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ЛІТЕРАТУРА

Сергій ЛАВРЕНЮК

ЗІ ЗБІРКИ «СПОГЛЯДАННЯ ДЕРЕВА»

♦ * ф

десь є ще те місце що мене прихистило 
і тільки завдяки йому 
дерева приймають птахів 
що рибами стали

туди не проникають ні революції 
ні права людей що мертві 
а їх не приймає земля 
бо небо від сонця відмовилось

мелодія там це зростання трави
що не знає як чобіт ступає озерами рос
і дім не чекає на бомбу
яку посилають аби збудувати
рай для людей що той дім населяли

а свічка тим часом погасла

вбивці вбивають убивць 
а земля не приймає ні вбивць ні убитих 
бо сонця і неба дерев і птахів 
ніхто не приймає
і кожен із них також не приймає нікого до себе 
та десь є ще те місце що мене прихистило

* * *

очі у камінь вдивляються 
сонця ждучи
що за літописом має зійти після ночі

а ще там записано
доки сонце зійде
роса очі роз’їсть
і жерці те що сонце закрило
росою вважають

на старих манускриптах 
проглядаються дивні відбитки 
мудреці їх травою зовуть
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і вважають що сонце 
ще має прийти
щоб очі трави від роси врятувати

* * *

як орди коней роси позбивали 
ті роси що деревами були 
навіки непрочитані лишились

міф про дерева 
стратився назавжди

ф  *  ф

давні міста повідкопували 
а вони вздовж рік 
мечами поставали

копачам налитися ніде 
бо повні крови

піски водою не стануть 
готуючись до наступу

ф  ф  *

щодня себе у камені ховаєш 
хоч ріс серед рослин і сам рослина 
але весни уже не буде і птахи 
не прилетять у камені гніздитись

та хоч би скільки стукав не відчинять 
хоч чітко чуєш ходять за дверима 
і руки натискаються на камінь 
що ти себе у ньому поховав

а кров зійде і знайдуть на камінні 
відбитки листя що від нас лишились

ф  ф  ф

один серед людей ще самотніший
навіщо розмовляти — вечором їх не стане

і'
десь далеко ніхто не повернеться 
і прийде пізнання безмежности 
що до нього не дійти

все до чого йшов 
залишилось за тобою

ф  Ф ф

темрява населяє коріння 
міф про сонце
у глибині кам’яного простору
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ніхто не знає де міф 
а де зростання трави

ф  ф  ф

очі рибі повиґльоґували 
і пустили плавати небом 
між зелених хмар 
поки осінь не прийде 
і сильніші не відлетять у вирій

притулку не матимуть 
очі небесних риб 
доки не знайдуть його 
на старому матраці 
в закутку неба

повертатися буде нізвідки
бо дороги встелені лускою
тих що не спромоглися на вирій

ф  ф  ф

тільки вогонь пам’ятає все 
про небо людей і землю

літописці зелених храмів 
фіксують миті народжень і

смертей
де вогонь вічний

той що все пам’ятає
у глибині вогню
шукає щось більш вічне ніж

він сам

і не обійти самого себе 
що став на своєму шляху 
між зеленими храмами

пам’яті неба
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Євгенія КОНОНЕНКО

ТРИ СВІТИ

(Київська елегія)

Бабуся не вставала вже кілька років. Надвечір мати починала робити 
їй необхідний туалет. І він із зошитами і підручниками перебирався у 
коридор. Там було розкішне низьке і широке підвіконня. Він приносив 
табурет із кухні і сідав писати. Підвіконня заміняло письмовий стіл. 
Комунальні сусіди прикладали пальці до губ: “Хай мальчик занімається”. 
За спиною дзижчала кухня із трьома плитами і єдиним умивальником, 
грюкали двері в нескінченних коридорах. Ці звуки поступово стали 
необхідним елементом для самозаглиблення. Більшість запаморочливих 
відкриттів юності було зроблено тут, за цим письмовим підвіконням. Тут 
були прочитані улюблені книжки і просто зроблено чимало шкільних 
завдань, які він виконував дуже сумлінно. Він був радий вибратися із 
непрямокутної кімнати з вузьким віконцем, що виходило у стрімке 
внутрішнє подвір’я. А з вікна у коридорі відкривалася небувала панорама 
Міста. Потім, уже юнаком, він залазив із друзями на дахи багатьох 
будинків, щоб побачити місто. Але нізвідки барви весни чи осені не були 
такими пронизливими і бані церков не сяяли так. t Дніпро нізвідки не 
був ніби поєднаний таємними судинами із кровоносною системою юного 
киянина, який мав у цьому місті лише втомлену маму, нещасну бабусю, 
нездатну щось розповісти, і непрямокутну кімнату в колишній квартирі 
адвоката з чи то єврейським, чи то німецьким прізвищем, воно із літерою 
ь збереглося на парадних дверях. І сам очевидно давно вже померлий 
адвокать по вечорах блукав коридорами свого давнього помешкання, і 
досвідчене вухо розрізняло його кроки серед шаркання й дзенькання 
численних нинішніх хазяїв.

Іноді приходила Маріанна. Її мати кричала з-за дверей: “Облиш хлопця! 
Хай робить уроки!” Але Маріанна сідала на краєчок підвіконня і захоплено 
розглядала його зошити та книжки. Сама вона ніколи не робила домашніх 
завдань, їла стоячи на кухні біля плити і до вечора тинялася у шкільній 
формі. Маріанна була дуже гарна. Граційна, тоненька, із чистим ніжним 
личком, із розкішним золотим волоссям, що ніколи не запліталося. Він 
любив дивитися на Маріанну, коли вона на нього не дивилась. “Гарна, 
дуже гарна, це ж треба таке на комунальній кухні!” — думав він про 
неї. Він не був закоханий у Маріанну і пишався цим. Не потрапив на 
гачок розкішних кіс і юних маленьких грудей. Маріанна просто стала 
чимось, що створювало комфорт за письмовим підвіконням.

Іноді, не маючи інших співрозмовників, він викладав Маріанні деякі 
положення своїх відкриттів, зроблених тут.

— Розумієш, є три світи у людському світі...
Кожна класифікація сплющує об’ємний світ, він знав це ще тоді, але
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все одно цей вертикальний розподіл світу людей надзвичайно захоплював 
його.

— А, третій світ... Нам казала географічка. Чи історичка?
— Ні, це зовсім не те... Це зовсім не та класифікація... Три світи... 

Нижчий, середній і там, угорі, вищий. Усі ми живемо у другому, 
середньому світі. Стоїмо в чергах, або, якщо навіть і не стоїмо... їздимо 
у переповненому трефіку... Щось робимо задля хліба насущного. Іноді 
ходимо в гості із бісквітним тортом.

— А дядя Юра приніс учора “Київський”! Ну пощастило! Майже без 
черги! Давали на розі Житомирської. Уявляєш?

— 1 навіть якщо дістанемо “Київський”, це все одно середній світ, не 
вищий. А під нами нижчий світ... Там на брудних матрацах сплять у 
підвалах або на горищі. Там програють людей у карти. Там тюрми, слідчі 
ізолятори, звичка до ударів по пиці, бланші під очима...

Він замовк, бо згадав, що дядя Юра недавно поставив Маріанниній 
матусі саме такого бланша.

— Це все, звичайно, буває і в середньому світі, але там, унизу, 
розумієш, усе це у сто разів страшніше. Там страшні закони, там люди 
вже не люди!..

Якось до їхньої скриньки поклали поштову листівку приблизно із таким 
текстом:

“Положи, паскуда, 500 руб. під той камінь бо вирву матку”.
Перелякана мати побігла до дільничного міліціонера.
— А то не вам, то Вальці із 30-го номера, — заспокоїв дільничний. 

