
та кінематографічних інтерпретацій Лесиних драм зумовлені якраз 
відсутністю довкола них у культурі приналежного інтелектуального поля,
— адже лесезнавства як філософськи-аналітичного явища в нас, власне, 
не існує; єдино варті такої характеристики праці Н. Б. Кузякіної, до того ж 
російськомовні, звичайно ж, не заповняють лакуну17, — тож режисер, 
залишаючись віч-на-віч із текстом не як новатор, що “зняв” усі попередні 
інтерпретації, а радше як школяр, що вивчив із підручника біографію 
авторки, вимушено “сліпне” й “глухне” перед ув’язненим у тексті 
багатством смислів, він не готовий їх відчитати й навіть “не поперед
жений”, що їх треба відчитувати, що можна ними бавитися тощо, — 
винятки, звісно, можливі, але нехарактерні, й гірке самовизначення, 
зроблене Лесею за життя: “почитаемая, но не читаемая” , — тягнеться 
за нею вже мало-мало не століття).

Ось ця скупість мислительного простору, що раз у раз викликала в 
найліпших українських інтелектуалів своєрідну “ментальну клаустро
фобію” , змушуючи їх знай вигукувати “Не люблю Русі” (І. Франко) чи 
“Піду запишуся в татари” (1. Костецький, за свідченням Ю. Ш евельова),
— ця глибинна, на рівні вартостей “периферичність” філософування (не 
лише “чистого” , а й “художнього”) в нашій культурі має витоки, історично 
ще глибші, ніж паралізуючий, вщеплений тоталітаризмом страх перед
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несанкціонованим помислом, — вона походить із нами самими ще не до 
кінця всвідомлених комплексів уярмленої нації18, які майже на ціле XX ст. 
жорстоко окреслили її “мислительний контур” національною ідеєю. Тим-то 
“все нові перспективи мислі” , які, за М. Грушевським, відкривала 
українському громадянству Леся, так і зостались для того громадянства 
“трансцендентними”: майже вся енергія його думки затрачувалась на те, 
аби протиставитись ідеологічному пресингові імперії, так що було йому 
не до “абсурдного бунту” , не до чиєїсь там “екзистенційної самоти” , не 
до дегуманізації взаємин між чоловіком і жінкою у зраціоналізованому 
соціумі (тут його філософія обмежувалась програмовим рядком Вороного 
“ ...Коли ти Вкраїни не кохаєш — Ти не моя!”), не до проблеми творчости 
як трагедії, не до конфлікту людини з природою як акту самозгуби, — 
перелік можна розтягнути ще на кілька сторінок...

Тим-то ми загалом так небагато потрафили зрозуміти не лише з історії 
XX ст. в цілому, а й із своєї власної історії — до того, що вона обрушила 
на нас (від марксизму почавши), нація в особі її провідної верстви не 
була підготовлена насамперед світоглядово, інтелектуально. (Тут nota bene: 
прикметно, що навіть вельми благенька ілюзія національної самостійности, 
заблисла, було, в 1920-х, стрімко розчахнула український мислйтельний 
простір, “зрушила доксу”: культура Розстріляного Відродження, до якої 
раз у раз звертаємося в пошуках модельних взірців, повчальна для нас 
не тому, чи то пак не лише тому, що в ній працювали Ікс, Ігрек і Зет, 
а головне тому, що це культура саме притомна: є в ній і самосвідомість, 
і саморефлексія, і проза й поезія відкритих питань, і інтерпретаторство 
всіх форм та жанрів, що чуйно на ті питання реаґує, і вертикальний 
розгін мови, в котрому змогли, нарешті, обізватись по-українському Кант 
і Ґельвецій, і критична філософія — менше над дійсністю, бо там вільній 
думці вже заслонялося хід “готовими відповідями” з Маркса й Леніна, а 
більше над літературою, — і промовляє, і завжди промовлятиме до 
поколінь ця культура сама за себе: вона ще адекватна ходові історії). 
Хоч би про що думала хвора людина, у підтексті її думок завжди лежатиме 
“от якби я була здорова” , — точнісінько так само філософічна думка 
пригнобленої нації неминуче впиратиметься у фатальну межу “от якби 
ми були вільні” (діапазон варіацій тут преширокий — від традиційного 
українського мрійництва в умовному способі, на кшталт Тесленківського 
“Що б з мене було” , до мітингового поклику В. Яворівського “Що ж ми 
за народ такий?”); непомічання згаданої межі, природне чи зумисне, 
означатиме елементарне відчуження “короткозорця” від національної долі.

Саме під цим оглядом доволі проблематичною видається “українськість” 
професійної філософії в Україні за радянський (властиво, останній, 
постсталінський) період. При всіх її безперечних фахових здобутках (праці 
В. Ш инкарука й В. Іванова мають заслужено високу репутацію й уже 
запевнили собі місце в історії марксистської думки XX ст.), назвати цю 
філософію українською (за винятком таких “національно ангажованих”
— і відтиснутих на її периферію! — галузей, як філософська україністика), 
можна хіба за географічною ознакою (серед фахівців колишнього Союзу 
побутував термін “київська школа філософії” — так само, як “свердлов- 
ська”). По-перше, ця рефлексія майже всуціль російськомовна — зав
важимо, що в ті самі роки філософи Прибалтики й Грузії, хай і обмежені 
в творчому пошуку офіційною доктриною, писали свої праці таки рідними 
мовами — і перекладали цими мовами класику світової філософії, чим 
дуже посприяли розширенню мислительного простору своїх культур. Нація,

125



котра мислить про світ і себе в ньому категоріями позиченої мови 
(метамови), неминуче мислить несамостійно — себто сходить з єдиної 
унікальної позиції у всесвіті, приділеної лише їй, з-не-при-томнюється 
щодо цієї позиції (себто щодо себе самої).

По-друге ж, російська культурна орієнтація в розробках наших 
філософів-фахівців була настільки домінуючою, а пересічна обізнаність з 
українською культурою (крім Сковороди) настільки доривчою, що говорити 
про будь-яку рефлексію над цією культурою було б просто несерйозно. 
Перегляньмо бодай заголовки публікацій “Філософської і соціологічної 
думки” — єдиного поза самовидавним “ї ” та переважно історіографічною 
“Хронікою — 2000” , україномовного філософського часопису 50-мільйонної 
нації, — чи ж не цікаво спостерігати, як вельми добротний часопис із 
мислительним засягом від Ортегй-і-Ґасета й Борхеса до Хвістека й 
Флоренського, втрапляючи на український ґрунт (не рахуємо тут пер- 
шодруків!), ураз немов “дерев’яніє на язик” — над “російським тереном” 
думка ширяє з артистизмом кантівської ”безінтересовности", впоєна 
власною елегїантістю, як-от наприклад: “Шлях особистости через демонізм 
і ніщо: Спроби внутрішньої біографії Ніколая Ставрогіна” , — порівняно 
з цим . “Творча спадщина Франка: малодосліджені філософські питання” 
або “Іван Франко про Велику французьку революцію” на кожного, хто 
не франкознавець, наперед віють нудьгою розумової малорухливосги (не 
йдеться нам, застережемося, про оцінку згаданих статей, самих собою 
достатньо змістовних і потрібних, — ідеться про перепад культурних 
рівнів — ступенів свободи українського й російського мовомислення). 
Взявши ж під увагу, що теоретична рефлексія мислителів діаспори не 
була приступна навіть фахівцям, доводиться визнати, що українське 
мовомислення постсталінської доби знову редукувалося до царини красного 
письменства й прилеглих “історико-філологічних” просмужків — з однією 
хіба різницею: цим разом “Кролик” був уже настільки ослаблений, що 
відновлення шістдесятниками критично-рефлексивної спроможности 
національної культури в межах того самого зачарованого кола, окрес
леного національною ідеєю, зафіксувалося в культурній пам’яті ледь не 
як інтелектуальний прорив.

Ситуація склалася більш ніж драматична. Коли в системі культури 
пріоритетної вартости набуває — вимушено! — сміливість сказати те, про 
що “всі знають, але мовчать” , а не сміливість сказати те, до чого ще 
ніхто не додумався, маємо справу, по суті, з неявним, потаймиру 
утвердженням культури на засадах “масовости” (Удав). Коли власті 
кваліфікують як “ інакомислення” (отже, все-таки — мислення!) ті 
висновки, котрі за умов належної поінформованости цілком належали б 
до компетенції посполитого здорового глузду (найяскравіший приклад — 
історія з “Собором” О. Гончара), то тут також відбувається досить 
небезпечна за можливими далекосяжними наслідками підміна понять: 
справжнє — інноваційне, евристичне мислення, котре прориває обидва 
концентричні кола — і офіційно санкціонованого радянського менталітету, 
і друге, ширше — “несанкціоноване” й суб’єктивно страждальне коло 
національно-культурного самоусвідомлення, — опиняється цілком “за 
гранню” розуміння, “глухне” в замкненому мислительному просторі. 
Бачимо це вже на прикладі сьогоднішньої міфологічно-профанної рецепції 
творчости В. Стуса — одного з небагатьох поетів-мислителів (краще 
сказати навіть — поетомислителів), яким може похвалитися повоєнна 
українська література. Перш системна спроба критиків прочитати нарешті
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Стуса порядком приналежного культурного діалогу — австралійська збірка 
“Стус як текст” — за всієї її обнадійливости вже самим заголовком 
фіксує наявну, взяту за відпровідне, “схибнутість” ситуації — очевидну, 
тільки-но спробуєш собі уявити в поляків збірник “Мілош як текст” , у 
росіян “Бродський як текст” тощо... Взагалі, час розпрощатися з давньою, 
ще романтичного походження міфологемою “поета-мученика” , вперше 
зафіксованою Т. Карлайлем у 1840-х pp., але, як виявилось, на диво 
часотривкою в українській свідомості. Коли вже вдаватися до, сказати б, 
“соціальної віктимології” , то найпершими жертвами авторитарного режиму 
падають аж ніяк не поети як такі, а власне мислителі, інтелектуальні 
координатори, і розгром українського шістдесятництва (І. Дзюба, 
1. Світличний, Є. Сверстюк, JI. Плющ) це тільки потверджує (до речі, 
й Стус уперше був заарештований не як поет, а як автор праці “Феномен 
доби: Сходження на Голгофу слави” , — принаймні за його власним, 
засвідченим у спогадах М. Хейфеца, твердженням).

До наших завдань не належить аналізувати світогляд українського 
шістдесятництва, розбираючи, що в ньому від традиційного народницва, 
що — від не менш традиційного, бодай тільки для західної культури, 
антропоцентризму, а що — від стовідсотково марксистської, сприйнятої, 
по суті, позарефлексивно, філософії історії (т. зв. матеріалістичного 
розуміння історії); важливо, що “другого кола” своєї несвободи українська 
культура на цьому етапі так і не здолала, і саме тому в умовах нагло 
здобутої незалежности українська інтелігенція, в якій “шістдесятники” 
посіли провідне місце, виявилась нездатною до витворення авторитетної 
інтелектуальної опозиції, без якої немислима незалежна культура в 
незалежній державі. Власне, шістдесятникам належить остаточна й 
сумнівна заслуга канонізації того типу дискурсу, за яким в Україні 
взорується всякий авторський текст, від ш кільного твору до 
літературознавчої монографії, і який можна умовно визначити як “мітинґо- 
во-метафоричний”: цей дискурс не народжує думку (мітинговий оратор 
не мусить говорити нічого, чого б аудиторія не потрафила негайно, на 
місці “впізнати” , — інакше йому нема чого робити на трибуні), а виражає 
суто літературними засобами (метафора, алегорія) думку “вже готову” , 
привнесену “ззовні” . Тим-то перехід поетів-“шістдесятників” у політику 
(від мітингу — в парламент) у ширшому культурному контексті виглядає 
досить логічно: таким шляхом мітиніЧ)во-метафоричний дискурс просто 
“зняв” свою внутрішньолітературну історію.

Нині українська культура перебуває в безпрецедентно відкритому 
соціальному просторі, і в цьому її без перебільшення всесвітньоісторичний 
шанс. Одначе, без опритомнення, котре передбачає рефлексію над усіма 
своїми деформаціями і — відтак — справжнє освоєння-зрозуміння-подо- 
лання національної трагедії XX ст., — годі сподіватися цим шансом 
оволодіти.
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17 Кузякина Н. Б. Леся Украинка и Блок. — К., 1980. З надією відзначимо ще розвідку 

Т. Возняка “Народження трагедії з духу музики” та “Лісова пісня”: Слово — 
Музика — Мовчання” / /  Сучасність. — 1992. № 2. — С. 107 — 112; її поява дає 
підставу сподіватися, що бодай до 125-ліття поетеси українська нація спроможеться 
коли вже не на фейерверк екзистснціалістських, структуралістичних, феміністичних, 
метафізичних і яких там ще рефлексій над Лесею Українкою, то хоча б на серйозну 
збірку статей на кшталт “Леся Українка в контексті світової філософської культури”.

18 Характеристично, що в своєму теперішньому “заходоцентризмі” ми досі не проявили 
жодного інтересу до культурної спадщини недавніх колоніальних народів АзІГ й 
Африки, що переходили свого часу на ранніх стадіях незалижности типологічно 
споріднену кризу, — без спеціальних студій важко сказати, чи причиною тут є наш 
глибоко вкорінений підсвідомий расизм, а чи та ж таки культурна непритомність, 
котра гальмує думку навіть перед, здавалось би, найочевиднішими аналогіями.
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МИСТЕЦТВО

Володимир ПОПОВИМ 

ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ

XX СТОЛІТТЯ увійде в історію куль
тури як доба доти небувалих в образо
творчому мистецтві гарячкових ш у
кань нових стилів, форм і технік.

Серед українських мистців різних 
напрямків першої половини XX віку 
найпомітнішими стали дві групи із ціл
ком протилежними зацікавленнями.

До однієї належали модерністи, що 
стояли в авангарді руху кубістів, конст
руктивістів та абстракціоністів (Олек
сандр Архипенко, Михайло Нсчитай- 
ло-Андрієнко, Аиатоль Гіетрицький та 
інші). До другої — ті, котрі творили 
нові напрямки на основі українського 
мистецтва минулих віків (Михайло 
Бойчук, Юрій Нарбут, Василь Кри- 
чевський та інші); звісно, .вони не 
копіювали, не наслідували» не стилі
зували давніх взірців, а, інспіруючись 
н и ми, в и п рацьову вал и власн і, ори rt- 
кальні композиції високої мистецької 

. вартости.
Як гснІ5ільні композитори викорис

товували мотиви народних мелодій 
для своїх власних композицій, 
підносячи їх до “найвищого звучан
ня” , так і згадані мистці перетворю
вали народне мистецтво, сублімуючи 
його та рівночасно надаючи йому не
повторного персонального характеру.

Михайло Бойчук (1882— 1937) у 
(ланковому та монументальному ма-

Обкладинка. J9I2 р.

лярстві започаткував стиль “бой- 
чукізму”, що нав’язував до візантійсько- 
українською іконопису та італійського мо- 

. нументал.ьною малярства доби Д ж о т т  
Юрій Нарбут (1886—1920) працював 

виключно у ірафіці, вдосконалюючи на 
свій смак найвищі досягнення укра
їнської книжкової графіки XVII ст. (як і 
деякі сюжети з -народних' малюнків).

"Водяні лілеї'. Олія, полотно. 1937 р.
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Василь К ричсвський (1873— 
1952) виходив від української де
рев'яної архітектури та від пребага
тої народної орнам ентики , що її 
рідкісним знавцем був. Кричсвський 
був багатогранним  майстром, — 
майже не було ділянки мистецької 
активности, до якої він би не вніс 
більшого чи. меншого особистого 
вкладу, і то завжди непересічної ми
стецької вартости, з українськими 
органічними ціхами.