І реальне, законне співіснування жахливого нижчого світу із сірим і 
одноманітним, але все-таки світом нормальних людей уперше вразило 
його.

— Але ще існує третій, вищий світ. Там читають Шекспіра! В оригіналі! 
без словника! Там люди збираються, щоб читати вірші і слухати музику, 
а не питй горілку! Хоча чарочку можуть випити й там.. Там щось 
збагнули в бутті, щось зрозуміли...

— Та що тут розуміти? Як є гроші, то й добре. Будуть і книжки, і 
музика. Мамаші Булґакова пропонували — за 120 ре. Ну де такі гроші? 
Це ж кримпленовий костюм! А гарний програвач знаєш скільки тягне?

Маріаннині відповіді не дратували його. Що з неї візьмеш? Безнадійна 
мешканка середнього світу. Несприятливі умови могли б штовхнути таку 
у нижчий світ. Але ніяке щастя не змусить її пробити верхню межу, за 
якою починається безмежність.

Найбільше він полюбляв сидіти за письмовим підвіконням наприкінці 
весни, коли вже не треба було тягти через довжелезний коридор 
подовжувачі до лампи. У рожево-бузковому небі спалахувала перша зоря. 
Стрічка Дніпра синіла, як вена на горлі. А коли цвіли фруктові дерева, 
від краєвиду можна було збожеволіти. Він відчиняв вікно, не боячись 
шалених протягів великої незграбної квартири, й іноді у вікно залітали 
блідо-рожеві пелюстки. 1 тоді йому здавалося, що ще трохи — і він 
вирветься із тенет середнього світу й назавжди перебереться у вищий, 
третій світ. Там буде з ким поговорити й де усамітнитись, там будуть 
по-справжньому прочитані вічні книжки і розв’язані вічні питання, а 
поряд буде дівчина, гарна, як Маріанна, і так само розумна й добра.

— Молодий чоловіче, а чому б вам не робити домашні завдання в 
моїй кімнаті? У мене гарний письмовий стіл, я вже майже не сідаю до 
нього.

Він здригнувся. До нього вперше звернулися на “ви”. Говорив Микола 
Маркіянович, власник кімнати за дверима, оббитими дерматином. Кімната 
служила колись адвокатові за вітальню і була настільки велика, що
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Миколі Маркіяновичу і його покійній дружині вдалося викроїти собі 
маленький передпокій і навіть, за постановою районної ради, збудувати 
власний санвузол. Отже, комунальними вигодами Микола Маркіянович 
не користувався, а значить, і не брав участі у їхньому прибиранні, що 
викликало шалену лють на комунальній кухні. Втім, кип’ятити чайника 
чи безпорадно варити кашу йому таки доводилося на спільній з горластою 
Зінькою плиті. На кухні Миколу Маркіяновича називали “професор”, 
хоч, як з’ясувалося згодом, професором він так і не став, дарма що 
багато років викладав в університеті.

— Професор, у вас знову каша збігла! — кричала горласта Зінька із 
особливим захватом. Так тріумфувала двірничка, коли його мати, 
траплялося, кидала сміття не до того бака: “А ще й учительниця!..”. 
Микола Маркіянович покірно витирав ганчіркою плиту, обпікаючи руки
об гарячу решітку.

— Професор, ви не ту трапку взяли! Скільки разів вам казали — 
трапка для плити висить на гвозді, а ця — для посуди! — не 
заспокоювалася горласта Зінька.

— Чому б вам не скористатись моїм приміщенням, молодий чоловіче?
— повторив Микола Маркіянович.

Так він потрапив за дерматинові двері. Мати не дозволяла часто 
турбувати старого, але все-таки він сідав за його письмовий стіл, перед 
бронзовим приладдям, біля лампи, підставкою якої була постать прекрасної 
жінки. Микола Маркіянович мовчки сидів у кріслі з книгою чи газетою, 
іноді вони розмовляли... Ряди книжок височіли до стелі старовинної 
кімнати. Картини та фотографії на стіні нагадували олтар. У цій кімнаті 
хотілося молитися, хоча, власне, ікон у ній не було.

А інколи Микола Маркіянович не чув, що до нього стукають. Стукати 
голосніше було незручно, тож доводилося сідати за своє підвіконня, де 
теж добре думалося, читалося і йисалося. ! навіть Маріанна не заважала.

— Ну як, у професора красиво?
— Дуже. Розумієш, Маріанно, там третій світ. Той, найвищий. Тут, 

зовсім близько біля нас.
— А між іншим, твій професор сидів. Ти це знаєш?
Він знав. Він знав, що світи сплітаються , між собою, і в проваллях 

нижчого світу є люди зі світу вищого. У зошиті він записав:
“Приналежність до вищого світу дає змогу лишатись людиною у 

страшному нижньому світі. Але як вибратись у третій світ із некривавої 
багнюки сірого повсякдення?”

— Знаю, Маріанно. Між іншим, він вйвчив там фарсі. Сйдів з одним 
сходознавцем.

— А що таке фарсі? Це прийомчики такі?
— Це, мабуть, прийоми боротьби за життя...
... Квартиру на Райдужному масиві їм дали, коли він уже вступив до 

університету. Бабуся саме тоді померла.
— Трикімнатної вам би все одно не дали, — заспокоїв їх інспектор 

у виконкомі.
Життя пішло по-іншому. Зрідка він заходив до Миколи Маркіяновича. 

І тоді обов’язково зупинявся біля свого письмового підвіконня. Дивився 
на Київ і дізнавався новини комуналки. Мати Маріанни розписалася із 
дядею Юрою, щоб зайняти непрямокутну їхню кімнату. Маріанна 
збиралася заміж за здоровенного бевзя, що мацав її просто в коридорі, 
навіть не роздивившись, яка вона гарна.

А через кілька років і йому прийшов час одружитися. Коли повернувся 
із шлюбної подорожі, дізнався, що Микола Маркіянович помер. Усе. Йдуть 
старі. Нові не приходять. Він ні для кого не буде тим, ким був для
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нього Микола Маркіянович* Нікому не вкаже він дорогу у третій світ. І 
навіть ніколи не зайде до своєї колишньої квартири, не подивиться на 
Місто крізь вікно понад письмовим підвіконням. Боже мій, як це сумно!.. 
Молоду дружину ображав той його сум. А його ображала її ображеність.

Життя йшло далі, і життєві шляхи не пролягали повз колишні пенати. 
Народився малий. З роботи треба було поспішати додому. 1 все-таки 
одного весняного дня, коли полетіли блідо-рожеві пелюстки, він твердо 
вирішив приїхати з півторарічним сином до свого будинку. Це була 
авантюрна ідея. Перші штанці він поміняв малому біля виходу із метро. 
Другі — на Володимирській гірці. То вже були останні. Дружина дала 
на прогулянку тільки дві пари. Малий, незвичний до тривалих подорожей, 
почав пхинькати. А розгублений батько нервово підраховував, чи вистачить 
грошей вернутися на таксі.

Він узяв малого на руки і дійшов до заповідного місця. Сів на лаву, 
пустив хлопця походити. Запалив цигарку. Здійняв голову і знайшов 
очима еркер Миколи Маркіяновича. На торці було самотнє вікно з тим 
(його колишнім “письмовим” підвіконням.

— Привєт! Це твоє дитьо? — товста негарна жінка сіла порйд із !ним.
— Не впізнаєш? Довелося родити третього, щоб захопити професорські 
апартаменти. Тепер нас всього дві сім’ї. Знаєш? Горласту Зіньку посадили. 
Хоменки зайняли її кімнати. Переділюємо кухню. Візьмемо собі парадний 
хід, $ вони хай беруть чорний. Матимемо окрему квартиру. Як ри. 
Житимемо в третьому сгііті! А я пам’ятаю, як ти учив уроки у коридорі. 
Три світи... Пам’ятаю! Ми те. вікно заклали дошками, робимо полички 
для консервації. Приходь, гостем будеш!

ВЕСНА

Спогад прийшов млосно і недоречно у переповненому вагоні метро. 
Ззаду штовхали, а попереду були колючі порожні корзини, що їх 
поставили між ніг жінки, їдучи з базару. Об ці корзини можна було 
зачепитися панчохами, чого дуже не хотілося. Доводилося балансувати і 
мимоволі нахилятися до тих жінок. Власниці корзин утрьох займали 
чотири сидіння на лаві метро. У кожної з-під пальта визирало по декілька 
вельветових халатів, одягнених один на одний. Жінки реготали, закрива
ючи роти руками і розмовляли про те саме. Ну про те, про що млосно 
і недоречно згадалося жінці ? елеґантному гілащику 44 розміру. Згадалися 
найнеможливіші компліменти, і те, як він дивився на неї, а його очі 
дружилися, яре у кота. А їй зіраз найбільш за все на . світі хотілося 
бачити його обличчя саме таким... А тут іще ці жінки з корзинами між 
ніг. Одна з них зовсім молода. Та нічого не каже* тільки регоче, а дві 
старші відверто називають речі своїми непристойними іменами. А хтось 
каже, що біля землі жінки цнотливі.

Нагорі класична весна з струмками і несамовитим щебетом горобців 
та синиць. В усіх жінок у руках квіти. Ті, котрим не подарували, купують 
добі самі. До телефонних будок — величезна черга. Вона дивиться на 
годинник, її обіцяли зачекати після закінчення робочого дня.

Небо синє, аж біле. Сонце пече, хочеться бозна-чого.
— Хочу 40 років! Не хочу 18! Дайте мені мої 40 років, — казала 

сьогодні їхня' буфетниця Галя, закидаючи за голову огрядні руки. — Де 
мої 40 років?

Валентині було 39. З Віктором познайомились у лютому, коли ще 
були морози, але вже потроху набрякали бруньки і вранці несамовито 
кричали коти. Познайомились у кав’ярні, наче хлопець і дівчина, й довго
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блукали по вулицях, говорили про все, крім життя, потім поїхали до 
нього. Відтоді зустрічалися у його просторій й неприбраній хаті.

— Женщина, дзвоніть, тільки швидше!
Трубку взяли відразу:
— Це ти? Я вже чекаю. Уяви собі! Вона приїхала, та ще й зі своєю 

матір’ю. Так що сьогодні ніяк.
Вона — це, мабуть, дружина. Вони ніколи не обговорювали свої сімейні 

стани.
— Валю, а в тебе ніяких варіантів?
Варіант — це вільне помешкання.
— Та ні... Малий іде на секцію, але повернеться о сьомій...
— Жаль... Слухай, а може, раптом виникне варіант, то ти дзвони.
— Де ж він виникне?
— Женщина, скоріше, ми теж спішимо.
— Ну, а раптом! Запиіни домашній телефон і дзвони! Бо йде весна, 

треба жити.
У неї не було, чим записати, і вона запам’ятала номер, що складався 

майже із самих апокаліптичних шісток.
І от уже не радує ні весна, ні неповні 40 років. Треба знову лізти 

у метро, потім в автобус, їхати на свій масив... Коло під’їзду, як завжди 
в цей час, зграя сусідок. Швидко привіталась, не відповідаючи на щоденне: 
“Ти б постояла з нами, Валюшо!”... Синй вдома немає. У нього сьогодні 
атлетика. Притулившись чолом до скла, вона зі свого останнього поверху 
дивиться вниз. Раптом зібрання “бабкому” розганяє нахабне чорне авто, 
з якого виходить дівчина і простує у їхній під’їзд. Джиксові ноги, руде 
волосся... Дзвоник у двері. На порозі дівчина з чорної “Волги”. Руде 
волосся до пояса, наївні веснянки. Вона дуже молода. Та де там молода, 
мала. Дівчина чемно вітається.

— Я прошу вибачення, Андрій удома?
— Ні, немає.
— Не могли б ви передати йому листа?
— Звичайно, я передам
— Ще раз прошу вибачення, до побачення!
Дівчинка зникає у ліфті, а Валентина лишається з листом у руках, 

від якого безсоромно пахне дорогими парфумами. Конверт не заклеєний.

Дорогий зайчику!
(Боже мій, ще півроку тому син сказав їй: Мамо, мені вже 14 років, 

більше ніяких зайчиків!)
Доведеться тобі цей місяць ходити на атлетику лише двічі на 

тиждень. Скажи мамці, що тепер захворів. А мене батько засилає до 
Артеку. їхати не хочеться, але батьки наполягають, і мені дуже жаль, 
що ми не будемо бачитися цілий місяць, точніше, 24 дні І  взагалі, 
мені дуже жаль, що ти ніколи не вчитимешся на міжнародному 
факультеті і ми не зможемо одружитися, але твоєю коханою жінкою 
я буду стільки, скільки ти того хотітимеш.

Цілую тебе у шийку.
Твой Лариса.

А твій батько — гарний мен. Передавай йому привіт.

Так от на яку атлетику ходив син двічі на тиждень! Ось що потрібно 
було їй, щоб умить вилікуватись од весняної млості і туги за побаченням, 
яке не відбулося. Її син, її хлопчик, на якого їй іще майже чотири роки 
отримувати аліменти... Боже мій, скільки таємниць відкрилось їй в один
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день! Її охоплює лють до розпутних дівок, які починають зваблювати 
хлопчиків із гарних, хоча і неповних сімей, ще не встигнувши відростити 
груди. Лють до тих, хто їздить у чорних “Волгах”, їздить до Артеку, на 
кого чекає місце на “міжнародному” факультеті.

Андрій стояв на порозі кухні.
— Ти дверей не замкнула.
— Чого ти так рано з атлетики?
— Тренер не прийшов.
— Він приїздив сюди й казав, що тренувань не буде цілий місяць.
— Хто?
— Тренер. Точніше, тренерка.
— Тренерка? — Андрій ухопив листа. — Чого ти лізеш у моє життя, 

стара?
— Яка я тобі стара? — вона ненавиділа, коли він називав її так.
— А хто ти така? Якщо ти нуль у сексуальному відношенні, то всі 

інші не зобов’язані бути такими! Читати чужі листи — найпідліша в 
світі річ! Я твої тепер читатиму!

— Читай! Мені нема чого від тебе приховувати!
— Краще, аби було!
— Ти куди зібрався?
— Не твоє діло!
— До татка? Як ти був малий, він жодної твоєї пелюшки не виправ!
— Не чіпай батька! Він принаймні сцен не влаштовує...
Ось вона, кара за гріхи! Покійна мама казала: “Тільки не розмінюйся, 

доню, просто так! Тільки хай не буде чогось дешевого у твоєму житті! 
Тільки тоді ти зможеш дивитися людям у вічі. Ну, не склалося життя, 
але тільки, як зустрінеш людину, яка стане Андрієві батьком, тільки 
тоді, доню, тільки тоді...”.

А вона порушила мамин заповіт. Примружені очі чужого чоловіка, 
його безсоромні компліменти — ось чим жила вона більш як два місяці. 
Саме тоді в Андрія стало більше занять із атлетики. А їй і не спало на 
гадку подзвонити до спортивної школи... За вікном сутеніло. Син був 
десь. До батька свого пішов, бодай той провалився. Треба бігти дзвонити. 
Яке він має право дозволяти таке неповнолітньому синові?