Він був архітектором, малярем, 
графіком, працював для театру,

кінематограф ії, чимало 
зробив в ужитковому 
мистецтві (проекти кили
мів, кераміки, декоратив
них тканин, меблів, посу
ду, вітражів); крім.цього, 
присвятив багато років 
педагогічній діяльності.

За своє життя Кри- 
чевський створив багато 
праць — як на тодішні 
обставини, вельми не
сприятливі для будь-якої 
творчости, а для вільної 
зокрема (не час писати 
тут про фізичну ліквіда
цію найвидатніших укра-

—— -------  їнських мистців та про
варварське нищення їхніх творів, бо це 
окрема и широка тема, на жаль, майже 
невідома на Заході, — а без усвідомлення 
цього неможливо зрозуміти стан ук
раїнської культури в XX ст.).

Зазвичай буває так, що твори, 
інспіровані мистецькими надбаннями 
минулих віків, сприймаються немовби 
менш цікаві, ніби анахронічні, справ
ляють враження “чогось уже бачено
го”. Не так було з Кричевським; він 
зумів укласти в свої праці стільки 
власних ідей та винаходів, що вони 
виглядали завжди свіжо, сучасно, мо
дерно.

“ К а р а к а с ,  В е н е с у е л а " .  О л і я ,  к а р т о н .  1 9 4 Н  р .
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Вивчивши з оригіналів дерев’яне 
будівництво старої Гетьманщини, 
Київщини та Слобожанщини, Кричев- 
ський захопився ним і вирішив ство
рити на цих зразках новий український 
стиль в архітектурі з якнайширшим 
використанням ідей народної орна
ментики. Загально відомим будинком 
Полтавського Губсрняльного Земства 
(1903—1907) Кричсвський започатку
вав новаторську сторінку в історії ук
раїнської архітектури та вказав шлях, 
який веде до виникнення.самобутнього

не дістала вільного ходу, позаяк 
критика звинувачувала архітектора в 
“українському буржуазному націо
налізмі”...

Ідея Кричевського створити укра
їнський архітектурний стиль на базі на
родного будівництва не пішла в забут
тя. 1960—1980 р. р. архітектор Радо- 
слав Жук створив у Канаді новий вид 
церковної архітектури, пов’язаний із 
традиціями церковного будівництва в 
Україні. Хоча жодна з церков Р. Жука 
не нагадує ні своїм плануванням, ні

"Мулиця в Кисві”. Олія, картон. 1932 р.

стилю. За нормальних обставин цей на
прямок неминуче поширився б, а 
Кричсвський став би батьком нової 
школи національної архітектури. Цьо
го, однак, не сталося, бо політичні 
умови затримали подальший розвиток 
української .самобутньої культури.

Ведучи мову про Кричевського як 
про архітектора, треба додати, що він
— як усебічно обдарований артист — 
проектував не лише саму будівлю, але 
й узагалі всі зовнішні та внутрішні де
корації та деталі, а для громадських 
будинків — навіть меблі та настінні де
коративні тканини.

За проектами мистця збудовано в 
українському стилі всього лише 17 
об’єктів, бо його новаторська творчість

зовнішнім виглядом давніх храмы, все 
одно зразу відчувається, що цс модерні 
храми української східної Церкви, які 
захоплюють своєю простотою і маєста- 
тичністю. Р. Жук, як і Кричсвський, 
вибирав характерні риси українського 
церковного будівництва і на їх основі 
творив цілком нові, оригінальні ком
позиції.

Хоч основною професією Кричевсь
кого була архітектура, та проявився 
творчо він чи не найбільше в малярстві, 
залишивши біля 2000 праць (аква
рельних та олійних, між ними багато 
маленьких етюдів). І коли в архі
тектурі, графіці та в ужитковому ми
стецтві він винаходив цілком нові 
стилістичні форми, виходячи з народ-
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ної творчости, то, натомість, в його 
живописі не видно ані найменших 
спроб нав’язувати до традицій народ
ного малярства; а водночас немає 
впливу нових європейських тенденцій: 
він упродовж цілого життя працював у 
манері постімпресіонізму; якщо ж 
були деякі зміни, то вони торкалися 
тільки кольорів, рисунку та самої 
техніки (спершу малював пензлем, 
потім — ножем). Не мінялася також і 
тематика — Кричсвський був виключ
но пейзажистом (виїмково малював 
рідкісні натюрморти з квітами, не 
порушував ні соціяльних проблем, як 
це робили “передвижники”, ні психо
логічних, як експресіоністи). Його 
єдиним бажанням, мабуть, було 
оспівати красу та особливості своєї 
землі поетичними колюрами.

Кричсвський малював з натури 
сільські краєвиди Полтавщини, 
Київщини, міські пейзажі Києва, грри 
і побережжя Криму. В українських 
краєвидах, намальованих пізніше з 
пам ’яті (після 1944 року), не 
відчувається вже цієї безпосередньої 
спонтанности, що властива картинам, 
намальованим із натури.

У малярстві Кричсвський приділяв 
найбільше уваги на гармонію кольорів 
і на рівновагу теплих та холодних 
тонів. Він казав: “У відношенні колю
ру, основним елементом композиції 
картини є її загальний тон (то
нальність. — 13. П.). Йому повинно 
підлягати все: всі кольори повинні, 
так би мовити, бути вплавлені в за
гальний тон образу. Коли в картині 
недосконалий такий елемент ком
позиції, як рисунок, то при наявності 
загального тону вона все таки може 
бути доброю. Коли ж рисунок у 
картині досконалий, але загального то
ну нема, вона не може бути доброю”. 
Тому кожна картина Кричевського 
має завжди власну тональність, 
відмінну від інших; жоден колір чи тон 
не вихоплюються з цілости, їх гармрнія 
є перфектна. Кольори Кричевського 
свіжі, числі, прозорі. Спочатку кольорит
був темнуватий, пізніше став яснішим. 
Немає в* ньому ні солодкавости, ні " К и п а р и с и ” . О л і я ,  к а р т о н , 1 9 2 8  р .
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похмурости, — барии шляхетні, вишу- 
кані и радісні.

Композиції — прості, розковані, 
економні, без деталей і штучних 
прикрас; лінійна перспектива утворена 
більше кольорами, ніж рисунком» 

Рисунок снериіу був доволі випра- 
цюваний і точний, майже реа
лістичний; але після 20-х років він ста
вав щораз загальнііковим, розплив
частим, доходив уже до самих кольо
рових плям. Підкреслення контрасту 
між світлом і тінню надає композиції

вничого Києва; його київські краєвиди 
немовби співзвучні з раннюю поезією 
П, Тичини і М. Зорова — вони всі три, 
кожен своєю мовою, співали ледни лю- 
бови рідній СТОЛИЦІ, У СІЛЬСЬКИХ ЛСЙЗа- 
жах мнетець зображував інтимні, тихі 
закутки скромних хуторів із кількома 
деревами, широкі поля з лісом на 
горизонті під теплим небом, —  всюди 
лише сама природа, майже, безлюдна. 
Багато свіжости і щасливої — чи то 
святкової, чи відпочиикової — безтур- 
ботности і радости випромінюється з

"Iршщнська вулиця, Київ". Олія, картон. 1942 р.

чіткішого рельєфу і третього виміру, а 
зрівноважене вживання теплих і хо
лодних тонів — приємної мальовни
чосте.

Пейзажі Кричевського залиті 
світлом, сонцем, повні повітря і прос
тору. На деяких з них стільки соняшно- 
го світла, що його можна зустріти хіба у 
Ван Гоґа. Основною прикметою картин 
є атмосфера краєвиду, а не його 
подібність. І дивно: хоч більшість 
пейзажів — малого формату, але 
відчувається в них широкий простір, 
видніються далекі сині горизонти, 
панує свобода і якась монументальна 
легкість; можна навіть твердити, що в 
них криється щасливе почуття свободи. 
Зокрема Кричсвський прекрасно пере
дав легку, погідну атмосферу мальо-

кримських пейзажів.
У графіці Кричсвський працював 

головно над оформленням книжки; він 
став творцем нової української 
книжкової графіки, яку підніс до євро
пейського рівня, запроектувавши понад 
70 обкладинок, застосовуючи три різні 
стилістичні підходи; один із них базу
вався на українських стародруках 
(“ 1сторія України” , “Культурно- 
національний рух на Україні XVI— 
XVП ст.” Михайла Грушевського — 
1912 p., ‘‘Українська книга XVI— 
XVII—XVIII ст.” — 1926 p.); у другому 
він використовував народні орнаменти 
з настінних малюнків, вишивок-гафтів, 
килимів (“Українське мистецтво” 
Д. Щербаківського — 1918 p., “Укра
їнська пісня” — 1935 p.); третій же 6а-
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зувався на модерному конструктивізмі 
(“Будівлі” Миколи Бажана — 1929 p., 
“Майстер корабля” Юрія Яновського
— 1928 p., “Намисто” В. Винниченка
— 1929 p., “Літературний ярмарок” — 
1929 p.). У кожному з цих стилістичних 
напрямків видно елегантність лінії, 
композиційну ясність і простоту, 
відсутність деталей та прикрас.

Кричсвський ставився зі спеціяль- 
цою увагок) до шрифту і збагатив його

Під кінець XIX ст, практикувалися 
в європейській архітектурі еклектизм 
та різні стилізації під проминул; стилі 
(нсоїЬтика, неоренесанс, у Росії — нео- 
візантинізм московського кшталту), як 
і “модерн” (віденська сецесія), пізніше
— конструктивізм. Тож перші праці 
молодого Кричевського належали теж 
до еклектизму (не треба забувати, що 
архітектор є зобов’язаний рахуватися 
зі смаком замовця); але від 1903 року

новими формами; а його екслібриси — 
наприклад, для Сергія Маслова (1929) і 
Дмитра Ревуцького (1928), — нале
жать до найкращих не лише в укра
їнському, але і в світовому мистецтві. 
Кричсвський також створив близько 
300 портретів українських діячів, а в 
роках 1917-— 1919-х проектував ук
раїнські державні ІНІСІҐИЇЇ.

Коли розглядати питання — який 
вплив мало модерне європейське 
мистецтво на творчістьч Кричевського, 
то треба брати до уваги осібно його 
архітектуру, осібно малярство і ще 
окремо графіку та ужиткове мистецтво.

він почав творити власний стиль на базі 
народного будівництва і відтоді 
розвивав цей напрямок такою мірою, 
якою обставини йому на цс дозволяли. 
Тому говорити про вплив європейських 
модерних течій на більшість архі
тектурних проектів Кричевського не 
доводиться; натомість треба сказати, 
що започаткуванням українського 
національною архітектурного стилю 
він вніс нову сторінку до світової 
архітектури.

В європейському малярстві кінця
XIX ст. поширеним стилем був 
імпресіонізм зі всіми його відмінами. У
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руслі постімпресіонізму — 
уся малярська творчість 
Кричевського. Щоправда, 
в деяких урбаністичних 
пейзажах можна припус
кати незначний вплив 
кубізму, а може й експре
сіонізму, якщо йдеться 
про спосіб малювання, а 
не про стиль (напр., ‘"Ки
париси’', 1928). Кричев- 
ський не пристав ні до 
новітніх європейських 
стилів трьох перших декад 
XX століття, а ні до 
офіційного в СРСР соцре- 
алізму. Єдиний вплив 
європейського малярства 
на Кричевського полягав хіба в тому, 
т о  він від самого початку творчости 
в ідкинув панівне тоді в Російській 
імперії “передвижництво” , прилучив
шись до широкого європейського руху 
імпресіоністів.

Зовсім інший підхід спостерігаємо у 
графіці мистця, _шо послуговувався в 
ній якийсь час стилем конструктивізму 
(1928— 1932); його обкладинки цього 
періоду належ ать до найкращих 
зразків  української графіки. Конст
руктивізм Кричевського — легкий, зі 
сміливими лініями, композиції ясні, 
проглядні, без переобтяження, деколи 
утворені т ільки з чорних і білих 
площин. Кричсвський застосовував 
конструктивістський стиль 
і в декоративних на
стінних тканинах (вибій
ках у роках 1928— 1930, 
чого, здасті>ся, тоді ніхто в 
Европі не робив (хіба Со
ня Дельонсс.)

Ця велика відмінність 
між стилістикою Кричев
ського, з одного боку, в 
малярстві, а з другого, в 
інших галузях мистецької 
творчости, може здиву
вати і навіть збити з пан- 
телику дослідника. Сам 
мистець не залишив пояс
нення цього, і сьогодні ми 
можемо хіба висувати 
різні гіпотези. Одна з них

"Сорочинці, ярмарок". Олія, картон. 1938 р.

— припущення, що Кричевський, бу
дучи вродженим ліричним поетом, 
хотів висловити свої почування замість 
слів — малярськими творами, роблячи 
цс, може, не обов’язково свідомо, лише 
підсвідомо, стихійно. Його ліричні 
пейзажі сприймаються як інтимні 
поеми. Отже, в такому розумінні він 
призначав своєму живописові цілком 
відмінну ролю, ніж архітектурі, графіці 
та ужитковому мистецтву: якщо ма
лярство його - - ц е  передовсім особиста 
лірика, то для автора не було істотним 
шукати якогось нового стилю, бо 
постімпресіонізм давав йому змогу 
сповна виражати свої настрої і лочуван-

“Київ, Поділ”. Олія, дошка. 1934 р.
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ня: захоплення природою, містичну  
прив’язаність до рідної землі, любов до 
свого міста, якусь блаженну радість з 
факту самого існування... а, може, і 
втечу від жорсткої ДІЙСНОСТІ!...

Які ж уроки може дати сучасному 
поколінню мистців усебічна творчість 
Кричевського?

Шукачам нових стилів, нової образ
ної мови Кричсвський пригадав батате 
джерело народної творчости, з якої мо
лоді художники могли б користати, 
якби зуміли творчо переосмислити на
родні зразки, додаючи чимало власних 
ідей. Навіть якщо це джерело мас свої 
межі (як зрештою, і кожний стиль),

створити таких шедеврів, як, скажімо, 
будинок Полтавського земства. 
"‘Велике мистецтво” вимагає дуже ба
гато праці і глибокої) знання.

Ще одним уроком с дбання про 
естетичний вигляд предметів щоденно
го оточення — від хати, меблів, одягу, 
посуду й аж до книжки. Кричсвський, 
як це вже перед ним твердив Джон 
Рескин (J. Raskin) ,  вважав, шо 
прикладне мистецтво відіграє виховну 
ролю, виробляючи естетичний смак, 
впливаючи на людську психіку. Сьо
годні, коли предмети одноманітно-ма- 
сової фабричної продукції заливають 
наше довкілля, вимога їхньої

навіть ЯКЩО дехю ДИЬ'НП>С-Я ніби “зверху " 
на таку творчість (мовдня.. це лите 
"історизм*’ чи “фольклоризм’1) , — 
Кричсвський завжди мав на думці не 
імітацію чи стилізацію, а цілком інди
відуальну творчість, ціпком оригінальний 
стиль на основі кращих народних зразків.

Другий урок — це нагадування, шо 
мистець мусить -знати якнайдо- 
кладніше предмет і сюжет, що їх трак
тує. Без джерельного вивчення де
рев’яної архітектури та народних орна
ментів Кричсвський не міг би

еегетичної кфтосги стає шораз білі>ше 
актуальною, і під цим оглядом Кричев
ського можна зачислити до рідкісних 
передвісників ^мистецької екології".

Насамкінець -годиться сказати, що 
Кричсвський не замикав очей на те но
ве, що-діялось у світовому мистецтві, 
дещо приймав з цього для себе (як, 
наприклад, конструктивізм), — але 
для власної творчости не потребував 
інепірацій з “ чужого поля” , бо зна
ходив їх у культурі га традиціях своїх") 
народу.

Париж
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Вірко БАЛЕЙ

ОРФЕЙ РОЗКУТИЙ*

Уривки з денника: 1 — 14 листопада 1974 р.