Вона витягла із сумки гаманець із двокопійками — неоціненний скарб 
для тих, хто мешкає на масиві без телефону. Одягла плаща, побігла на 
вулицю. Баби ще стояли. Ото мають сьогодні тем для обговорення! 
Записника забула. Пригадала телефон колишнього мужа. Але замість 
нього, набрала телефон Віктора, що складався із самих апокаліптичних 
шісток.

— Ал-л-л-ло!
Вона набрала в рот повітря:
— Віктора можна?
— За-а-а-раз!
— Вітю, тут мій син пішов провідати свого батька...
— Ну, то є варіант?
— Ну, то є...
— Яка твоя адреса?.. їду! Тільки ти врахуй відстань від Теремків до 

Березняків!
Коли вона прибігла додому, було вже геть темно. Добре, що є ця 

відстань від Березняків до Теремків, вона встигне прибрати себе і в себе. 
Вона дістала із глибин шафи і постелила на софі простирадло, посеред 
якого цілувалися голуби. Це була розкішна пакістанська білизна, яку їй 
подарувала на новосілля подруга Маргарита. Із побажанням, щоб теє 
простирадло чимскоріше стало у пригоді. Це було сім років тому. Невеселе
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було новосілля. Невесело було починати нове життя в однокімнатній 
квартирі за містом без телефону. Колишній чоловік зробив усе, щоб 
виміняти побільше собі і поменше колишній дружині із сином. А тепер 
він гарний мен. Але ось у неї сьогодні свято! Нуль у сексуальному 
відношенні!.. Вона побігла до ванни. Знов Маргаритині подарунки — 
дезодоранти, креми. Й у двері вже дзвонять. Швидко ж він! Невже брав 
таксі? Перш ніж відчинити, вона глянула у свічадо. Все гаразд — і кулон 
між рюшів халатика, і блиск на губах, а головне — блиск в очах, якого 
не підмалюєш.

На порозі стояв син.
— Ну, ти даєш, стара!., сказав він, роблячи крок назад.

ДРАНІ КОЛГОТИ

Раз на два роки траплялась нагода одягти золоту сукню. Справжню 
вечірню сукню мезон ля валет, оспівану Вертинським. Мабуть, заради 
цього варто жити на світі. Чому ж настрій такий, наче попереду день 
народження свекрухи або відкриті партійні збори?

Сукня сидить добре. Тверді пластинки, вмонтовані у тканину, роблять 
фігуру бездоганною. На спині елегантні гачки, а не вульгарна “блискавка”. 
Черевики кольору одеських лиманів, але виготовлені не на Малій 
Арнаутській, а шанованою у світі фірмою. Підбори такі, що стояти можна 
лише навшпиньках. І — який жах! — немає гарних колгот без дірок. 
Запрошення на прийом від власного чоловіка таке несподіване, що купити 
нових не встигла. А, врешті-решт, одягну ці, на ногах вони цілі, а що 
там під спідницею — ніхто не бачить.

— Ти вже готова? — чоловік у “трійці”, у білій сорочці, у гарній 
краватці під колір очей. Він часто одягається так. У нього така робота.

— Все, як у кращих домах, — чоловік цілує її у плече, подає плаща. 
Вони виходять з дому, де на них біля під’їзду вже чекає таксі.

— Проведемо вечір, як білі люди, — каже чоловік і з гордістю називає 
водієві престижний ресторан, де має відбутися прийом.

— Зал “Фенікс”, сюди, будь-ласка.
— Знаю, знаю.
Із чоловіком чемно вітаються гардеробники й офіціанти, дружньо 

піднімають руки інші супроводжуючі груп. Це один із нечастих вечорів, 
коли співробітникам “Інтуристу” дозволяється запрошувати дружин. 
Закриття конгресу геронтологів. Ось вони, всі з розфарбованими сивинами, 
зібралися біля столу на 24 персони. На столі багато пляшок і страв. 
Салати в кошиках із тіста. Маслини, риби, ікра. Поряд з Іриною сідає 
жвавий дідок. “I’m eighty”, — з гордістю каже він, очевидно, чекаючи, 
що у відповідь йому не дадуть і п’ятдесяти.

Час біжить швидко. Горілка ллється легко.
— Don’t mix, don’t mix! — кричить геронтолог з Едінбурга. Починає 

грати оркестр. Чоловік запрошує до танцю франкомовну пані-геронтолога 
з темно-фіалковою сивиною.

— Vous etes tres gentil, mon petit, — сміється вона, хитаючи фіалковим 
“каскадом”.

Й Ірину теж запрошують танцювати. Спершу дідугани-вчені, потім 
гості з-за інших столиків. Німець у смокінгу. Дуже високий, її руки не 
сягають його плечей, ковзають по шляхетних бортах, і це дуже незручно. 
Щось каже їй по-німецькому.

— I don’t speak German.
— May I invite you to me?
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Вона знає, треба бути чемною у будь-якій ситуації.
— But I’m with my husband!
— Where’s your husband?
Вона шукає очима чоловіка. Той зараз не танцює. Скориставшись тим, 

що всі госіі задіяні в танці, навертає рибні закуски. Побачивши німця, 
встає, і вони про щось розмовляють. Робить їй знак іти за ними, і вони 
всі втрьох виходять у хол.

— Слухай, Іро, він дуже добре заплатить.
— Ти хочеш, щоб я...
— Настільки добре, що ти й уявити собі не можеш.
— Я, здається, не повія.
— Звичайно, що не повія, тому так дорого... Ми ж їдемо до Норвегії, 

ти не забула?
— То що з того?
— Ну... валюти сама знаєш, скільки... Тепер звітики зняли, зате й 

валюту урізали.
— Ти ж не провезеш валюти.
— А він дасть чек! Уяви собі! Чек на моє ім’я! Я все зможу купити 

для нашої дитини!
— 1 задля цього мати твоєї дитини має вийти на панель?
— Це ще не панель. Один раз — це ще так... Скільки разів ти 

буваєш зі мною дуже байдужа. Ніби я той німець.
— Боже мій, це щось не вкладається мені в голові! Я зараз їду додому.
— Слухай, Іро, кинь ці штучки! Спиш же ти з Ваською, й абсолютно 

безкоштовно!
Це козирний туз із рукава. Підлога й стеля стають непараледьними, 

хитаються у різні боки. Звідки йому відомо?.. Все вмить зникає з«голови 
і з серця. Чоловік легенько підштовхує її до німця, який терпляче чекає 
за п’ять кроків. Ліфт гостинно розсуває двері. Пливуть каламутні 
божевільні свічада і панелі під морений дуб. “Боже мій, драні колготи, 
драні колготи”, — трагічно шепоче внутрішній голос.

А Васька був слюсарем-сантехніком від ЖЕКу на їхній дільниці. То 
був типовий радянський алкоголік-інтелііЬнт. По першій він читав 
Пастернака:

Чтоб тайная струя прощанья 
Согрела холод бытия...

По другій “My soul is dark” мовою орийналу. Колись Василь учився 
на юридичному факультеті, звідки його, як він каже, вигнали за те, що 
він відмовився “стукотіти”. Був у армії і на лікуванні. Пив, але рятували 
поезія й пісня. По третій він співав:

Три дівчини, три дівчини, то велика зрада,
Одна плаче, друга скаче, третя цьому рада.

Теж мовою оригіналу... По четвертій співав міський фольклор з 
матюками, але від четвертої Ірина намагалася його вберегти.

А головне, Василь мав золоті руки. Кран на кухні починав текти саме 
тоді, коли в Ірини був вихідний, а в чоловіка робочий, і коли бабуся 
забрала малу до себе. Збіг цих обставин було надзвичайно важко 
передбачити. Яке реле Василь встановлював на крані — невідомо, проте 
його система діяла бездоганно.

А німець, якого так і звали — Фрід, подарував Ірині нові колготи. 
А ті, драні, двома пальцями кинув до кошика зі сміттям.

t знову ліфт із каламутними дзеркалами, який повзе у ритмі жалобного
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маршу, ніби в ньому покійник, Фріц провів Ірину до столу, поцілував 
їй руку, клацнувши каблуком. Чоловік стиснув їй руку під столом: усе 
гаразд, і підсунув тарілку з гарячим, яке вже встигло охолонути.

Вирізка дуже смачна. Ірина лякається свого апетиту, але їсть і не 
може зупинитися. Вісімдесятирічний геронтолог зауважує, що це шкідливо. 
Музика грає несамовито. Шкварять то гуцульські мелодії, то “Червону 
руту”, то “Мама, милая мама, как тебя я люблю”. Її кличуть до танцю, 
не дають наїстися. Молодик із біблійним лицем у сорочці і чорних джинсах 
а 1а балетне трико тягне під фонограму “Той вечір такий чудовий”. Вона 
танцює з французом. Це не геронтолог, якийсь інший. Він невеличкий 
і дуже чорнявий, щоки аж сині. Дуже п’яний і дуже закоханий у неї.

— Puis-je, — шепоче він їй на вухо.
Вона робить пальцями жест, що це коштуватиме грошей, а він робить 

жест, що все буде як слід. Вона вже не шукає, де її газбенд-марі, ще з 
французом у тому самому каламутно-дзеркальному ліфті.

Француз порвав їй колготи, які подарував німець. По ногах побігли 
“дороги”, соромно вийти з номера. Вони вдвох регочуть із цього, п’ють 
коньяк, вона кусає його за пальці, коли він кладе їй до рота квадратики 
швейцарського шоколаду. Запихає їй чек за декольте золотої сукні. Дістає 
пакет, де намальовані три жіночі ноги, і вкладає туди подарунки: пляшку, 
цукерки, мило “Орхідея”.

Коли вони нарешті вертаються в хол, гульня закінчується. Геронтологи 
роблять повітряні поцілунки. Чоловік чекає біля гардеробу з плащем у 
руках.

їх підвозять. Вдома вона простягає чоловікові два чеки. Він кричить 
на неї:

— Як ти могла! Є міра кінець кінцем! Ти ж казала, що не повія!
Вона дивиться йому у вічі, і він змінює тон:
— Тебе могли образити ті лярви, що сиділи за столиком біля входу.
— Які? Я думала, то прибиральниці.
— Ні, ні, то вони! Вони могли тебе побити. Могли здати міліції. А 

що я без тебе робитиму?
Останні слова чоловік каже звичним вуркотливим голосом. Усе гаразд. 

Приємно згадуються вирізка, маслини і швейцарський шоколад,, і це 
жахливо.

У ліжку чоловік виявляє неабиякий такт і не нагадує про подружні 
стосунки. На стільці висить золота сукня. На підлозі драні колготи. 
Залишки урочистого виходу в світ. Провели вечір, як білі люди. І раптом 
щось заспокійливо відгукнулось всередині. Чого б це? Мабуть, тому що, 
поки чоловік був у ванні, вона встигла спритно заховати подарунки від 
француза у книжковій шафі за томами БВЛ. Буде чим почастувати 
Василя, коли черговий раз потече кран на кухні.

ПОЦІЛУНОК У сідницю
— Скільки тобі можна казати, стара паскудо, баба малокультурна, не 

цілувати дитину у сідницю! Скільки це тобі можна повторювати! Ти 
кінець кінцем виховуєш у дитини нездорові нахили!

— Хто тобі сказав, що я цілувала дитину в сідницю?! Звідки ти це 
взяла?! Я не ідіотка!

— Ти хочеш сказати, що я — ідіотка?!
— Запитай у дитини! Сонечко, невже я?!..
— Не вчи дитину брехати!
— Я не вчу! Це ти її вчиш бозна-чому! Палиш при ній, п’єш!..
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— Я?! Це ти привчаєш дитину до якихось збочень! Та я ледве відтерла 
твою помаду від її сідниці, коли вчора її купала!

— Я не цілувала дитину у сідницю!
— Одначе у дитини на сідниці була твоя жлобська помада!
— Послухай, ти вчора з’явилась додому о четвертій! Я сиділа з твоєю 

дитиною цілу ніч! А потім бігла до себе через весь район, коли не ходив 
транспорт! Де ти була тої ночі?

— Ти мені не замовляй зуби! До чого тут, де я була?!
— Ти обіцяла прийти увечері! О дев’ятій! Збиралася сама класти спати 

свою дитину! Чого мені коштувало розповідати їй, що мама зустріла фею 
з країни метеликів і та їй переповідає нових дитячих казок!

— Боже, яка в тебе ідіотьська фантазія! До чого тут фея з країни 
метеликів! Не могла сказати дитині, що мама на роботі!

— На якій роботі можна бути вночі!?
— Ти що, не знаєш, стара шкапо, яка в мене робота?! Та мені 

неодмінно треба було побачити нічну натуру — як у Сюченка на картині! 
Як я можу писати статтю про картину, якщо не бачила натури?!

— О дев’ятій уже геть темно! Навіщо тобі третя ночі?!
— Це тільки таким невігласам, як ти, здається, що о дев’ятій те ж 

саме, що й о другій! Але ж насправді після нуля зовсім інші фарби! Це 
зна? учень четвертого класу художньої школи!

— Боже правий! Ти була за містом уночі!
' Не за містом, а на Щекавиці! Я тобі сто разів казала! Сюченко

— урбаніст!
— Ні, я з тобою повішуся!
— Вішайся! Принести мотузку?! Чи на очкурі повісишся?!
— Ти ходила сама по Щекавиці, де живуть самі алкоголіки! Мені, 

старій людині, там удень сташно! А ти ще дитя!
— Яке я тобі дитя? В мене у самої дитя!
— Тим більше ти маєш берегти себе, а не лазити сама вночі по 

Щекавицях!
— Невже, стара вобло, ти думаєш, що я була сама?
— З ким же ти була?! Із Сюченком?
— До чого тут Сюченко?! Що в тебе за ідіотські думки?!
— А до того, що Сюченкова жінка одного разу вже шукала його тут! 

Навіть під ліжко зазирала!
— Я тобі вже казала, в тебе зовсім голова з дірками! То була не 

жона, а мама!
— Ні, то була молода жінка!
— Скільки разів тобі казати! У Сюченка немає постійної дружини! 

То була його мама! Вона дуже молодо виглядає! Вона сильний графік! 
Не всі ж у 48 років виглядають на 64 з половиною!

— З тобою я скоро виглядатиму на 74 з половиною і на всі 75! Доню, 
я повинна знати, з ким ти була минулої ночі на Щекавиці!

— Минулу ніч я  провела вдома зі своєю дитиною!
— Ти розумієш, про що я кажу! З ким ти була вночі на Щекавиці 

позатої ночі?!
— Невже з тебе не досить, що я там була не сама? Невже ти думаєш, 

що я — я! — ходитиму сама вночі на Щекавиці?!
— Але той Сюченко такий худенький, такий низенький, він і не 

захистить, як нападуть бандити!
— До чого тут Сюченко?! Чого ти причепилася до нещасного Сюченка?! 

Що тобі від нього треба?!
— Як це, до чого тут Сюченко?!
— Саме так, до чого тут Сюченко?!

2. СучаснІсть-4
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— Але ж картина Сюченка?! Чи не так?!
— Яка картина?! Яка ще тут картина?!
— Ну... Картина... Ніч... Щекавиця... Друга ночі...
— Боже мій! На поезію її потягло!