1. Євген СТАНКОВИЧ

Станковича я вподобав одразу. 1 навіть почувався грішно з цього 
приводу, грішно заздалегідь: ану ж мені не сподобається його музика. 
Великий чоловік з невідповідно тонкими рисами обличчя, з яких ніколи 
не сходив легкий усміх, він мав звичку говорити дуже прямолінійно. 
Штогаренко ласкаво дозволив нам користуватися його студією так довго, 
як потрібно, і ми прослухали там дві значиміші речі Станковича. Мені 
особливо хотілося почути його музику і музику Івана Карабиця. Поки 
ми з Станковичем розмовляли, в прочілі дверей з ’явилася голова й 
повідомила, що прослухати твори Карабиця мені не вдасться, бо вони 
записані на 1/4-рядний стерео-стрічці (в обох напрямах), а в Союзі 
композиторів є тільки 1/2-рядний програвач. Мене таки добряче вразило, 
що Союз композиторів не має відповідної апаратури. Нічого не зробиш, 
довелося йти позичати в місцевої радіостанції.

Спершу ми слухали зовсім недавно річ Станковича — Sinfonia Lagra:
— дуже напружену, емоційну в експресіоністичному дусі. Мені вона 
чимось нагадала Альбана Берґа: маю на думці почуття, а не стиль. Мене 
також вразила величезна технічна обізнаність. Коли ми слухали (вико
нувала Київсь’ка камерна оркестра під керівництвом Ігоря Блажкова, твір 
присвячено їм обом), композитор інколи щулився, невдоволений чи то 
певним пасажем, чи недоліком виконання. Я не міг угадати чим саме, 
бо він не приніс партитури. І раптом мені нагадалися подібні випадки з 
власного життя і я усміхнувся: композитор завжди невдоволений!

Другою була Sinfonictta. При першому переслухуванні вона здалася 
мені куди вдалішою й незрівняно приємнішою. (Згодом я змінив свою 
думку, визнавши за Sinfonia Lagra більшу зрілість). Те, що Прокоф’єв 
зробив у “Клясичній симфонії” з Гайдном, Станкович робить з радянським 
“клясиком” Прокоф’євим. Перші дві частини — це блискуча пародія на 
стиль Прокоф’єва, мало що не краща за оригінал. Третя частина являє 
собою коллаж, де головним складником служить “Прелюд ч. 2 в до-мінор” 
Й. С. Баха (Д. Т. К., книга І). Помітно чимало інших джерел, включно/ 
з Бетговеном, проте, найяскравішим елементом є кантилена, що постійно 
то з ’являється, то зникає і яка дуже нагадує Малера, особливо його 
Третю симфонію, однак не є прямим запозиченням^ Весь твір веде до 
напруженого, майже сумного кінця. Щось є в ньому глибоко зворушливе, 
а в музичному відношенні значно послідовніше, ніж в інших подібних 
спробах (не виключаючи й “Малерської частини” в Симфонії Беріо).

* Закінчення. Початок у 2-му числі журналу.

10. СучасністьЗ *



Зачеплений за душу, я спитав композитора: “Чому саме такий твір?” 
“Бачите, — відповів Станкович, — річ написано у той час, коли я 
прийшов до переконання, що приставати до аванґарду вже немає потреби, 
що робити цього не слід, просто нема рації. Коллаж побудовано за 
емоційним пляном. А в основі усього твору — так, так, навіть коллажу
— Прокоф’єв-“клясик” , Прокоф’єв-“традиціоналіст” . Під цим оглядом я 
вважаю його джерелом. Коллаж? Коллаж — символ”.

(“Символ чого?” — застановлявся я пізніше. Чому я тоді не запитав?)
Потім ми говорили про його пляни на майбутнє: про Sinfonia Presta 

для київської камерної оркестри, що в процес роботи стала Sinfonia Lirica, 
про твердий намір розквитатися з видавництвом “Музична Україна” , де 
він працює редактором (одним з його останніх завдань була підготовка 
до друку 1975 “Малої камерної музики ч. І” Леоніда Грабовського) і про 
намір спробувати утриматися як artiste libre. Працює він вельми 
продуктивно, має чимало великих композицій. У Львові я чув тейп його 
“Концерта для віольончелі” — жахливий запис або жахливий магнітофон
— проте характер твору не загубився. Наступного дня по зустрічі чув я 
також його піяно сонату. Це безперечно дуже обдарований композитор з 
виразним музичним обличчям, здатний створити значимі твори.

2. Володимир ГУБА

Люди не повинні перевіряти розум традицією, а 
якраз навпаки: традицію розумом.

Лев Толстой

Композитор Володимир Губа, що з ним я особливо бажав зустрітися, 
переважно знаний як автор Panneau (назву тепер змінено на “Поголос” 
по-вкраїнському, або “МЬлва” по-російськи). Ця потрясаюча фортеп’янова 
композиція є одною з запроектованих семи частин “Київської сюїти”. Як 
підказує назва, твір має характер яскравої фрески. Відразу вгадується 
київська старожитність, оповідь про якусь героїчну подію. Твір карбовано 
з криці, він вимагає великої витривалости і від виконавця, і від 
інструмента. Щоб знайти подібну піянотокату, треба вернутися геть аж 
до “ Ісламей” Мілія Балакірєва. Є, звичайно, ближчі й вагоміші попе
редники в оркестровій музиці: “Священа весна” Стравинського, “Скитська 
сюїта” Прокоф’єва.

Губа активно співпрацює з кіно і ставиться до своїх обов’язків виїмково 
поважно, його музика до фільмів позначена неабиякою силою й безпо
середністю. Це одна з причин, чому в той час він належав до Спілки 
працівників кінематографії, а не до Спілки композиторів, хоч сьогодні 
він є членом обох. Колишній учень Лятошинського, Губа не сповідає 
аванґардизм у прийнятому розумінні слова. Він просто вельми талановитий 
і чесний творець. Його музика до слів Ш евченка викликала поважне 
зацікавлення. Добре відомі його навчальні п ’єси для фортепіяно. Йому 
також належить прехороша сюїта, озаглавлена “Тріяда” (1962).

3. Леся ДИЧКО

. Леся Дичко — невтомний вишукувач архітектурних дивовиж Києва. 
Опріч того вона викладає історію мистецтва в Консерваторії і музику в 
Художньому інституті, Вона об’їздила весь Радянський Союз і навіть раз 
побувала в Греції. Талановитий композитор з нахилом до хорової музики.
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Для “західного вуха” намагання висловити глибокі гуманітарні ідеї 
при допомозі співу а капела видається досить незвичним, а саме це й 
робить Дичко в кантаті “Пори року” (1972). Твір мене глибоко зворушив. 
Структура його походить від хорових концертів XVIII початку XIX 
століття, від Артема Веделя, Максима Березовського, Дмитра Бортнянсь
кого. “Пори року” складаються з чотирьох циклів, кожен з яких зображає 
стан природи відповідними “обробковими” народними ф ормами, 
пов’язаними з сезоновими роботами й обрядами. Слова використано 
народні, а музика майже наскрізь оригінальна, є тільки одне пряме 
запозичення — з пісні “Вийди, вийди, Іванку” — у весняному циклі.

Весна — веснянки
Літо — петрівчані (під петрівка) пісні 
Осінь — обжинкові 
Зима — щедрівки

Її кантата “Червона калина” задовольняє мене менше, видається надто 
обережною. Багату (навіть якщо деривативну) кольорову палітру (хор, 
солісти, два роялі, арфа, ударні) використано далеко не впевнено. Тейп 
теж трудно було слухати, частково тому, що виконання, щиро кажучи, 
було погане. Може, я зміню свою думку, почувши твір краще виконаним. 
У кожному разі він, безперечно, вартий уваги.

Кращі речі Дичко здаються мені цілком переконливими. Вона відверто 
говорила про свої зацікавлення: “Мене дуже вабить фольклор, але 
незамулені, архаїчні його прояви. Тому я люблю старовинні фрески, 
писанки, прадавню народну музику, що сягає в поганські часи. Я — 
історичний пережиток” .

Інші визначні твори Дичко: Симфонія для хору а капела на слова 
Тичини й Рильського (1973); Карпатська кантата для хору а капела 
(1973) та Симфонія для баса, сопрано й камерної оркестри на слова 
Богдана-Ігоря Антонича (197І).

4. Володимир ЗАГОРЦЕВ

' Яким би оригінальним, яким би відмінним не зда
вався композитор, а дрібка його єства — щепа на 
старому дереві.

Edgard Varese (Princeton, 1959)

Володимир Загорцев (нар. 1944) як композитор, мабуть, найближчий 
по духові до свого першого вчителя Бориса Лятошинського (1895 — 1968). 
Коли я почув “Ритми для соло фортеп’яно” Загорцева (річ написана 
1967, а перероблена 1969 року), то відразу згадав фортеп’янову музику 
Лятошинського 20-х років. Дуже здібний піяніст, ентузіяст нової музики 
Борис Деменко присвятив цілу програму творам Лятошинського, і я чув 
запис цього концерту, що було одним з найприємніших моментів моєї 
подорожі. Три п’єси врізалися в пам’ять особливо чітко: дві сонати (опус 
13 і 18) та цикл “Роздуми” (опус 16). Під кінець я почував себе 
неймовірно стомленим, хоч це і була приємна втома. Сильвестров згодом 
вдало зауважив: “Ця музика не дозволяє людині перепочити. Вона б’є 
по голові, наче молотом. Навіть найм’якші пасажі викликають неспокій” .

Як на мене, то музика Загорцева така сама: надивовижу компактна, 
напружена — сторінки всіяні нотними знаками, притому жодної ноти 
зайвої, жодної непотрібної. Навіть на сторінках здавалося б спокійних
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роздумів чаїться тривога — мов би вони лише розтягнена й чутна цезура. 
Я слухав з тейпу досить добре виконану його “Музику для чотирьох 
струнних інструментів” (1967), незвичайно складну віртуозну річ з 
феноменальними сонорами.

Всім його творам притаманна чудова повнота й субстанціяльність, у 
якійсь мірі це від того, що всі штрихи стверджувальні, динамічні, перейняті 
експресіоністичним (майже виснажливим) настроєм. Я мав нагоду пере
слухати чи бодай переглянути деякі інші його твори: “ Ігри” (1969) для 
камерної оркестри; Сонату для струнних інструментів, піяно й ударних 
(1968) та “Фантазію” (1971) для віольончелі, арфи і ударних. Від 
недавнього часу Загорцев звернувся до хорової музики, проте наслідки 
поки що його не задовольняють.

5. Віталій ГОДЗЯЦЬКИЙ

Один твір Віталія Годзяцького здобув широку популярність: це — 
“Розриви площин”. Винятково сильна річ з масою блискучих пасажів, 
крізь яку проглядає Ьольова, може, навіть аґресивна особистість. Я грав 
цю п ’єсу. Вона, як і більшість композицій такого типу, вимагає від 
виконавця Лістового блиску й умілости переконливо передати раптові 
зміни емоцій та хисту робити це невимушено легко, бо інакше слухачі 
зостануться байдужі. (Грабовський згодом висловив думку, що так, мабуть, 
написав би 'П рокоф ’єв, якби вирішив спробувати руку в серійній музиці).

З інших творів Годзянського трапилася нагода прослухати “Автографи” , 
збірку мініятюр для піяно (лише три викінчені); “Чотири електронічні 
етю ди” ( “ Н ю анси” , “Звільнена в ал ізк а” , “ Р еал ізац ія  2 9 /1 ” та 
“Антипіянофорте”) і двочастинну “Сонату” для фортепіяно (1971 — 72).

“Чотири електронічні етюди” — досконалий зразок конкретної музики. 
Вони сповнені буйною енергією з доброю домішкою гумору, особливо два 
середні.

“Соната” для фортепіяно велика річ. Вона повнозвучніша за будь-що 
в “Розривах...” , тут зроблено більший наголос на видовжену лінію й 
привабливий колір. Годзяцький і далі працює в межах фундаментальної 
серійности.

6. Петро СОЛОВКІН

Я ніколи не можу думати і грати одночасно.
Це емоційно неможливе.

Lennie Tristano, близько 1962

Одного вечора я слухав три піяно сонати — здається, у виконанні 
Деменка, — недавні твори трьох композиторів: Євгена Станковича, Юрія 
Іщенка і Петра Соловкіна. Сонати перших двох були задовільні, але 
ремісницькі, п ’єса ж Соловкіна справила дуже хороше враження. Написана 
десь 1967 чи 1968 року, вщерть переповнена звуками, жвава, енергійна 
соната лишає відчуття одержимої інтроспективности.

Я чув ще дві новіші композиції Соловкіна. Перша називається 
“Інтродукція, Рондо і Медитація” (написана між 1969 і 1971) друга — 
“Сфери” .

Колись Сильвестров так висловився про свого колеґу: “Багато років 
тому він уже схилявся до цього напряму. Починав він як традиційний
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модерніст: серійність, експерименти зі звуковою фактурою, ну, і вся 
решта. Перегодом з ’явилось оце. Спершу я пробував його відговорити, 
намагався переконати, що це “дурниця” . Він не поступався. Помилявся * 
я,., він мав рацію”.

М узика струміла поволеньки, розгорталася з дивовижною  
прецизійністю, — наче спостерігаєш, як розкриває пелюстки квітка, але 
без допомоги швидкісної фотографії. Спочатку річ видалася жахливо 
довгою, а саме коли я втягнувся слухати, вона раптом урвалася. Чи це 
формальний недолік, чи наслідок того, як моє тіло вмостилося в кріслі 
поки я слухав? Я вважаю Соловкіна слов’янським відповідником до 
Ш арлеманя Палестіне чи Філіпа Гласса, одначе без отого настирливого 
ледве що не змеханізованого ритуалізму та особистих похмурих роздумів. 
Тут картина — хоч дуже повільна й поступова — ліричніша, притишеніша, 
прозористіїііа. Соловкін здався мені відповідною особою, якій треба віддати 
партитуру Тома Джансона “An Hour for Piano” та записану на двох 
платівках “Music for Changes” Філіпа Гласса. Чи поталанить йому до 
кінця розвинути свій стиль, перевірити його на слухачах, витримати 
критику і прихильну, і ущипливу? (На жаль, з власного недогляду я 
майже нічого не знаю про нього, про його вчителів, чи навіть дати його 
народження. Сподіваюся незабаром цю прогалину заповнити ).

7. Леонід ГРАБОВСЬКИЙ

Serendipity: Відкриття чогось іншого, ніж те, що 
шукач сподівався знайти.

Д а н іє  ль  В ебст ёр

Колеґи закидають його творам “неприродність” , а сам він висловився 
так: “Маніпуляції призводять до певного викривлення, але викривлення 
не тотожне з перебільшенням. Цс просто інший кут,зору. У моїх новіших 
творах помітно вплив двадцяти одної методи Хлебнікова.”

При розмові з Грабовським мені пригадався знаменитий вираз Поля 
Валері: “те, що інші вважають формою, є змістом для мене” . Стиль для 
Грабовського є образом світу, образом напрочуд конкретним, яким 
користуються цілком свідомо. У певному сенсі це збігається з ідеєю Ролана 
Барта (Roland Barthes) про “нулевий ступінь письма” , — що, звичайно, 
є чистим вимислом.

Ми провели вечір, слухаючи низку композицій Граббвського, написаних 
протягом більше ніж десяти років. Вони виявили не стільки розвиток 
якоїсь форми, як метаморфозу: від “Чотирьох українських пісень” a la 
Барток-Стравинський (1959) до раннього аванґардизму “Тріо” для 
скрипки, контрабаса й фортепіяно (1964), до “мета-серійного” структу
ралізму “Гомеоморфії” (1968) та “Візерунків” (1969). Тут не місце 
детально аналізувати методику композиції Грабовського. Щоб хоч трохи 
віддати їй належне, треба було б писати окрему статтю. Досить згадати, 
що вона спирається на принцип поєднання найрізноманітніших способів 
вислову: від до-гармонійних (модальних), орієнтальних і т.д. до цілком 
випадкових, іншими словами, вона поєднує рішуче всі системи, відкриті 
музиками до сьогодні.

За визначенням самого Грабовського: “Це — одночасне накладання в 
різних параметрах незчислимої кількосте безкінечних “мета-серій”: все- 
охопність думок і способів”.
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Спрощений, приклад: накладання середньовічної структури на ладото- 
нальність.

Мене особливо зацікавили три п’єси:
I. “Гомеоморфія” , твір для фортепіяно в трьох частинах майже на 

годину часу, що бере на спиток витривалість і слухача й виконавця. 
Зокрема перша частина незвичайно складна для виконання: понад сорок 
сторінок довгих фраз одної мелодійної лінії з шістнадцятою що мають 
виконуватися так швидко, щоб творити враження квазі Глісандо; фрази 
розділені павзами (цезурами), які тривають від кількох секунд до кількох 
хвилин. Твір є одним з небагатьох взірців стратосферальної музики, які 
мені привелося чути. Звичайне поняття часовости тут відсутнє; ясність 
задуму, розмах і довжина речі просто “нелюдські” , ■«— але вона звучить 
у моїй, голові і зараз. Другу частину (улюблену частину Грабовського і, 
слід додати, Сільвесгрова також) виконував на Варшавському осінньому 
фестивалі 1970 року англійський піяніст Джан Тілбурі (John Tilbury), У 
листі до мене він так описує обставини виступу: “Як вам відомо, я грав 
лише одну частину, повільну частину, отже, не перейнявся музикою 
•Грабовського так глибоко, як це могло б статися, коли б я виконував 
твір повністю. Я грав чимало речей на фестивалі, включити у програму 
“Гомеоморфію” мене схилило висловлене посередньо прохання Лютослав- 
ського. Повільна частина довга, скомпонована з окремих жмутків ба
совитих акордів, що непоквапно слідують один за одним, в основному 
м’яка (а Іа Фельдман), хоч при кінці є трохи грюкоту. Частина слухачів 
знудилася й апльодувала або стогнала, коли я перегортав сторінку, але 
такс інколи трапляється (приміром, виконання Фельдманової речі 
довелося взагалі перервати на деякий час, бо авдиторія розбушувалася). 
Коли я зайшов за куліси, Зіґфрід Пальм, пригадую, вигукнув: “Браво!” , 
проте я не певний, що саме він мав на думці...”

.. При першому прослухуванні мені найбільше сподобалася третя частина, 
з кубістичним відчуттям часу. Її можна порівняти до мозаїки, розцвіченої 
спалахами світла.

II. “Візерунки” були написані для Гайнца Голлігрра (Heinz Holliger) 
та його дружини і стали причиною непорозуміння між ними й композито
ром. Так виглядає, що на початках (1964?) Голлігер виявив активне 
зацікавлення музикою Грабовського, і Леонід написав для нього 
“M icroslrutluri” (цю річ Голлігер включив у свою антологію музики для 
гобоя і виконував її блискуче).“Візерунки” , що на перший погляд немов 
цілковито відходили від попереднього “стилю”, мало що не образили 
■Голлігера, і він закинув Грабовському, що той підмінив простоту 
простацтвом. Так пояснює інцидент Грабовський. Як на мене, то твір 
воістину дивовижний: серії фраз різної довжини, з порівнюючи невеликою 
зміною висоти тону, кожна фраза трактована ледь інакше, з проміжними 
павзами неоднакової тяглости. Кожна фраза починається мовби з середини 
і так само неждано вривається. Спливли в пам’яті чудові кадри з фільма 
Кокто “Кров поета” , коли поет, увійшовши в дзеркало, розглядає через 
замкові щілини низку кімнат і в кожній бачить щось змінене, щось нове. 
У мене було почуття, що в цьому творі кожна кімната є, властиво, 
версією тої самої п ’єси, показаної в іншій перспективі (як отой знаменитий 
капелюх Шенберга), або побаченої з іншої перспективи. І було так, якби 
всі фрази звучали одночасно і вели слухача з кімнати в кімнату.

III. Більше в дусі звичного Грабовського написано ранню (1966) річ
— “Невелика камерна музика” ч. І. Сонорність і драматичні штрихи
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відограють тут важливу ролю. Кожна частина центрована навколо одного 
‘‘настрою’1, про що говорять назви: Arpeggi, Classi, Corale, Ritornelli. У 
Ritornelli вже використано павзи як важливий елемент конструкції, 
передвістя значно досконалішого використання їх в Homeomorphia.

Зараз Грабовський працює над музично-театральною композицією 
“Вечори в міському театрі далеко від Диканьки”. Сьогодні можна говорити 
лише про загальні обриси задуму: кількавечорова вистава показує життя 
численних Гоголсвих героїв з “Мертвих душ” і “Страшної помсти”. На 
останній виставі з ’являється сам Гоголь, відбувається конфронтація автора 
з його творінням.

Коли я писав цю статтю, згадуючи ретельність і чистопробність 
досліджень Грабовсько.го над усілякими музичними системами минулого, 
сучасного і можливо майбутнього, прочитав я початок монументального 
твору Томаса Манна “Йосип і його брати” : “Дуже глибока криниця 
минулого. Чи не слід називати її бездонною?”

8. Валентин СИЛЬВЕСТРОВ

Ігор. Блажков: “Цього літа Валентин закінчив чу
довий струнний квартет”.

Валентин Сильвестров знаменито інтерпретує власні твори. Треба 
почути й побачити, як він грає, щоб це усвідомити. Я попросив його 
зіграти на піяно новий Струнний квартет (1974) — завдання не з легких, 
але він погодився. І тут відкрилася школа. Зненацька все стало на місце: 
руки (і тіло) рухалися, мов керовані підсвідомою силою, що виривалася 
з єства, маючи піяно за посередника. Музика рясніє відкритими місцями, 
бо характер завмирання важить так само, як і спосіб атаки. H q зважаючи 
на стислість — а Струнний квартет винятково компактний; — твір 
справляє враження відкритого, непередбаченого, жвавого, іншими словами, 
імпровізованого.

Контрольована імпровізація відіграє важливу ролю в декотрих Сильве- 
стрових партитурах (“Спектри” , “Привид” , “ Поема пам’яті Бориса 
Лятошинського” , “Драма”).

Як би цс пояснити? У недавньому інтерв’ю Роберт Альтман, 
американський кінопродуцент, висловив свій погляд на імпровізацію, що, 
на мою думку, в дечому збігається з Сильвестровим наставлениям: “Як 
на мене, то цс мистецтво співучасне, співтворче. Я визначаю границі, 
накреслюю контури, одначе не намагаюся їх заповнити... Я пробую зібрати 
в них речі, ніколи мною не бачені, речі, приналежні іншим”.

Музика Сильвестрового Струнного квартету є музикою асонансів, 
уцяцькованих філіґранними образками: чотири лінії збігаються в одну, а 
вона знов ділиться на дивовижно гарні рапсодійні розгалуження. Письма 
прозористе, самоосвітлене.

Його найновіші пошуки збудили мій інтерес. Я бачив його “Дитячу 
музику” ч. І і її, мені дуже кортіло поговорити з ним про його нове 
зацікавлення тональністю.

Композитор пояснив: “Дитяча музика” була власне відгуком на 
імпровізації моєї дочки Інґи. Мене заінтригувала дитинна риторика, 
так-так, я нею захопився. “Стародавня музика” — також для піяно — 
є подальшим виявом цього зацікавлення. Вона складається з чотирьох 
частин, кожна частина розділена бодай на дві окремі секції. Мені було 
цікаво переписати Моцартову музику немов би свою власну. Ні, не так
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як Рокберґ у Третьому струнному квартеті; в нього інший підхід. До 
речі, мені ця річ дуже подобається, блискучий зразок стилю, а, проте, 
відчувається пародія, відчувається надмірна артистичність усього твору. 
Мене вабило шось значно простіше.., черпнути музику з історичної 
спадщини і зіграти як свою власну”.

Мені найбільше сподобалася третя частина, де мадриґал звучить наче 
фуґа другої частини. “Піяно соната” ч. І (1960 — 70) є зразком спрощення 
і врізування.

Ось що говорить про неї Сильвестров: “Я хотів, щоб цю річ грали 
con sordino від початку до кінця. Я хотів, щоб уся вона звучала як 
обертон. Написав я її дуже давно як протиставлення “ударній музиці”. 
Я прагнув написати твір, що не насідав би на слухача, не гамлесив його 
безперестану по голові. Мені було конче потрібно написати його свого 
часу, але незабаром я його відкинув. Однак, недавно я наново його 
’’відкрив", спростив, скоротив...”

Кілька днів перед цією розмовою я зауважив Сильвестрову: “Ви тут 
говорите про музику інакше, ніж ми на Заході. Виглядає, що ви 
намагаєтесь виробити радше образний, а не нормативний музичний 
словник, більш емоційний”. Він усміхнувся, похитав головою і відказав: 
“Ми теж колись так говорили, говорили, вірте мені. А тепер якось просто 
немає потреби. Нема необхідности”.

Мені особливо хотілося побачити партитуру “Медитації” для віольончелі 
й камерної оркестри, написаної для М. Ростроповича.

Сильвестров розповідав: “У мене було бажання написати твір не лише 
для Ростроповича, а й про Ростроповича, Ростроповича-віртуоза. Є тут 
мистець-віольончеліст, і є “другий” голос в камерній оркестрі: арфа. 
Обидва мають бути підсилені”.

Описувати цілий твір було б задовго, але можна від кадансу до 
закінчення. Кожен добрий концерт мусить мати каданс. У “Медитації” 
він є кульмінаційною точкою п’єси: в цей момент гасне світло в залі, 
на сцені, над пюпітрами... звучить акорд... віольончеліст продовжує грати, 
ніщо його не спинить... Неждано, один за одним, оркестранти запалюють 
сірники... потім через різні інтервали задмухують їх. Уявляєте два звуки: 
наче світлячки, ворушаться хмарки диму... віольончеліст усе грає... гарф’яр 
зачинає серію моцартівських кадансів... раптове ґлісандо на трубках-дзво- 
нах і спалахує світло... вітроподібні звуки струнних і дует тональної 
флейти-альта й атональної віольончелі... звуки “вітру” тривають, але десь 
попід ними виринає серія тріолей, що перекривають один одного — наче 
втихає розбурхана вода... твір кінчається тріолею в соль-мажор на арфі... 
до і мі-бемоль на віольончелі, мі-бемоль невиразне.

Нарешті я дістав “Драму” на стрічці. Твір являє собою майже клінічний 
розгляд кризи в мистецтві, точніше — кризи аванґардного мистецтва. Це 
“сенсаційна мельодрама” мітичної уяви. Дійсно видатна річ (можливо, 
“шедевр”), яку в Радянському Союзі не один вважає найзначимішою 
роботою Сильвестрова. Я не вдаватимуся до її розгляду, бо вона вимагає 
дуже детальної аналізи.

У Сполучених Штатах прем’єра “Драми”' відбулася 8 лютого 1975 
року в Карнеґі Голл у Нью-Йорку у виконанні Mirecourt Trio (Kenneth 
Goldsmith — скрипка, Terry King — віольончеля, Lohn Jensen — піяно).
1 повторно 25 травня того ж року в Невадському університеті в Лас-Веґас 
під час сезону концертів камерних виконавців. Зауваження членів Тріо 
про твір вельми цікаві.
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Kenneth Goldsmith: “Ця річ вимагає від слухача зосередження. Мені 
здається, спочатку публіка має труднощі, бо змушена імпровізувати власне 
розуміння твору, реагуючи не лише на звуки, а й на сірники... Це 
абсолютно унікальна п’єса в літературі для тріо. Задум наскрізь 
оригінальний: сполучення вебернівського мінімалізму з фактурними 
експериментами Пендерецького. Така суміш стилів видається мені суто 
слов’янською рисою, тому при першому слуханні “Драма” справляє дещо 
дивне враження на західне вухо. З музичного боку — дуже романтичний 
твір. Твір ставить високі вимоги до виконавців і справляє глибоке 
вдоволення, коли його виконуєш. Партія скрипкової сонати неймовірно 
трудна. Третю частину (для Тріо) я вважаю найбільш обрядовою і 
найбільше концептуальною, одначе і найелабкішою художньо”.

Terry King: “Зовсім не схожа на інші й дуже добра річ. Мені особливо 
до вподоби впровадження театральних ефектів, бо вони виростають з 
музики і, в моєму сприйнятті, наповнені внутрішнім змістом. Друга 
частина Сонати для віольончелі мене сильно зачіпає. Вона не схожа на 
жодну п ’єсу, яку мені доводилося грати: незагромаджена, простора, • 
винятково виразна. І Джон Єнсен, і я відчуваємо, що якимсь чином твір 
проникає за межі свідомости, під час виконання в ньому розчиняєшся. 
Для мене як виконавця також дуже важливі авторові помітки-вказівки, 
які я знаходжу вельми помічними” .

John Jensen: “Мені видаються винятково важливими імпровізаційні 
уривки з їхніми точно окресленими границями. Може, завдяки моїй 
пов’язаності з джазом вони таять для мене глибоку музичну сугестивність 
і виклик моїм творчим здібностям. Мені здається перша частина скрипкової 
сонати занадно довгою, надто широко закроєною, надто вимогливою. А 
в цілому вельми сильна річ, до того ж унікальна в літературі для Тріо, 
оскільки виявляє абсолютно новий підхід: троє солістів співграють між 
собою, а не по черзі інтерпретують той самий матеріял. У цьому частково 
закладено елемент драми. Найблискучіше місце? На мій смак — 
віольончельна соната, справжня перлина хорал доскональної узгоджености 
й фразування”.

*
9. Місто ЛЬВІВ

На жаль, з огляду на обмежений розмір статті, я не можу детально 
розповісти про наш побут у Львові. Доведеться відкласти це на майбутнє. 
Проте, для створення загального образу, конечно додати кілька уступів.

Львів обласне місто, населення якого трохи перевищує 600 тисяч осіб. 
Приємно було подовгу блукати його плутаними вулицями, ризикуючи 
безнадійно загубитися, подивляючи різноманітність архітектурних стилів 
(бо це місто справді можна назвати “музеєм” архітектури).

Прибувши у Львів, я перше всього сконтактувався з головою Львівської 
філії Спілки композиторів України Анатолієм Кос-Анатольським (нар. 
1909), і ми погодилиЬя зустрітись наступного дня. Він домовився з 
місцевою радіостанцією, щоб ми могли там прослухати деякі твори 
львівських композиторів. Кос-Анатольський мила людина і гостинний 
господар. Його власні музичні нахили укладаються цілком зручно в рямці 
“соціалістичного реалізму”. Творчий доробок його великий, найзначиміші 
роботи — балет “Сойчине крило” й опера “Заграва”. На радіостанції 
зустрів нас Микола Колесса (нар. 1904), визначний композитор і диригент, 
син міжнародно відомого етнографа-музиколога Філарета Колесси (1871
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— 1947). Три композитори — Микола Колесса, Станіслав Людкевич (1879
— 1979) і Василь Барвінський (1888 — 1963) — найбільше спричинилися 
до вироблення професійного музичного рівня на Західній Україні перед 
тим, як вона стала складовою частиною Радянської України в 1944 році. 
Усіх трьох слід клясифікувати як “консервативних” , хоч Колесса, з них 
найвідважніший. Те, що я чув з їхніх значиміших творів, лишило 
враження незвичайно майстерно скомпонованих, навіть вишуканих речей, 
виразно перейнятих духом XIX століття, щось на зразок Сібеліуса чи 
Нілсена.