Ніч... Щекавиця... Друга ночі...
Осінній вечір коле очі,
А ми залізли в темний льох 
Півлітру випити на трьох!

— Півлітру! На трьох! 1 ти пила?!
— І я пила! Ти знаєш, як тоді було холодно! Ти хотіла, щоб я 

застудилася?! Ти мені завжди бажаєш лиха?!
— Я їй бажаю лиха! Я? їй? Бажаю лиха?! Доню, у мене слів немає!

— Ну то помовчи, як слів немає!
— Я їй бажаю лиха! Хто ж тобі бажає щастя?! Сюченко?! Чи той 

третій?!
— Хто третій?! Який третій?! Що ти верзеш?!
— Ну... третій з льоху!
— Ні, в тебе мислення геніальної людини! Або повної дебілки! То 

що: по-твоєму, як сказали, що це — червоне, то так воно і є?!
— А що ні?! Я звикла тільки так!
— Боже мій! І вона все життя прожила з художником! І не навчилася 

розуміти мову фарб, світла, тіней, півтонів!
— Головне, що я навчилася відмивати ваші фарби і півтони від усього 

на світі!
— Вона від картини бачить тільки заляпану фарбами підлогу! 1 це 

людина з вищою освітою!
— Правильно! Комусь треба мити підлогу! 1 стіни! 1 прати одяг!
— Та не це, не це потрібно! Зрозумій ти своєю порожньою головою!
— А що?! Що вам, геніям, потрібно?!
— Не знущайся! Ми з татом не генії, а просто обдаровані люди! Не 

знущатися з нас, ось що потрібно! Не зну-ща-ти-ся! Ясно?!
— То невже, коли я перу ваші светри, я з вас знущаюся?! 1 тобі, 

як і батькові, біля мольберта треба стояти тільки в усьому імпортному! 
У вітчизняному не можна! Останнє пристойне плаття стягла з мене і 
пішла лазити по Щекавиці! Скоро штани з мене знімеш!

— Потрібні мені твої смердючі трикошки до колін!
— Ну, як же! Непотрібні! Ти ж демонструєш свої бікіні усім 

Щекавицям!
— Ти з глузду з’їхала?! Які бікіні?! Яким Щекавицям?!
— А чому твої трусики були в реп’яхах?!
— Згадала бабка, як дівкою була! То ж було влітку! Вліт-ку! Я упала! 

їхала з гори по глині! Добре, що жива залишилася! А тобі тільки одне
— труси в реп’яхах! Кожен розуміє в міру власної розпусності!

— От мене тільки в розпусті звинувачувати! В чому'завгодно, тільки 
не в цьому!

— Звичайно, хто на тебе плюне?! Ти б хотіла, щоб і я була такою 
черницею, як ти! То була твоя заповітна мрія!

— Яке вже там чернецтво! Я терплю твоє античернецтво від твоїх 
15 років!

— Слова які! Які неологізми! Античернецтво!
— Тобі у 18 років знадобилася окрема квартира — тобі зробили! Тобі 

потрібно було для твррчого натхнення взяти академку й рік подорожувати 
по Татарії! Я терпіла! Гроші надсилала! Тобі знадобилася — теж для 
творчого натхнення — дитина бозна від кого!..
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— Прошу не чіпати батька моєї дитини! Прошу не знущатися з мене!
— Хороше знущання! Я сиджу із твоєю дитиною! Вдень і вночі! Поки 

ти лазиш по Щекавицях!
— Слухай, між іншим, я думаю віддавати малу у садочок! Набридли 

мені твої дорікання! Ти все одно нічого не даєш дитині! Не розвиваєш 
її належним чином! Годуєш її хріново! Тільки цілуєш у сідницю!

— У дитячий садок! Ти здуріла! Там, де дітей харчують брудним і 
радіаційним! Де дітей голих ставлять на стільці! Разом з дітьми 
сантехніків!

— Це тебе треба голу поставити на стілець перед сантехніками! От 
була б Венера Мілоська!

— Мене можна куди завгодно! Але дитя!.. Ти для дитячого садка 
родила дитину?!

— А скільки я можу слухати, що ти тримаєш на світі мене і мою 
дитину?! Ти маєш бути щаслива, що я тобі дозволяю наближатись до 
неї!

— Я щаслива! Я найщасливіша людина на світі! Така дочка! Такий 
чоловік! Я дуже щаслива!

— І чоловік тебе не влаштовує?! Та ти була хоч на одній його 
виставці?!

— Не була! Мені воно не треба! Але всі коньяки на його вернісажах 
були придбані на мої гроші! Я всі статті про нього складаю у папку!

— А ти запитувала, чи це йому потрібно?!
— А ти знаєш, чого мені було варто, щоб він впер тебе до інституту! 

Це не він, це я тебе влаштувала! Без мене ти б училася в інституті 
нафти і газу разом із сантехніками!

— І нічого страшного! І в нафті-і-газі є люди! Я в Татарії була на 
виставці робіт нафтовиків! Така експресія!

— Ну от, і ти б сиділа зі своєю експресією, а твій батько зі своєю 
пляшкою! Бачила б ти той живопис! Бачила б ти те мистецтвознавство! 
Як це ти сказала?! Пляшка на трьох і темний льох!

— Геніальна пам’ять! Просто фантастична! Ну, так ти знаєш, чим 
годувати дитину?! Даси їй 150 грамів пюре, тільки не смій давати 200, 
одну тефтельку, яблучко потреш на морквяну терку, тільки щоб не терла 
на бурякову! Почитаєш їй про індика! Ні, про індика не треба, то не 
естетична казка!

— Я сама розберуся, що читати дитині!
— Вона розбереться! А минулого разу читала їй про скелетів! 

Додумалася, стара вішалка!
— А ти знову на Щекавицю?! Ти ж усе побачила там?!
— Вона знає, що я бачила, а що ні! Та то ж була хмарна ніч, а 

мені потрібна зоряна!
— Так зараз же іде дощ! Де ж твої зорі!?
— Слухай, ти вирішила сьогодні мене добити?! Ти ще зранку з мене 

знущалася! О другій розвіються хмари, буде повний місяць!
— Коли вже над моїм життям розвіються хмари?! 1 коли ти вернешся?!
—> Ні, це вже неможливо терпіти! Ти батька все життя добивала отим

“коли ти вернешся?”, а тепер узялася за мене?!
— Доню, одягни теплу куртку, не сунь у плащі!.. Ти чуєш, повернися, 

переодягни куртку!.. Ну, як схопиш пневмонію, я з дитиною не сидітиму! 
Сама будеш її глядіти!

— Чого ти кричиш на цілий під’їзд! Горлопанка!
Внизу грюкнули двері. Бабуся розгублено повернулася, до помешкання. 

У грудях клекотіли рефрени сварки, але треба було готувати дитині 
вечерю. Вона попленталася до кухні.
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— А де мама?
— А мама пішла на роботу.
— На ляботу? А цьому ти на неї клицяла?
— Я не кричала. Ми просто розмовляли.
— Пльосто льозмовляли?
Після вечері читали книжечки. Потім пішли до ліжечка. Почали 

переодягатися у нічну піжамку. Дитя було миле-миле, найдорожче за все 
на світі і гарненьке, як амурчик з іноземної листівки. Бабуся не 
втрималася, ретельно витерла губи від помади і...

— Ну сцьо ти таке льобис, бабусю?.. — зареготала мала.