Єдиний львівський композитор, якогор мені пощастило відшукати, що 
пише в “передовому стилі” , цс Анджей Нікодемовіч (нар. 1925). Він 
поляк з походження і його музика здебільшого відбиває тенденції музики 
в Польщі. Мені його музика видалася дуже привабливою й своєрідною.
З того, що я чув, моєю улюбленою річчю є “Концертино на теми 
Сонатини в до-мажор М. КлеМенті” для флейти (піккольо), гобоя, 
клярнета, труби, ф ранцузького ріжка, тромбона, туби і піяно. У XX 
столітті традиція парафрази набула популярности (“ P u lc inella”
1. Стравинського, “Gli Uccelli” О. Респіґі і т. д.), однак твір Нікодемовіча 
зовсім не губиться серед інших подібних творів. Це дотепний, музикальний 
і дуже кольористий переказ одної з найпопулярніших у світі п ’єс. Значну 
добірку його творів опублікувало Польське видавництво музичне, а 1971 
року “Музична Україна” видала його “Імпровізацію” для двох скрипок 
і фортепіяно. Він наділений справжнім композиторським талантом.

Другим відомим львівським композитором є Мирослав Скорик, що під 
цю пору живе в Києві. З ним мені не вдалося побачитися.

10. КОДА

Цей “денник” — документ широкоекранного типу, де бракує деталів, 
які видно на крупному пляні. Він також обмежений до композиторів та 
виконавців, шо їх я або зустрічав особисто, або чув їхню музику, поки 
перебував у країні. Отож багато хто лишився не згаданий, хоч і сповна 
на це заслуговує. У шістдесяті роки з ’явилося ціле покоління свіжцх і 
самобутніх радянських композиторів. На Україні чимало надії подавали 
Вячеслав Лиховид, Юрій Ішенко, Олег Ківа, Микола Полоз, Олександер 
Красотов, Валентин Бібік, Віталій Губаренко, Мирослав Скорик і Алсмдар 
Караманов. Скорик і Караманов особливо заслужили, щоб їхню творчість 
розглянути уважніше.

Києву поталанило мати у себе Ігоря Блажкова та Київську камерну 
оркестру. Дириґент Блажков добре знаний в Європі і в Америці з двох 
платівок: Друга симфонія Д. Шостаковича (“До Жовтневої революції”) 
та Концерт для віольончелі, 17 духових інструментів і органу Бориса 
Тищенка з Ростроповичем як солістом (відповідно Ang./Mel. S-40099 і 
S-40091). Недавно радянська “Мелодия” випустила дві платівки інстру
ментальної музики під його дириґуванням. На першій Київська камерна 
оркестра виконує Гайднову Sinfonia Concertante в сі-бемоль та “Інтер- 
меццо” — моноопера “Капельмайстер” — Доменіко Чімарози (Stereo С 
04633-4). На другій, історично важливішій, платівці є бездоганно виконана 
Серенада оп. 24 Арнольда Шенберґа; Камерна музика ч. І, оп. 24 Пауля 
Гіндеміта і Tone Roads No. З Чарлза Айвеса (Stereo-Mono CM 03877-78).

Блажков велетенський чоловік: високий, повнотілий, з гучним голосом. 
Як дириґент він у великій пошані, і Київська камерна оркестра, що її
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він перейняв од засновника Антона Шароєва, є одною з кращих таких 
одиниць у світі. Він зажив слави “трудного’*, хоч може відповідніше було б 
говорити про “цільну натуру” . Під сучасну пору він заанГажований до 
складної роботи: збирає й анотує для публікації у двотомнику листи 
Стравинського.

Серед київських артистів-виконавців, що не цураються нової музики 
є піяністи Борис Деменко і Євген Ржанов; скрипалі Олег Криса, Юрій 
М азурксвич (тепер проживає на Заході) і Армен М арджаніан; 
віольончелістка Марія Чайковська; диригенти Степан Турчак і Федір 
Глушенко, а також Струнний квартет ім. Лисенка. Майбутнє радянської 
музики і музики радянської України залежить від них і від таких, як 
вони.

ПОСТСКРИПТУМ. 14 ЛЮТОГО 1989

Чи можна щось додати до цих записів? Так, наступні 15 років, що я 
й спробую зробити в подальших розділах. Хоч декотрі причинки не Слід 
відкладати. Два композитори розвинули свої таланти найповніше і 
заслужили широкої слава, це — Валентин Сильвестров та Євген 
Станкович, за якими неподалік іде у слід Мирослав Скорик. Леонід, 
Грабовський щойно верігається до творчости після семилітньої майже 
німоти. Загорцев неквапливо, але розмірено видовжує список свого 
доробку. Дичко по-давньому зацікавлена хоровим жанром. Губа написав 
низку великих камерних творів, які віддзеркалюють поступ його само- 
бутної наївної манери, хоч серед композиторів України він уважається 
контроверсійною фігурою. Петро Соловкін вкоротив собі віку, викинувшися
з вікна. Ігор Блажков є нині музичним керівником і диригентом Київської 
філярмонії. Минулі 15 років безсумнівно висунули українську музику на 
мапу світової культури. Вона перестала бути дивовижею або навіть 
порожнім місцем.

Переклад з  англійської Оксани Соловей
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КРИТИКА

Віктор РАДУЦЬКИЙ

“ПСАЛМИ ДАВИДОВІ” ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ОЧИМА ПЕРЕКЛАДАЧА

Уже з юних років Святе Письмо посйало значне місце в духовному 
розвитку Тараса Шевченка. У дитинстві чув він, як дід читав “Мінею” , 
згодом — житія святих, “Псалтир”. Ось як про це сказано в оповіданні 
“Княгиня”:

Я  з н а в  м а л о  н е  в в е с ь  П с а л т и р  з  п а м ' я т і  й  ч и т а в  й о г о ,  я к  к а з а л и  м о ї  с л у х а ч і ,  

" в и р а з н о " ,  с е б т о  г о л о с н о .  З а в д я к и  т а к о м у  м о є м у  " д о с у ж е с т в у " ,  н е  п о х о в а н о  в  с е л і  

н і  о д н о г о  п о к і й н и к а ,  щ о б  н а д  н и м  н е  ч и т а в  я  П с а л т и р я .  З а  ч и т а н н я  й о г о  д а в а л и  

м е н і  к н и ж к и  і к о п у  г р о ш е й ,  я к і  я  в ід д а в а в  у ч и т е л е в і  я к  й о г о  п р и б у т о к ,  а  в ін  у ж е  

в ід  щ е д р о т  с в о ї х  н а д і л я в  м е н е  п ' я т а к о м  н а  б у б л и к и .  1 ц е  б у л о  є д и н е  д ж е р е л о  м о г о  

і с н у в а н н я .  З  т а к и х ,  м о ж н а  с к а з а т и ,  п о м і р н и х  п р и б у т к і в  н е  м і г  я  р о з к о ш у в а т и  т а  

в б и р а т и с я  т а к  ч е п у р н о ,  я к  т о  г о д и л о с я  ш к о л я р е в і .  Х о д и в  я  з в и ч а й н о  в  д і р я в і й  

с і р е н ь к і й  с в и т и н і  т а  з а в ж д и  в б р у д н і й  с о р о ч ц і ,  а  п р о  ш а п к у  т а  п р о  ч о б ' о т и  й  г а д к и  

н е  б у л о  п і  в л іт к у ,  н і  з и м о ю .  Р а з  я к о с ь  д а в  м е н і  я к и й с ь  с е л я н и н  з а  ч и т а н н я  

П с а л т и р я  р е м е н ю  н а  п р и ш в и ,  а л е  й  й о г о  з а б р а в  у  м е н е  у ч и т е л ь  я к  с в о ю  

в л а с н і с т ь 2 '

На це звернув увагу в своєму нагробному слові над могилою Ш евченка 
в Каневі Пантелеймон Куліш (1819— 1897) — найвизначніша постать 
українського культурного відродження XIX сторіччя, перекладач Біблії, 
зокрема Псалмів (1858— 1898).

Михайло Драгоманов (1841 —1895), видатний історик і етнолог, 1879 
року в “ Громаді” , яку видавав у Женеві з 1'876 року, називає Тараса 
Шевченка “біблійцем від дитинства до самої смерти”3.

Для розгляду теми “Псалми Давидові” Т. Ш евченка” з ’ясуємо 
спочатку, які тексти були знайомі поетові.

Історія церковнослов’янського перекладу Святого Письма та апробова
ного церквою його тексту досить складна. Позначимо лиш е. основні дати :,

1. Поява слов’янської Біблії пов’язана з місією святих Кирила та 
Методія серед слов’ян (863). Мова її — староболгарська, яку згодом 
назвали церковнослов’янською, з місцевими народними забарвленнями.

2. Перше повне рукописне зібрання всіх книг Біблії новгородським 
архієпископом Геннадієм у 1499 році.

3. Перша апробована церквою друкована Острозька Біблія (1580 — 
1581), яка значною мірою опиралася на копію з Геннадієвого рукопису 
1499 року, де відчутно вплив української народної мови.

4. “Первопечатна” московська Біблія 1663 року з правописними 
водностайненнями і виправленнями за “Граматикою” Мелетія Смотрицько- 
го (1619 — 1648).

Скорочений варіант доповіді, виголошеної на Всесвітньому конґресі славістів у Єрусалимі
(червень, 1993) “Біблія і східнослов’янські культури”.
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5. Так звана “Єлисаветинська Біблія” 1751 року, де текстові виправ
лення зроблено за грецькою “Септуагінтою” , апробована . Синодом 
Російської православної церкви. Ця Біблія була згодом передрукована в 
Росії й поза її межами (в тому числі й на Україні — так звана “Почаївська 
Біблія” 1798 року. її випущено в світ у п ’яти томах великого формату, 
зі вступною статтею, поясненнями на полях та під текстом. Щ е раніше 
цю Біблію було видано в Супраслі (1743).

Під впливом ренесансу й гуманізму в Західній Європі, гуситизму й 
реформації Мартина Лютера почалися спроби перекладати Святе Письмо 
на рідну народну, а не книжну мову.

Перший, кому це вдалося, був українізований білорус Франциск 
Скорина4 (нар. до 1490 — пом. до 1541 p.), який видрукував у Празі 
1517 року “Псалтир” , а 1528 року видав майже всю Біблію: “БІБЛИЯ 
РУСКА ВЫЛОЖЕНА доктором Франциском Скориною из славнаго града 
Полоцька, БОГУ КО ЧТИ И ЛЮДЕМЪ ПОСПОЛИТЫМЪ К ДОБРОМУ 
НАУЧЕНИЮ ”.

Мова перекладу дуже наближена до тодішньої української, так що 
дехто навіть вважав цю Біблію суто українською.

Перші часткові переклади Святого Письма народною мовою на Україні 
датуються XVI сторіччям. їхня мета — наблизити Біблію до народу. 
З ’являються так звані “Учительні Євангелія” .

“Учительна Євангелія” Івана Федоровича (1568), його львівський 
“Апостол” (1574), різні видання Псалмів були улюбленим предметом 
читання українців тих часів не лише у церкві, а й удома, — біблійні 
тексти входили дедалі глибше в народну душу, а українські письменники 
своїми перекладами Псалмів та інших частин Святого Письма ще більше 
зміцнювали це народне розуміння Великої Книги.

Великий письменник українського середньовіччя Володимир Мономах5 
(XI —XII ст.) у своєму славетному “Повчанні” цитує псалми: 32(2), 
36(1,7-9, 21-27), 41(12), 55(11-12), 58(1-4), 62(33).

Згадує Псалми й Григорій Савич Сковорода (1722— 1794), зустрічаємо 
їх і в цікавого поета українського бароко Івана Величковського (40-і роки 
XVI — поч. XVII ст.): псалом 117(70) та інші згадки6.

Безумовно, Шевченку були відомі й російськомовні переспіви Псалмів, 
зроблені у XVIII сторіччі (А. Сумароков, М. Ломоносов, В. Тредіаковський) 
та у XVIII—XIX сторіччях (Г. Державін, І. Крилов, А. Востоков 
(А. X. Остенек), І. Пнін, а можливо, й обробки та переспіви Псалмів, 
які вийшли у першій половині XIX сторіччя (В. Кюхельбекер, Ф. Глінка, 
може, й В. Одоєвський).

Канонічний “Псалтир” складається із 150 псалмів, які склали різні 
автори. Царю Давидові, “улюбленому співцеві Ізраїлю”, належать 73 
псалми. Інші традиційні автори — Асаф (11 псалмів), сини Кораха (7), 
Мойсей, Соломон, Ейтан Езрахі, Геман (кожен по одному). Є також 
багато псалмів анонімних.

Серед десяти псалмів, які Т. Шевченко подає під заголовком “Псалми 
Давидові” , тільки чотири належать Давидові — 12 (13)*, 52(53), 53(54), 
132(133); чотири — анонімні: 1, 93(94), 136(137), 149; по одному 
Асафові: 81(82), та синів Кораха: 43(44).

Обробки й переспіви “Псалмів” , які зробили російські поети, можна 
умовно поділити на два типи:

* Цифри у дужках відповідають єврейській нумерації псалмів.
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а) переспіви як наслідування ВЗІРЦІВ — А. Сумароков, М. Ломоносов, 
В. Тредіаковський, певною мірою — Г. Державін, А. Востоков;

б) переспіви, в яких “співець псалмів” — пророк викриває й таврує 
цей світ. Така, зокрема, спадщина, залишена поетами першої половини 
XIX сторіччя (поети так званої “декабристської традиції”: В. Кюхельбекер, 
Ф. Глінка, В. Одоєвський).

У Шевченкових переспівах не лише поєднано обидві традиції, а й 
зроблено могутній особистий внесок.

Десять псалмів, відтворених Шевченком, — це ніби невеличкий 
“Псалтир” , що обіймає все багатство й розмаїття “Книги Псалмів” , цю 
своєрідну суму старозавітного богослов’я, подану в ліричній та дидактичній 
манері.

Тарас Шевченко вибирає з “Псалмів” (лк і з книг пророків) те, що 
нагадує долю поета чи України. Простежимо, отже, сюжетний розвиток 
усієї низки Шевченкових “Псалмів Давидових”.

Псалом І — роздум про життєвий шлях, праведність, віру в Провидіння 
Боже як винагороду за добро.

Псалом XII — заклик до Господа, що залишив поета, зойк про 
врятування від рук ворогів, котрі глумляться над “співцем псалмів” , 
тверде переконання, що Господь поета не покине:

Спаси мене, помолюся 
І воспою знову 
Твої блага чистим серцем 
Псалмом тихим, новим.

Ці рядки нагадують “Заповіт” , який, на мою думку, виходить з традиції 
псалмової, а не з традицій Горація, Державіна, Пушкіна. Наведу ще 
кілька прикладів з Шевченківських псалмів, які нагадують “Заповіт”:

І на злих моїх погляну 
Незлим моїм оком. (289)

... Воцариться в дому тихих,
В сем’ї тій великій 
І пошле їм добру волю. (291)

Псалом XLIII — благання: “Ти Сам — Царю мій, Боже, звели 
визволити Яакова” (переклад мій — Л. P.); лемент:

Покинув нас на сміх людям,
В наругу сусідам. (287)

(це майже дослівний переклад івритського тексту псалма 44:14 — 15); 
заклик: ,

Встань же, Іїоже. поможи нам 
Встать на ката знову. (288)

Псалом LII — роздум: беззаконня — це наслідок того, що

Пребезумний в серці скаже,
Що Бога немає... (288)

(До речі, в оригіналі — не “пребезумний” , як це перекладено майже 
в усіх слов’янських текстах, а “негідник”, “мерзотник” — “наваль” , слово 
сильніше!). Але в цьому псалмі висловлюється й надія:
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Колись Бог нам верне волю,
Розіб’є неволю... (288)

Уперше з ’являються тут єврейські реалії з Біблії:

Возрадується Ізраїль 
1 святий Іаков. (288)

(Виразна метафора України й українського народу).
Псалом LIII — в оригіналі це молитва царя Давида у найскрутнішу 

хвилину його життя: втеча від Саула (Самуїла), який женеться за ним, 
щоб убити. Тарас Шевченко обмежується лише молитвою Давида, в якій
— і надія:

А Бог мені помагає,
Мене заступає... (289)

— і самотність:

Помолюся Господеві 
Серцем одйноким...