ПІВТОРА ГРИГОРЮКА

І найбільше за все на світі йому хотілося якимось чином підслухати 
або перехопити листа й дізнатися, що вона його любить найбільше за 
все на світі. Що у вирі людських стосунків, шлюбних і позашлюбних, 
легких і складних, існує велике кохання, і саме вона кохає саме його. 
Вона з’являлася двічі чи тричі на рік у зв’язку з дисертацією, 
телефонувала до нього і вони зустрічалися. Завжди було добре. Вона 
з’являлася саме тоді, коли він залишався вдома сам, ніби хтось їй давав 
сигнал, що його дружина з дочкою поїхали у відпустку або до тещі. 
Втім, дружина від’їздила доволі часто, натрапити на її відсутність було 
неважко. Отже, вона з’являлася двічі чи тричі на рік, і завжди було 
добре. Ніяких непотрібних розмов, ніяких дорікань, ніяких претензій. Усі 
інші жінки в його житті претензії до нього мали. Для одної він був 
навіть чимось гіршим, ніж кати гестапо. Ті калічили людські тіла, а він, 
виявляється, розмазав по стіні душу, лишилось тільки тіло, зате тіло 
цілком гладке й доглянуте, ходить, хитає апетитними стегнами... Ні, вона 
завжди з’являлась із посмішкою, із посмішкою й зникала десь у своєму 
Рівному. Та йому все здавалося, що він ось-ось дізнається про її таємницю. 
Але мабуть, для цього ще не настав час...

Якось вона зникла більш ніж на рік. Він почав сумувати, кілька разів 
телефонував у Рівне, але телефон довго стогнав і тужив, і ніхто не 
підходив до нього. А потім вона з’явилась і сказала, що народила дитину, 
але дисертацію все одно треба писати, й ось вона приїхала до шефа. 
Кожного разу вона по-іншому називала ім’я по батькові шефа. То він у 
неї Дмитро Петрович, то Петро Дмитрович, то Демид Платонович. ! тема 
дисертації у неї мінялась: то “Особливості кінцівок джмелів” то “Еволюція 
слуху від амеби до людиноподібної мавпи”, то “Історія інсектології у 
Новій Зеландії”. А йому іноді так хотілося думати, що ніякої дисертації 
вона не пише, шефа у Києві не має і приїздить на власний кошт аби 
тільки побачитися з ним. Іноді вона розповідала про свого чоловіка. То 
він її побив, аж зламав ребро, то замкнув на ніч у туалеті — і як вона 
тільки не вдарилась головою об унітаз, а то подарував їй діаманти — 
ось цей платиновий хрестик, а в ньому два камінці. Не скалки — справжні 
діаманти. Він не розумівся на камінні й коштовних металах, ловив губами 
той хрестик, було прекрасно. А може, ніякого чоловіка в неї нема, і 
ніхто її не займає, поки вона не з ним, вона тільки й живе передчуттям 
зустрічей, спогадами про минулі побачення, а чоловік, поламані ребра, 
кінцівки джмелів, — усе це вигадки, є тільки він, вона, непевний притулок 
на кілька годин, його губи на сумнівних діамантах... А дитина, яку вона 
народила?.. Тут туман зачарування зникав. Мати дитину у Рівному йому 
не хотілося. Досить із нього законнонародженої у Києві.

Але на все свій час. А час іде швидко. Вони зустрічаються вже —
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Боже правий! — 8 років! Познайомилися ще за Брежнєва, дитину вона 
народила десь за Андропова, а тепер ось уже перебудова йде котрий рік. 
Скоро буде 10, 15, 20 років від їхньої першої зустрічі. 1 ось ввійдуть у 
його життя дві гарні жінки — таємна дружина, таємна донька... Такі 
мрії приходили до нього у важкі хвилини, коли здавалося, що життя 
зайшло у глухий кут, і тоді він уявляв собі їх обох, струнких і гарних, 
схожих і несхожих. Варіантів зустрічі безліч: восени в білих плащиках, 
у чобітках на дзвінких підборах, узимку в пухнастих шубках, у гарних 
хустках, або влітку в однакових відкритих сукнях, тільки хрестик буде 
на шийці в доньки. Хоча, здається, у неї хлопчик, а не дівчинка, то він 
звик, що як дитина, то обов’язково дівчинка... А чи є в неї взагалі та 
дитина? За той рік, що її не було, вона не змінилася, залишилась такою 
самою...

1 що воно буде, коли вона напише свою дисертацію й захистить її? 
Невже тоді вона назавжди зникне з його життя? Він ніколи не 
відпроваджував її на поїзд, може, вона і не в Рівному мешкає, а десь в 
іншому місті, або взагалі, у Києві, що тут дивного — у місті, де є і 
Березняки, і Троєщина, і Борщаіівка...

Й одного разу крізь нього таки пройшов струм високої напруги, а 
нижня щелепа впала на груди. Він сидів у “Золотій рибці” з газетою й 
Чашкою кави, коли раптом за спиною почувся знайомий голос:

— 'Він величезний. Ну, уявляєш... Ну... — вона довго не могла знайти 
слів, щоб сказати наскільки був величезний той, про кого йшлося.
— Ну... півтора Григорюка!

— Півтора Григорюка? — не повірила співрозмовниця. — не може 
такого бути!

— Ну, не півтора, так один і три від Григорюка — це вже точно!
— Все одно, — не вірила друга, — та один Григорюк, та нуль вісім 

від Григорюка — це вже дуже багато!
— Та ні, які там нуль вісім! Півтора! Ну може один і три.
Він вважався великим мужчиною, носив 44-й комір сорочки і 44-й 

розмір взуття. Але щоб півтора якогось Григорюка... 1 що то за одйниця 
виміру така — . Григорюк? Він почав нервово прислухатися до їхньої 
розмови. Жінки щось зашепотіли одна одній на вухо, зареготали, він 
трошки підсунув стільця до їхнього столика і вона побачила його. Він 
навіть не знав, що вона вже в Києві, вона познайомила його з подругою, 
він пересів за їхній столик, і почалася легка бездумйа розмова, де кожне 
слово сприймається як надзвичайно влучне й дотепне. Він почастував їх 
кавою зі словами “Гуляти, так гуляти”, що було зустрінуто неабияким 
реготом, а потім вони ще їли якісь тістечка і фруктове желе.

А ввечері вона прийшла до нього. Розповідала, що її чоловік їздив до 
Таїланду укладати якусь торговельну угоду (і що то робить людина такого 
рівня у Рівному?) і привіз альбом з кольоровими ілюстраціями різних 
способів спілкування чоловіка з жінкою, тепер не дає їй спокою із тими 
способами. їй кортіло поділитися набутим досвідом і вона порадила 
неодмінно показати оте своїй дружині. Він зауважив, що з дружиною у 
них інші пропорції, і знову згадав про Григорюка. 1 вперше відчув щось 
схоже на ревнощі. Той Григорюк, що складав дві третини або три чверті 
від іїього, мабуть-таки існуйав у її житті. Хоча хто його знає, яку роль 
відігравав Григорюк у житті тих жінок. Може, зовсім і не про нього 
йшлося, і не він дорівнює півтора Григорюка. А він іще матиме нагоду 
дізнатися, яку таємницю ховає її зовні веселий регіт. Дізнатися про те, 
чого і сама вона не знає.
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Леся ЛИСЕНКО

СЕКУНДА ДО ПРОБУДЖЕННЯ

♦ * ♦
Прожитий мудро рік, 
прожита тихо ніч 
загубляться навік 
в мурашнику сторіч.

Найсміливіший крок 
і найщиріший крик 
серед сухих стежок 
загубляться навік.

Замулиться потік 
і вимерзне трава.
Залишаться навік, 
слова, слова, слова.