— і пошуки миру й душевної злагоди:

І на злих моїх Погляну 
Незлим моїм оком. (289)

Псалом СХХХІ — моління про праведний суд, про рівність:

Царі, раби —• однакові 
Сини перед Богом...

Встань же, Боже, суди землю 
1 судей лукапих.
На негм світі Твоя правда,
І поля, 1 слана. (289)

Псалом ХСІИ — ніби продовжує надію на праведний суд Божий, який 
захистить від кривди:

Господь любить свої люде,
Любить, не оставить,
Дожидає, поки правда 
Перед нами стане... (290)

І світле почуття:

Ти, Господи, помагаєш 
По землі ходити і 
Ти радуєш мою душу,
І серце врачуєш,.. (290)

Псалом СХХХІІ — один із найсвітліших у Тараса Ш евченка. Це — 
пісня братерства й дружби (як і в єврейській традиції), поетична слава 
єдності й братерству. Цей псалом став народною піснею єврейдького' народу 
і дуже популярний у сучасному Ізраїлі.

Дивовижний збіг, але перші два рядки Шевченкового тексту мають 
однакову кількість голосних порівняно з першим реченням івритського 
тексту:
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Чи є що краще, лучче в світі,
Як укупі жити... (291)

На івриті це так:

Гіней ма-тов ума-наїм 
Шевет ахім гам-яхад.

У цьому псалмі є багато суто єврейських реалій: Аарон, роса Єрмонська 
(Хермонська), Сіонська гора тощо. У Шевченка це — метафори укра
їнського народу та України — землі Божої, Богом улюбленої й Богом 
забутої.

Псалом CXXXVI — пісня неволі, клятва ніколи не забувати рідної 
землі:

І коли тебе забуду,
Ієрусалиме,
Забвен буду, покинутий,
Рабом на чужині. (292)

Псалом CXLIX — гімн во славу Бога, що завершує низку з десяти 
псалмів. Це, певною мірою, десять Шевченкових заповідей, високий 
життєрадісний акорд, у якому — і надія на справедливий суд, і славослов’я 
Богові за правду.

Після коротенького огляду всього циклу хотілося б спинитись на першому 
псалмі. Традиційні'шість віршів його (за єврейським і слов’янським каноном) 
Шевченко передає 20 рядками. Ритміка всіх псалмів — улюблений 
Шевченком віршовий розмір народної пісні, яким написані майже всі вісім 
творів, з яких складається перший “Кобзар” 1840 року.

Щоб обговорити властивості, притаманні Шевченковому переспіву 
першого псалму, наважусь запропонувати свій підрядковий переклад з 
івриту (див. додаток 1). Спинюсь на деяких обставинах.

1. Порівняно з “Псалтирью” Єлисаветинської Біблії 1751 року, яку, 
на мою думку, Тарас Шевченко добре знав як найпоширенішу на той 
час, зауважимо, що граматичний час кожного Шевченкового речення 
збігається з граматичним часом тих дієслів, які вживає перекладач першого 
псалму згаданої Біблії (див. додаток 2).

Зазначимо, що в цьому перекладі у першому реченні “на совать” — на 
збір, на раду — це давно розпізнана церковнослов’янська помилка (як про 
це пише Олекса Горбач8); правильно мало б бути “за (по)радою!” До речі, 
цю помилку виправлено в деяких сучасних перекладах “Псалмів”. Наприклад: 
Ukrainian Psalms. New Translation. — London, 1949 (див. додаток 2).

2. Слово “нечестивий” з Єлисаветинської “Псалтирі” , яке зустрічається 
у першому псалмі двічі, Тарас Шевченко передає як “лукавий” , що 
походить із народного вжитку від “лука” — “изгібь, погибь, кривизна, 
излучина, заворот р^ки, низменный и травный или лесистый мыс, поемный 
лугъ, огібаемьій р’&кою”9.

Далі читаємо: “Лукавый — хитрый и умьипляющій, коварный, 
скрытный и злой, обманчивый и опасный, криводушный,, притворчивый, 
двуличный и злонамереннный Въ видй сщ. бес, дьявол, сатана, нечистый, 
злой духъ” 10.

У тринадцятому рядку Тарас Шевченко ставить поряд ці два слова:
А лукавих, нечестивих 
І слід пропадає. (286)
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Слово “нечестивий” , яке вживається й у п ’ятому вірші першого псалму 
Єлисаветинської “Псалтирі” , Шевченко передає як “злий” (рядки 17— 18):

І не встануть з праведниками 
Злії з домовини. (286)

3. Єлисеветинська “Псалтирь” у другому вірші двічі повторює слово 
“закон” (див. додаток 2) у повній злагоді з івритським текстом. Тарас 
Шевченко передає цей повтор так (рядки 5—6):

А в Законі Господньому 
Серце його й воля. (286)

Таким чином, поет не уникає повтору, але робить це по-своєму, 
зберігаючи зміст і намір “Співця Псалмів” .

4. Четвертий вірш Єлисаветинської “Псалтирі” (див. додаток 2):

Не таки/ нечестивій, не так'V
но іаки' прахъ, егоже возметаеть в̂ трТ», —

дуже виразно передано Тарасом Шевченком:
А лукавих, нечестивих 
І слід пропадає, —
Як той попіл над землею 
Вітер розмахає. (286)

Посилення — “крещендо” — досягається поетом не лише подвоєною 
кількістю рядків, а й уживанням “сильних синонімів: “попіл” — сильніше 
за “прах” . Так, наприклад, у В. Даля читаємо: “Пепелъ — попелъ, 
изгарь, зола, все пережженное и перегорелое въ прахъ” 11.

І далі: “Посыпать главу свою прахом и пеплом — заявить печаль, 
горе, общественное бедствие” 12.

5. Це посилення наростає й у наступних Ш евченкових рядках, які 
відповідають п ’ятому віршеві Єлисаветинської “Псалтирі” .

Порівняємо:
“ ... не воскреснуть нечестівій на с^де” — дослівно в івритському тексті: 

“...не встоять нечестиві в суді...”, — що, до речі, з ’являється майже в усіх 
сучасних перекладах. З легкими варіяціями (“встоять” — “отстояться”) 
Шевченко пише ще сильніше (повторюю вже наведені рядки 17— 18):

І не встануть з праведними 
Злії з домовини... (286)

6. У “П салїирі” є й протиставлення: “нечестиві” — “праведні” . Як 
уже було сказано, “нечестивий” у Тараса Ш евченка — це й “лукавий” , 
“злий”. Отож, опозиція “нечестивий — праведний” з “Псалтирі” , у 
Шевченковому переспіві — “злий—добрий”. І тут смак митця Ш евченка 
не зраджує: шостий вірш Єлисаветинської “Псалтирі” — це два рядки
— згідно з івритським текстом.

taKCJ въесть ГдЪ п](ть праведныхъ 
и п^ть нечестивыхъ погибнетъ.

Опозиція й у Шевченка: ,

Діла добрих обновляться,
Діла злих загинуть. (286)
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Знайдено точне, афористичне закінчення, що повторює оригінал, але 
замість дещо абстрактної опозиції “праведні— нечестиві” , зміст якої 
певною мірою обмежено церковно-повчальним вживанням, опозиція 
“добрі—злі” значно ширша, зрозуміліша Шевченковому читачеві своїми 
широкими конотаціями, й водночас ані на йоту не відходить од задуму 
й намірів “Співця Псалмів”.

Отже, що робить Шевченків переспів високою поезією? По-перше, 
Тарас Шевченко — “біблієць від дитинства до самої смерти” (за цитованим 
уже висловом Михайла Драгоманова), — духовна праця над текстом 
Біблії супроводжувала його протягом усього життя, й переспіви “Псалмів 
Давидових” — гідне представлення цієї праці, наслідок глибокого 
розуміння першовзору.

Тарас Шевченко знайшов особливий віршовий розмір, який дав змогу 
перетворити шість віршів біблійного псалму на двадцятирядкову поему — 
перлину поетичної творчости.

Лексика й поетика Шевченкового переспіву близькі до сучасних йому 
лексики й поетики українських дум і народних пісень, з одного боку, й 
не зраджують дух оригіналу, з іншого. Зрештою, висока поезія — це 
явище, яке не має точної, готової формули. Явище, що схоже на Божу 
Присутність, або “Ш ехіну” — як про це кажуть мовою івриту.

За межами цієї розвідки лишається низка питань:
— Впливи Шевченкових переспівів на творчість таких видатних митців 

українського слова, як Іван Франко, Леся Українка, перекладачів “Біблії”
І. Нечуя-Левицького, І. Пулюя та інших.

— Вплив творчости Т. Г. Шевченка, й зокрема його переспівів з 
Псалмів та з Пророків, на перекладачів Святого Письма кінця XIX — 
початку XX сторіччя.

— Порівняння Шевченкових переспівів з текстами російських поетів, 
які обробляли й переспівували Псалми.

— Біблійні реалії з життя євреїв і географії Святої Землі (традиційні 
в слов’янських християнських літературах) як метафори України, та 
подальше використання цих метафор українськими митцями XIX—XX 
століть.

Ці та інші питання ще чекають своїх дослідників.

1 Т. Шевченко. “Гайдамаки”. Епілог. / /  Кобзар. — К., 1974. С. 116.
2 Тарас Шевченко. Повне видання творів. — Чикаго: В-во Микали Денисюка, 1956. — Т. 

VII. -  С. 13. Див. також статтю А нни М. Власенко-Бойиун у “Збірнику мовознавчої 
комісії” (Мюнхен, 1988).

3 “Громада”. — Ч. 1879. — С. 140.
4 Так пише про п і лих) Василь Леи у статті “Боротьба за народну мову в церковному 

вжитку” (“Збірник мовознавчої комісії”. — Мюнхен, 1988. — С. 169).
5 Див. вступне слово до “Псалмів” у книзі “Святе Письмо Старого та Нового заповіту...” — 

Рим: В-во О. О. Василян, 1963 (пер. 6. 1. Хоменко). — С. 619.
6 Іван Величковський. Твори. — K., 1972. — С. 76, 64.
7 Т. Шевченко. Кобзар. — К. 1974. — С.287. Далі — сторінка з цитованого тексту в 

дужках.
8 Мовостиль новітніх перекладів Святого Письма на українську народну мову XIX—XX вв. 

(У “Збірнику мовознавчої комісії”, с. 66).
9 Толковий словарь Живаго Великорусскою языка Владиміра 'Даля. — Москва; 

С-Петербург, изд. М. О. Вольфа, 1881. — Т. II. - С. 272.
10 Там само. — С. 273. > j;>
11 Даль... Т. III. — С. 20.
12 ™Там само.
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1. Щасливий муж, що не ходив за радою нечестивих, і на шлях 
грішників не ставав, і в засіданні блюзнірів не сидів,

2. але в Законі Господа його пожадання, і Закон його він вивчає вдень 
і вночі!

3. І буде він, як дерево, посаджене над водними потоками, 
що в пору свою плід свій принесе,
і листя його не зав’яне, 
і все, що зробить, — досягне успіхів.
4. Не так нечестиві, — але немов полова, що розвіє вітер,
5. Ось тому не встоять нечестиві в суді, ані грішники у зборі праведних.
6. Знає бо Господь путь праведників, а путь нечестивих загине.

Блаженний муж на лукаву 
Не вступає раду,
І не стане на путь злого,
І з лютим не сяде.

5 А в законі господньому 
Серце його й воля 
Навчається; і стане він —
Як на добрім полі 
Над водою посаджене 

10 Древо зеленіє,
Плодом вкрите. Так і муж той 
В добрі своїм спіє.
А лукавих, нечестивих 
1 слід пропадає, —

15 Як той попіл, над землею 
Вітер розмахає,
І не встануть з праведними 
Злії з домовини.
Діла добрих обновляться,

20 Діла злих загинуть. - ^
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(Івритський оригінал, підрядковий переклад 
та Шевченків переспів пертого псалма)

Додаток 1



Додаток 2

(Переклади першого псалма Давидового з різних видань)

Із “Єлизаветинської Біблії” , 1751
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Із  Книги псалмів, Лондон, 1949

1. Блаженний той муж, що за радою несправедливих не ходить, й не 
стоїть на дорозі він грішних, й не сидить на сидінні злоріків,

2. та в законі Господнім його пожадання, й про Господній закон він 
роздумує вдень та вночі!

3. І він буде, немов деревина, над водним потоком посаджена, що 
родить свій плід своєчасно й що листя не в ’яне її. І все, що він чинить, 
— щаститься!

4. Не так ті безбожні, — вони, як полова, що вітер її розвіває.
5. Ось тому то не встоять безбожні в суді, ані грішники на зборі 

праведних.
6. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине!

Зі Святого Письма ( І . Хоменко), Рим , 1963

1. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить і на путь 
грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів н'е сідає,

2. але в Господа законі замилування має і над його законом день і 
ніч розважає.

3. Він — мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід 
свій дає у свою пору й що лист його н^ в’яне, і все, що чинить він, 
йому вдається.

4. Не так безбожники. Вони — немов полова, що вітер розвіває.
5. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведних 

зборах.
6. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде.
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З Біблії або Книг Святого Письма Старого й Нового Заповіт у, 1978

1 Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть 
на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків,

2 та в Законі Господнім його насолода, і про Закон Його вдень та 
вночі він роздумує!

3 І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить 
свій плід своєчасно, і що листя не в ’яне його, і все* що він чинить, 
щаститься йому?

4 Не так ті безбожні, — вони як полова, що вітер її розвіває!
5 Ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі 

праведних, —
6 дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине!

Зі Святого Письма, Лондон, 1949

1. Блаженний чоловік, що не ходить на раду безбожних і не ступає 
слідом за грішниками, ані засідає на зборах злоріків,

2. Но в законі Господа любується й розмишляє о законі його день і 
ніч!

3. 1 буде він як дерево посаджене над водистими потоками, що 
приносить овочі свої у пору свою, і котрого лист не вяне; і що він 
творить, все удається йому.

4. Не так безбожні: вони, як полова, що вітер розносить.
5. Тому не встоять безбожні на суді, ані грішні у зборі праведних;
6 . Знає бо Господь про дорогу праведних, а дорога безбожних щезне.

Із  П салт иря, Київ, 1926

1 Щасливий чоловік, що не ходить на раду безбожників і на шляху 
грішників не стоїть, й на зібраннях розпутників не сидить,

2 а в законі Господнім воля його й закону Його навчається вдень і 
вночі.

3 І буде він як те дерево, що посаджено при протоці води, що овочі
' свої приносить у пору свою і листя його не в ’яне, і що він тільки

робить — у всьому має успіх.
4 Не так буде безбожникам, не так! Вони як та полова, що розносить

її вітер по землі.
5 Отже не встоять грішники на суді, ані безбожники на зборах 

праведних.
6 Бо знає Господь дорогу праведних, а путь нечестивих загине.
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ЛІТЕРАТУРА

Василь ГЕРАСИМ’ЮК

“НА ОЧАХ У ВСІХ ВІДІЙДУ...”

Ми спілкувалися з Віктором Шакулою понад десять років. Не завжди 
це спілкування йшло нам на користь; але “користь” — то вже із 
“лексикона имен славеноросских” теперішніх днів; а тоді, в проклятому 
“застої” і такій же “перестройці” було дещо інакше.

Однак він як справжній поет “привітав” нові часи, коли “заводить 
торг сама душа, присутня й другорядна”. “Присутність” — так називалась 
його перша і поки що єдина книжка, яку мені випало редаґувати і яка 
вийшла у видавництві “Молодь” у 1989 році. Потім я написав йому 
рекомендацію до Спілки письменників. Він так і не відніс її до Спілки. 
“Чому?” — я питав. Він не відповідав або вигадував щось несусвітне. 
Перед тим він побував на багатьох семінарах та нарадах творчої молоді 
і добре був знайомий із багатьма професійними поетами, які з властивою 
українцям м’якою інтелігентністю вчили його жити і писати...

В одному з віршів у нього є нелегкий вислів: “згин душ і” . Радив би 
звернути увагу нашим схильним до символіки і багатозначности 
літературознавцям. Гадаю, — попри те, що кожен із нас за допомогою 
інших (бо самому часто несила) несе свою неповторну безсмертну душу, 
існує ще й душа одного покоління. Можливо, це найкраще потверджують 
поети. У розмовах Віктор називав себе і літровесників “поколінням 
грішників”. Покоління тридцятилітніх. На правах старшого на п’ять літ 
я намагався дещо уточнити, проте відчував, що в Ш акули була якась 
своя правота. Поетична правота. Оскар Вайлд писав, що справедливість 
Ісуса Христа поетична. Очевидно, тому, що Спаситель навіть останньому 
грішникові дав шанс змінити своє минуле. Згадаймо: в еллінів навіть 
боги були безсилі перед минулим. Віктор не дожив року до віку Христа, 
але він все ж дожив до того часу, коли дозволили писати слово Бог із 
великої літери; однак його релігією (за його ж зізнанням) була поезія. 
Відчуваю, що слово “однак” тут не на місці, бо ніякого протиставлення 
немає. Цей “тридцятилітній грішник” часто писав про вину. Згадаймо: 
“вину несеш під наглядом покинутих небес”. Його несправедливість до 
себе була поетичною. Поетичною була навіть його геодезія (колеґи-інже- 
нери вважали Віктора Ш акулу першокласним спеціалістом). Згадаймо: із 
вірша “Геодезист” :

загледиш в окуляр теодоліта 
лікті жінок, що переходили 
твою дорогу, 
майнули,
і пропускаєш крізь себе ті уривки вічности, 
і переживаєш миттєву і безначальну печаль.
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Йому було “без болю порожньо”. Думаю, що саме сьогодні нам треба 
не забути його постійну стривоженість і зболеність, аби остаточно не 
зневіритись. Рік тому, на прощання, добре сказав Володимир Цибулько: 
“ ...Віктор завжди був трагічною постаттю, і багато хто не вірив його 
трагічності”. Добре тоді ж мовив Григорій Штонь: “ ...Боляче вдарила 
твоя смерть, надто багато різного в грудях підняла”. Так, але...

В одному з віршів, з останніх, він сказав: “На очах у всіх відійду”. 
Він загинув 14 березня минулого року. Від руки вбивці. Від удару ножем.

Поет лежав на вулиці. У центрі древнього міста. У центрі столиці 
молодої древньої держави. Біля державної філармонії.

В одному з його віршів є строфа:

Тріумф відходу. Так піти.
Ні зберегти ні перейняти 
у непроглядної пітьми 
холодну славу непроглядну.

Ні, ні, ні — такого тріумфу не буває.
...Він міг зайти на гостину й о третій ночі. З  таємничим нетутешнім 

виглядом, по-своєму виправдовуючись, наче запізнився з неба.
Тепер при пізніх дзвінках думаю: він. Повірте, не вигадую.
Зайде і скаже:

“я бачу, що можу ще вижити...”

“На тлі літературного блазнювання “покоління грішників?” — захочу 
спитати.

Але я, на жаль, вже знаю і те, іцо він скаже через кілька місяців:

“на очах у всіх...”
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Віктор ШАКУЛА

НЕ ЗВУК, НЕ МУЗИКА, TO — БОГ.
* * *

Так мені вимагав Бог 
Залиш ат и тебе в душі 
В ийм ав душу з  наж атих коп 
Д исонанс є? —

Н е пиш и далі
За т у копійку копа придбана 
(К о м п іляц ія  є?) —  Н е пиш и далі 
Н е ний далі. С т опа  —

Ст о “па” —  Н а видовищі 
Аисііе

Н аопліч душа 
Н а лівім  плечі 
Н е зривайт е з  себе погон  
П іднят ий  чин  —

П ідійм ання душі 
(Дож ену душу) —

Д ощ і , дощі. . .
П рям о на кон погонь.
П рям о тобі дев'ят ий вал.
Рідна , пам ’ят аєш  тепло?
Н евагоміст ь рук 
Н евгам овний ш ал 
К онокрад на зорі 
К оновал  
Ш арм  
А за зелло

І  т акі ст о  “ па”

І  т акі ст о  “ на ”
П осмій не зн икненн я  вій 
С т онадцят и засланий сатана  
Весь час т вій  
Як тобі там самій?

1990

ф ф ф

П оцілую  в долоні долю  у 
П ідхоплю  голубу сльозу.
Я розгуляну  м ою  волю  
Знов лю б лю  
І  на край несу.
Красном овно  —  розбит и дзвінко  
Х ворих мрій дорогий палац.
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Україночко, українко,
Зрозумій , //е /со/л/,

//е плач.
Попід нами землі ні клаптика,
Навіть ніяк сприснути вниз.
Придивись і втям:
Ти й сама така,
Не дивись. Не дивись,

1989

* * *

Із  Д зісусойт и
П 'яний  завжди, тверезий лиш е іноді. 
Здається вічно: гину і п'янію .
О, на якого Бога я покинутий?
З біди якої — вогкі в тебе вїї?
М ене , можливо, поморочить мукою  
Твоя покора, тш ш  й одинока.
Щ о ти, твереза, стала більше мужньою — 

Бог війни, ведеш за мною  оком...

Але нема ні воєн, ні примирення 
Між темінню гріха — і тим святим,
Що блимає з нічних небес розмірено 
І  з  віч твоїх, з  такої ж висоти.

1988

* * *

В такій безмежній самоті 
не сподіваєшся на Бога*
Несеш, мов шрам, —

і сум, і тінь,
І  вт ихомирення  — від кого?
На ледь припіднятій землі 
пустеля т ихої любові.
Сім муз незайманих... сім “ні” 
на переяславськім безмов'ї.
І  велемовності пастух 
уста різкі змикає ревно.
Не музика стихає — звук 

згаса 
від музики окремно.
Тріумф відходу. Так піти: 
ні зберегти, ні перейняти  
у непроглядної пітьми 
холодну славу непроглядну.
Завіса, Завірюха, За...
Усі — заслужені печалі.
А зазіхань на небеса 
ніде й нікому не прощали.
Це ти — найвища з  перемог ' 
над марнотою і добою.
Не звук, не музика — то Бог 
когось поверне за тобою.

1989
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БІБЛІОГРАФ ІЯ

Мирослав МАРИНОВИЧ

ПІД ЗНАКОМ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ ДОБИ

Поява першого числа збірника “Ківотос” (“Ковчег”) як спільної візитної 
картки львівських близнят — Інституту історичних досліджень та 
Інституту історії Церкви — відразу ж привернула увагу в академічних 
колах. Ідея такого видання, усвідомлено чи неусвідомлено, давно вже 
витала серед усіх, кому в тій чи тій формі доводиться заповнювати білі 
плями нашої історії. Зрештою, якби ж то ті плями були справді білими, 
а не брудними від масних пальців розмаїтих фальсифікаторів історії! Тим 
радісніше тримати в руках один із перших взірців нової української 
(колись казали — вітчизняної) історіографії Церкви. Хай не вводять нас 
в оману іноземні назви публікацій: народжується справді нова українська 
історіографія, яка, сподіваюся, вже ніколи більше не буде пасербицею 
вузькопартійних ідеологій. У цьому сенсі першому випускові “Ківотоса” 
судилося відразу ж після опублікування виконати основну місію всякого 
ковчега — місію рятівну.

Попри те, що читав я “Ковчег” з олівцем у руках, подальші рядочкц 
не можуть претендувати на назву рецензії. Зі збірником їх поєднують 
хіба помітки на полях, від яких я відштовхуюся у вільних концептуальних 
пошуках. Наша віра, та органічна для України модель відображення Неба, 
все ще залита потопом чвар і міжцерковної ворожнечі. Ось чому не одна 
думка з “Ківотоса” стала тим біблійним голубом, випущеним із ковчега 
в пошуку клаптика сухої землі, на якій уже не буде ворожнечі і з якої 
почнеться справжнє відродження нашого благочестя. В ' якомусь сенсі 
майбутнє — це лише вдало розшифроване минуле.

1. “ПАРАД” НЕВИДИМИХ ПЛАНЕТ

Навіть якби Українська греко-католицька Церква не вийшла зі своїх 
катакомб, увага дослідників була б неодмінно прикута до Берестейської 
унії. І справа тут не в круглій даті — 400-літньому її ювілєї. Складається 
враження, що самі планети, які визначають долю нашої Церкви, зійшлися 
над нею сьогодні в тій же конфігурації, в якій вони були наприкінці 
XVI століття.

Вже перший матеріал Бориса Ґудзяка викликає драстичні асоціації. 
“ ... У другій половині XVI ст. різниця у рівнях розвитку польської 
(сьогодні читай: західної. — М. М .) та руської елітарних культур і 
радикальні зміни в релігійній та культурній ситуації драматично за
гострили питання про занепад Київської Церкви” (с. 9). 1 там само: 
“Поява революційних протестантських течій у Польщі та Литві й 
паралельно розвиток католицької реформи, яка, хоч і почалася пізніше, 
виявилася тривалішою і могутнішою за динамікою, розкрили безсилая 
Руської Церкви і показали критичний стан українсько-білоруського
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православ’я. У другій половині XVI ст. Київська митрополія [...] 
перебувала на межі цілковитого інституційного, морального та культурного 
розвалу”.

Кожна історична аналогія вимагає поправки на епоху. Не є винятком 
і та, до якої я підводжу читача: подібність треба шукати не на рівні 
слів, а на рівні основних координат, у яких опинилася Церква. Хоч би 
як різнилися позиції трьох Церков, які є дочірніми щодо Церкви св, 
Володимира, всі вони переживають сьогодні інституційну та моральну 
кризу. Її внутрішня детермінованість важкою історією є очевидною, й тут 
ми не будемо про неї говорити. Вражає інше: вирішальною детермінантою 
знову виступає геополітика. Українське християнство черговий раз 
опинилося у фокусі відразу чотирьох конфесійних лінз: трьох 
“синоптичних” центрів християнства — Риму, Москви та Царгорода — 
і четвертого,, роззосередженого — протестантизму.

Католицька реформа, започаткована II Ватиканським собором, знову, 
як і в берестейську добу після Тридентського собору, порушила “баланс 
криз” у західному та східному християнстві. У той час, як Римо-ка- 
толицька Церква вже кілька десятиліть досить сміливо експериментує, 
особливо у формах роботи з молоддю, Українські Церкви, “для яких 
традиція була основоположним релігійним культурним ідеалом” (Б. Ґуд
зик, с. 14), мимоволі опиняються на вторинних ролях. Оцей культурний 
тиск римського католицизму на українську християнську молодь та 
інтеліґенцію загалом, що охоплені релігійними пошуками, стає щораз 
відчутнішим. І якщо в релігійних колах України все ще не говориться 
голосно про потребу реформи церковного життя, то це поясняється скоріше 
тим, що релігійна думка в нас усе ще затиснута і не виривається з-під 
ока внутрішнього цензора.

З іншого боку, посткомуністичну криза духовности й потреба нової 
євангелізації України не могли не спонукати західних протестантів до 
активізації місійної діяльности. Маю на увазі передусім визнані форми 
протестантизму, хоч активізація різноманітних екзотичних і часто псев- 
дохристиянських течій лиш увиразнює кризу наших “історичних” Церков. 
Сакралізація ними церковної традиції часом іде не стільки від прагнення 
зберегти християнську ідентичність українців, скільки від неготовности 
священиків осягнути вимоги часу. На цьому тлі розмаїття шляхів до Бога, 
яке пропонує протестантизм, виглядає набагато конкурентоспроможнішим*

Гравітаційний вплив Московської патріархії дуже сильний, і його 
здатність викликати руйнівні деформації в масиві Української Церкви все 
ще не можна іґнорувати. Інша річ, що для Російської Церкви змінилася 
полярність історії. Якщо в берестейську добу “ російське царство 
розширювалося православієм” і, відповідно, “чисте” російське православ’я 
міцніло на ґранітній імперський опорі, то тепер ця опора дала тріщини, 
а генетичний вік імперії підійшов до кінця. Останні роки, на мою думку, 
не подають ознак того, що Московська патріархія шукає інше опертя. І 
ця інерційність дає певні підстави твердити, що коли в час Берестя сила 
Третього Риму була на підйомі, то сьогодні її підточує невблаганна 
циклічність історії.

Отож, для українського християнства настав новий “великий парад 
планет” , які визначають його долю. 400 років тому він, власне, розірвав 
наше християнство на шматки, кожен із яких обертається відтоді в своїй 
планетарній системі. Що станеться цього разу? На мою думку, всі нинішні 
поділи під гаслом об’єднання і всі примирення, що ведуть до нових 
розколів, — це ще не вінець нового витка історії, а тільки ознаки 
релігійного бродіння, яке готує суспільство до нового якісного стрибка. 
Відповідь України на виклик нашого часу, на мою думку, ще попереду.

Циклічне повернення Українських Церков у персдберестейські ко-
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ордината дає нам передчуття великих зрушень у сьогоднішньому церков
ному статус-кво, свідками яких, я певен, ми станемо вже найближчим 
часом. Усе сьогодні залежить від тієї тихої непомітної сторонньому окові 
роботи, яка ведеться в глибинах нашої розколеної Церкви.»* Її сьогоднішнє 
слабосилля йде не стільки навіть від тяжкої історії — страждання ніколи 
не були перешкодою для християнського подвижництва! — скільки від 
безкрилости чималої частини її духовенства. Своєю заземленістю воно й 
притискає її до землі. Але в історичному сенсі українська духовність не 
занепадає, а відроджується. 1 тому Україна з такою надією виглядає 
появи церковного ієрарха, сила духу якого буде достатньою для розв’язан
ня давнього берестейського рівняння з багатьма невідомими.

II. ЧИ ПОМИЛИВСЯ ПАПА УРБАН?

400-літній ювілей Берестя знову і знову ставитиме запитання: чи 
досягла своєї мети Берестейська унія?

З одного боку, Українська уніатська, а згодом греко-католицька Церква 
вистояла в таких тяжких випробуваннях, що печіать Святого Духа над 
нею сьогодні є очевидною. Якби ідея унії йшла лише від кон’юнктурних 
земних інтересів тих отців, які зібралися 6-го жовтня 1596 року в 
берестейській церкві св. Миколая, то унія б не встоялась, а розвіялася б із 
плином часу тим перетертим порохом, на який перетворюється все земне. 
Так відомі слова фарисея Гамаліїла перед єрусалимським синедріоном 
щодо різниці між тим, що від Бога, й тим, що від людей, здобули собі 
нове історичне підтвердження. Тільки якби ж то сталінський ЦК умів 
вслухатися в історію!

Однак, з іншого боку, справедливою буде й так а : дещо зухвала теза, 
що не тільки небесним живе Церква. То що ж можна сказати про 
сподівання берестейських отців, які стосувалися суто земного статусу 
Церкви? Згадуваний уже “Ківотос” устами Івана-Павла Химки й тут дає 
однозначну відповідь: “Головною причиною унії групи православних 
єпископів з Римом у другій половині XVI ст. було їхнє прагнення піднести 
статус своєї Церкви в межах польсько-литовської Речі Посполитої. Проте 
цієї мети ніколи не було досягнуто” (с. 68).

Мимоволі замислюєшся над отим твердим “ніколи” . Що ж, польська 
держава справді зробила все, щоб воно було якнайтвердішим. Але чи 
тільки Річчю Посполитою обмежується дія отого “ніколи”? Навіть у свою 
“золоту пору” за часів Австро-Угорщини чи не чули себе греко-католики 
пасинками у великій ватиканській сім’ї? І чи за кілька років державної 
незалежности України не зробила Римська курія певні кроки, які 
змушують українців знову й знову ставити оте одвічне запитання: за що 
така кривда? *

Виступ о. Андрія Чировського перед українською громадою в Нью- 
Йорку відкрив для мене один аспект проблеми, якого я особисто раніше 
не зауважував. Традиція “вселенськости” нічим не обмежує юрисдикцію 
римо-католицької Церкви. Цю юрисдикцію de facto обмежувало відпадіння' 
від Апостольського престолу Східних чи протестантських Церков, але de 
jure католицький священик завжди чує себе місіонером для всіх народів 
і всіх земель. Інш а традиція виробилася в Східних Церквах. Обстоюючи  
своє право бути верховними ієрархами на своїй канонічній території, 
східні патріархи мимоволі окреслювали її циркулем, відділяючи її від 
“чужої” і тим самим обмежуючи.

Українська греко-католицька Церква є східною і католицькою водночас. 
Якої ж традиції їй належить дотримуватися? Коли папа Урбан VIII 
виголошував свої знамениті слова: “Через вас, русини, приєднаю до себе 
весь Схід” , — він, без сумніву, покладав на українських християн саме

164digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


католицькі місійні обов’язки. Однак коли папа Йоан-Павло II, поступа- 
ючись тискові своєї курії, відбирає у верховного архієпископа УГКЦ одну
з трьох найдавніших єпархій, на яких і постала Галицька митрополія,
— Перемиську; коли подібні процеси йдуть у Закарпатті і стає очевидним 
прагнення Римської курії обмежити юрисдикцію патріарха Мирослава-Івана 
кардинала Любачівського лише до території Галичини, то тут безсумнівною 
є спроба поставити акцент саме на східному характері УГКЦ.

Звичайно, така різниця в характері юрисдикцій — навіть якщо вважати 
її суто суб’єктивною — змушує нас дещо обережніше пояснювати позицію 
Ватикану, не зводячи її до політизованих формул на кшталт “папа 
відцурався греко-католиків”. Інша річ, що згадане вище пророцтво папи 
Урбана (в тому сенсі, якого надавали йому в XVI-XVII століттях!) таки 
не.>здійснилося. А оскільки попри всі екуменічні діалоги ні Рим, ні Москва 
не відмовилися від поширення свого впливу відповідно на схід і захід, 
то дух Берестейської унії ніяк не спочине на лаштунках історії.

Ватикан не може не помічати активности своїх одвічних конкурентів
— західних протестантів — на Великій Україні, майже обезбоженій від 
терору більшовиків і ворожнечі наших “історичних” Церков. Ситуація 
міняється так швидко, що шлях прямої місійної діяльности через відкриття 
римо-католицьких храмів видається Ватиканові набагато перспективнішим, 
аніж вичікування, коли ж то греко-католики порозуміються з урядом і 
дістануть “зелене світло” для місійного походу на схід. За умов сьогодення 
УГКЦ для частини Римської курії — не стільки місток на терени 
православ’я, скільки гальмівний баласт, якого не можна відкинути, 
поважаючи за вірність, але не можна рівночасно в усьому й підтримувати.

Таке незбігання інтересів Римо-католицької та Греко-католицької 
Церков в Україні творить своєрідну “лінзу” , яка розкладає настрої в 
УГКЦ на різні лінії спектра. Добрим дороговказом тут є остання стаття 
в №  1 “Ківотоса” , яку написав Богдан Боцюрків. А втім, поділ на групи 
“пуристів” і “консерваторів” є лише відбиттям давніх тенденцій у 
Греко-католицькій Церкві, в якій боротьба західного та східного напрямів 
детермінована самою структурою Церкви. Можна припустити, що й надалі 
в її лоні будуть вірні, які прагнутимуть покласти нарешті край подвійному 
характерові Церкви й стати “звичайними” українськими католиками. 1 
відповідно, навпаки, будуть також вірні, що не зможуть бачити кривду 
лише з боку Москви, а з боку Ватикану — ні, і берегтимуть рівноправність 
формули Берестя.

Сьогодні й Рим, і Москва відмовляються бачити в Берестейській унії 
модель для сучасного екуменізму. Однак Греко-католицька Церква існує
і, опинившись на жвавому екуменічному перехресті, не дасть відсунути 
себе вбік. Ця проблема не матиме розв’язання, допоки головними рисами 
міжцерковного діалогу будуть конфесійний егоїзм, протистояння й жор
стока конкуренція. Тверезі реалісти твердять, що так буде завжди. Однак 
час від часу надходить епоха, коли на короткий момент у Князя темряви 
відбирається його влада над людськими серцями і стає можливим 
неможливе. Такий формотворчий дух витав над нашою Церквою й 400 
літ тому...
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Сергій ПЛОХІЙ

ШЛЯХЕТСЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ?

(Кілька думок з  приводу виходу в світ книжки Н ат алі Яковенко  
“Українська ш ляхт а з кінця X IV  до середини X V II с т ”)

Виходу цієї книжки з друку чекали давно і з нетерпінням. Та 
поліграфічні проблеми й стрімка інфляція відкладали цю подію з місяця 
на місяць, з року на рік. Нарешті книжка з ’явилася й не розчарувала 
найбільших сподівань щодо змісту та поліграфічного рівня: тверда тиснена 
палітурка, ілюстрації, таблиці та ін. — безумовний “люксус” за умов 
сучасної економічної кризи в Україні.

Свою книжку Наталя Яковенко починає зі звернення до читача, де 
намагається відповісти на можливе запитання фахівців і нефахівців: “А хіба 

. в нас була своя шляхта?” Відповіддю авторка обґрунтовує конечність і 
нагальність вивчення історії української еліти, ділянки цілком занедбаної в 
попередні роки, коли постулювалося завдання вивчати історію народних мас.

Міфом про міф можна назвати колишні закиди радянської історіографії 
в бік українських “буржуазних” істориків як таких, що обстоювали тезу 
про “безкласовість української нації” . Саме ці історики, і зокрема 
засновник державницького напряму в українській історіографії В’ячеслав 
Липинський, поклали початок дослідженням історії української шляхетської 
верстви. Цю тематику досліджував також Ф. Сисин у книжці про 
українського магната Адама Киселя (Кембрідж, 1985). Праця Наталі 
Яковенко в цьому контексті виглядає як перша (зазначу зразу — 
ґрунтовна і вдала) спроба зробити історію української провідної верстви 
предметом дослідів пострадянської історіографії в Україні.

Коли порівнюєш нову книжку з працями з історії України, що вийшли 
за часів Союзу, впадає в око те, що обов’язкові колись посилання на 
класиків марксизму-ленінізму зникли, залишивши, однак, свої “святі 
місця” , які, як відомо, ніколи не бувають порожніми, для цитат та 
посилань на праці В’ячеслава Липинського та Михайла Грушевського. 
Первісні думки потенційного читача книги про просту зміну “караулу” 
розвіюються, однак, подальшим знайомством із монографією: В’ячсслав 
Липинський та Михайло Грушевський цікаві й важливі для Наталі 
Яковенко перш за все як історики, попередники в дослідженні обраної 
нею проблеми. Серед інших авторів, які згадуються в книжці в контексті 
методологічного впливу, слід, мабуть, звернути увагу на імена Арона 
Гуревича та Марка Блока.

Наталя Яковенко, що має добру філологічну підготовку і є автором 
україномовного підручника з латинської мови, була й залишається 
постаттю дещо незвичною, в колі сучасних українських істориків, і свіжість 
її погляду на деякі проблеми української історії хоча й нссе в собі 
небезпеку нового “відкриття велосипедів” навзагал дає плідні результати.

Добре враження на читача книги справляє стиль дослідження і викладу 
матеріалу, що його застосувала Н. Яковенко. Практично це вдале 
поєднання джерельного (джерелознавчого) та історіографічного підходів до
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вивчення проблеми. Авторка фунтовно знає архівний матеріал, але так 
само вільно орієнтується в широкій літературі з цієї проблеми, зокрема 
в польськомовній. Остання, на мою думку, мала особливо великий вплив 
на формування світогляду Н. Яковенко, що відбилося (очевидно, 
підсвідомо) і в певних мовних запозиченнях.

“Українська ш ляхта” складається з чотирьох розділів, у першому з 
яких подаються загальні напрями еволюції шляхетського стану, а в 
наступних розглядаються окремі підгрупи цього стану: князі, пани та 
зем’яни-шляхта. У цілому книга являє собою історію формуванні» та 
розвитку шляхетської верстви в Україні від кінця XIV століття через 
зрушення часів Люблінської унії 1569 р. до періоду Хмельниччини. 
Останній підрозділ книги “На варті старовини (замість висновків)” 
підводить певні підсумки проведеного дослідження, але, що видається 
найбільш важливим — намагається поставити зібраний, структурований 
і проаналізований матеріал у ширший контекст української історії. Авторка 
робить спробу подивитися на роль шляхетського стану в українській історії
з погляду націотворення та державотворення. На думку Наталі Яковенко, 
“... шляхта після розпаду власної князівської полівки перетворюється з  
гіпотетичного лідера нації ( яким , строго міркуючи, вона ніколи й не була* 
оскільки цю функцію виконували князі) на своєрідний “банк даних”, з  
котрого більш життєздатні стани вибирають елемент найактивніший, 
найсвідоміший потреб момент)?’ (с\ 270). В іншому місці авторка зазначає: 
“... бурю Хмельниччини змужніле козацтво зустріло вже як визнаний 
провідник нації і виразник життєвих інтересів України (с. 269)”.

Загалом у цих цитатах немає нічого надзвичайного: більш-менш 
повторено усталені стереотипи української історіографії про роль козацтва. 
Цікаво, що повторення цс зустрічаємо у книжці про шляхту, яку авторка 
хоча й досліджує та цінує, однак усвідомлює її, сказати б, “класову 
обмеженість” порівняно з козацтвом — елементом, загальновизнаним 
нацією, державотворчим. Характерним є й те, що ознайомлення з працею 
Наталі Яковенко, не зважаючи на її власні песимістичні висновки щодо 
ролі шляхти, зведеної до простого “банку даних” , дає поштовх до 
можливого переосмислення “священної корови” української історіографії
— козацького міфу — на користь створення нової концепції ролі шляхти 
в історичному процесі України-Руси.

Очевидно, слід припустити, що саме шляхта, а не козацтво забезпе
чувала тяглість в існуванні українського політичного етносу з XIV до 
XIX ст. Ш ляхта, а не якийсь інший стан, пережила й абсорбувала і 
князівський елемент середньовіччя, і козацький елемент ранньоновітньої 
епохи. Саме шляхта була соціальним ідеалом членів нової української 
еліти Гетьманщини, яка досягла зрештою російського дворянського звання. 
Продемонструвавши гнучкість та подиву гідну живучість, шляхетський 
стан проіснував на Україні від періоду середньовіччя до епохи 
національного відродження XIX століття. Саме він забезпечив тяглість 
української історії, допоміг зробити надбанням козаччини досвід княжих 
часів, а легенду козаччини передав , “будителям ” національного 
відродження. Ш ляхта-дворяни колишньої Гетьманщини через свої історичні 
праці, найвизначнішою з яких була “Історія Русів” , створили козацький 
міф XIX століття і одночасно стали його жертвою, прйрікаючи на 
тимчасове забуття історію власного стану.

Чи значить це, що нехай (на думку автора відгуку) впаде міф 
козацький і нехай твориться міф шляхетський? Навряд. Це тільки кілька 
думок, нашвидкуруч сформульованих під впливом читання книжки Наталі 
Яковенко. Хочеться вірити, що ця цікава й грунтовна книжка тільки 
відкриває низку подальших дослідів історії української шляхти та укра
їнських еліт.
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*

Олег ЛИШ ЕГА — поет і перекладач, автор книжки віршів “Великий 
міст” (1989) та містерії “Друже Лі Бо, брате Ду Ф у...” , опублікованої в 
“Сучасності” (ч. 11, 1992).

Валерій Ш ЕВЧУК — відомий український письменник та дослідник 
літератури; автор багатьох романів, повістей, оповідань, перекладач 
двотомного “Літопису” Самійла Величка. Лауреат Державної премії імени 
Т. Г. Ш евченка, премії Фундації Антоновичів. Ж иве в Києві.

Раїса ЛИШ А — поетеса, лауреат премії імени Василя Стуса. Мешкала 
в Дніпропетровську (Січеславі), тепер — у Києві, працює в редакції 
газети “Наша віра” .

Артур БІЛОУС — президент Асоціації молодих політиків і'політологів, 
кандидат політичних наук, начальник інформаційно-аналітичного упра
вління Міністерства України в справах національностей і міграції.

Віталій ПОРТНИКОВ — журналіст. Працює для газет “Молодь 
України” , “Независимая газета” , “Post-Поступ” та для радіо “Свобода” .

Петро ТИМА — радник росла польського сейму Мирослава Чеха.

Богдан ЦИМ БАЛІСТИЙ (1919 — 1991) — доктор психології, член 
Американської Психологічної Асоціації, член-кореспондёнт Української 
Вільної Академії Наук у США. У 1978 — 1990 pp. — голова Управи 
Українського Музею в Нью-Йорку. Автор численних статей в українській 
періодиці та англо- й іспанськомовних газетах і журналах.

Оксана ЗА БУ Ж К О  —1 поет, перекладач, прозаїк, есеїст. Автор двох 
поетичних збірок, повісти “Інопланетянка” (“Сучасність” , ч. 8, 1992), 
численних статей у періодиці. Кандидат філософських наук.

Мирослав МАРИНОВИЧ — відомий правозахисник, переслідуваний за 
комуністичного режиму, автор численних філософських та публіцистичних 
статей та есеїв. Лауреат премії “Сучасности” 1993 року. Живе в Дрогобичі 
на Львівщині.

Підписано до друку 23.02.94. Формат 70 x1 08  * / і б .  Папір книжково-журнальний. Друк офсетний. 
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НОВІ КНИЖКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ

ігор КАЛИНЕЦЬ. “НЕВОЛЬНИЧА МУЗА”. Вірші 1973 — 1981 р. 
Вступна стаття Данила Гусара Струка. Балтимор: “Смолоскип”, 1991. 
452 стор. Включено головно недруковані збірки: “Світогляд Святови- 
та”, “Звениславині купави”, “Дванадцята сумна книжка” , “Тринад
цять алогій” , “Міф про козака Мамая”, “Увійти в сад” та інші.

Олег ЗУЄВСЬКИЙ. “ГОЛУБ СЕРЕД АТЕЛЬЄ”. Поезії. Едмонтон: 
“Слово”, 1991. 98 стор. Збірка складається із трьох частин (“Первісні 
турботи”, “Гіперболі”, “Ілюмінації”), написаних між 1960 — 1990 pp.

Ольга ВІТОШИНСЬКА. “НЕПЕРЕМОЖНИЙ ЛЕВ”. Повість-хроніка. 
Лондон; Париж: Українська Видавнича Спілка, 1991. 136 стор. 
Повість-спомини про події у Львові 1939 — 1944 pp., про 
політично-культурне життя міста, визначні постаті (зокрема митр. 
Андрея Шептицького, Володимира Блавацького), підпілля.

SLAVIK DRAMA. “The Question of Innovation. Proceedings of Slavic 
Drama Symmposium. Edited by Andrew Donskov and Richard Sokoloski 
with Roman Weretelnyk and John Woodsworth”. Ottawa: University of 
Ottawa, 1991. 360 pp. У симпозіумі про “Іновації у слов’янській 
драмі” брали участь драматурги (Ліна Костенко, Зоран Божовіч і 
Тадеуш Ружевіч) і дослідники чеської, польської, української, 
російської і сербської драми. Серед статей про українську драму є 
праці Богдана Будуровича (про І. Франка), Ервіна Веделя (про драми 
Лесі Українки), Леся Танюка (про пророчу драму Л. Українки, 
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