♦  *  ф

Кіт миє si3ukom  свій мурий смух, 
прекрасна лінія затемненої спинки, 
як барокові капітелі, тішить око. 
Торкає око надвечірній пруг, 
пофарбувавши в первісні відтінки 
небесне склепіння, високе і широке.

У цій печері всі ми живемо, 
дивуючи віки забутим вмінням 
своє єство у слові виливати.
Колись ми прорубаємо вікно 
у тому, що здавалося незмінним, 
і прийме в лоно нас безмовна мати.

ф  ф  ф

Земле, земле, із снігу і бруду, 
із отруєних стронцієм траві..
Де душа твоя, матінко? — Всюди, 
у міжріччі Дніпра і Дністра.

\

Ще жива, ще відчутний подих. 
Нахилившись, прислухайся... — і 
понад схлипуванням негоди 
чуєш слово своєї землі?
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♦ * *
Хмара — гора за Дніпром на рівнини 
Скелі яснііиі, ущелини темни 
Вгадує око сосни і сині 
чиЬті* струмки, стежки потаємні.

За Киселівкою плутає вітер, 
нижче — у ніч вже занурено сходи.
В ясно-темніючій порожнечі 
образ у-шуи (гори і води)...

* * *
Смак осени — то смак води простої\ 
легкий і гіркуватий, ледь п’янить.
Іду назустріч з вільною рукою: 
поразки мить — то перемоги мить.

Дух ocehu — то білий птах самотній, 
для чужини душа його мала.
У глибині небес, в річок безодні 
він губить пера з лівого крила.

Він проживе між темних ягід глоду 
до теплих трав і молодих дощів.
Суть осени — то освятити воду, 
з якої нам зростає ласка днів.

* * *

їдеш в тролейбуси Мокрий сніг 
ліпить у вікна.
Скрипнули гальма. Хтось там Пробіг. 
Нічого не видно.

Мріє пілон. Під фарами — сніг, 
вир, течія, ріка.
Холод тихенько повзе до ніг, 
вдача його така.

Мдкрий асфальт. В його глибині, 
бачиш, сьогодні
блимають білі й червоні вогні 
Обережно: безодня*

* * ♦
Втискає сон в подушку, як у пляж;
над плесом незворушної води
відбиток теплого на теплому й м’якому.

Тепло живе, але й воно — міраж, 
у недовершено-хитливих снах броди 
по кісточки, як чапля на мілкому. 
Секунда до пробудження. Шумить 
сумирний дощ, покірний та сумний, 
вода, вода, завіса, а не плесо.
Перед щоденним болем чуйна мить, < 
коли уже відв’язано човни, 
та спокою ще не торкнулись весла.

23



Роман ІВАНИЧУК

РЕНЕГАТ

Студія

Я позбувся багато дечого 
гидкого тим, що наділив тією 
гидкістю своїх героїв...

М. Гоголь

І

Протягом довгих років, немов мисливець по сліду, мов хорт, наздоганяв 
я сторінками своїх книг Ренегата, задокументовуючи матеріал слідства, 
щоб винести зрадникові справедливий вердикт; це мені не вдалося, — 
я вивчав епоху й оточення Ренеґата, а сам він вислизав із моїх рук, 
ніби в’юн. Нарешті я таки спостиг злочинця у власному його домі: 
спершись ліктями на підвіконня, він пильно вдивлявся в освітлений 
місяцем мармур і гвалтував себе думками; думки його були оголені, мов 
нерви на оббілованому тілі, й аж тепер я дістав можливість збагнути 
сутність зради.

Підвіконня було вибілене мертвотним світлом передвранішнього місяця; 
підвіконня було вапнисто-біле, як гори Еллади, що прозирали крізь рідкий 
сутінок сніговою вершиною Лікабетту, яка зависла у славі небес; на 
підвіконні спочило сяйво місяця, що добувалося у живий світ із царства 
мертвих і кидало відбиток правічних химер зі своєї тарелі на ляду: були 
ці тіні тайнописом предків, і Ренегат намагався їх відчитати — не з 
потреби прозріння і не з покаянних спонук, а з невтерпної цікавості: що ж 
із ним врешті сподіється, — а прочитати не міг, хоч і здібний був до 
наук, до мов і чужих письмен; заважала йому та пустош, що зяяла на 
місці душі, немов вивітрений на посушливих вітрах піщаник у гранітній 
скелі.

Він давно ловив себе на думці, а тепер, безсонної ночі у своєму новому 
житті — плоскоДахому будинку, що притулився до схилу горба Німфеніон 
на західній околиці Афін, недалеко від печерної в’язниці Сократа, — ту 
блудливу думку спіймав, мов блідокрилого метелика, і розглянув зблизька: 
все на світі розуміє Ренеґат, а нічого не бере для себе в утіху чи 
смуток, все відбивається від нього, немов світло від білизни, і не вникає 
у єство; ніщо його не хвилює, не лякає і не розчулює: ні бойові кличі 
грецьких клефтів*, ані турецька амане**, ні брязкіт зброї, ані звуки 
флейти; навіть у пісні солов’я він може визначити контрапункт і 
колоратуру, а дива солов’їних трелів не сприймає — він ніби ліс без 
птахів або блискавка без грому.

Нині, при мертвому світлі місяця, що кинув на підвіконня ієрогліфи 
тайнопису предків, Ренеґат відчитав лише те, що він Ренеґат, і нічого 
в цьому ствердженні ні дивного, ні тривожного, ані обнадійливого не 
побачив, тільки згадав, що відтоді, як зрікся батькового імені, покинули 
його марення й сни, а замість них посів у мозку місце всеможний 
практицизм, і вважав він таке своє переродження подвигом: пишався ним

♦Грецькі повстанці (клефт у перекладі — розбійник, злодій). 
♦♦Монотонна турецька пісня.
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і здобував високі щаблі суспільного становища. А тепер, після втечі зі 
Стамбула в столицю Греції, чомусь згадалося, що і сни йому не сняться, 
що серце в нього не щемить, і ніколи на тому місці, де мала б знаходитися 
душа — біля серця, — немає свята, та й ім’я людське втратив. Грецького 
зрікся, коли вступив на службу до яничарського оджака, яничарське 
затаїв, коли оселився на березі Золотого Рогу в кварталі Фанар, ставиш 
першим драгоманом у султана Мустафи II, — він назвав себе так, як 
називали омусульманених християн — Ренегатом, і не вбачав у цьому 
ущемлення своєї гідності.

Сьогодні ж відчув, що в нього відсутня душа, — чи ж то стала вона 
йому раптом потрібною на грецькій землі? А для кого — для Греції чи 
для Туреччини? Кому віддав би її, коли чужу землю втратив, а своєї 
не знайшов? Та й не відзискає він душі ніколи: в часи старої Еллади 
убогі духом лікувалися в жерців-юродивих залишали на ніч у храмі, щоб 
уві сні з’явився до них бог і вилікував, а до Ренеґата ні бог, ні сатана 
не з’явиться: йому не сняться сни...

Мрів у місячному сяйві вічний Акрополь, і розвівався над Парфеноном 
голубий і'з білими смугами грецький прапор, піднятий 22 червня 1822 
року — після трьох з половиною століть неволі.

А для Ренеґата неволя почалася тепер... Він знову вдивився в химери 
предківського тайнопису, кинутого тарелею місяця на біле підвіконня, і 
сахнувся, ніби в ньому враз ожила душа: в цю мить він відчитав значення 
свого прибраного і зрощеного з ним імені, написаного на підвіконні малими 
літерами — р е н е ґ а т ,  і збагнув свою долю: був це вирок.

Тоді заскрипіли завіси вхідних дверей, Ренеґат повернувся, і я, 
присутній весь час при ньому, побачив...

На дводверній брамі, що від вулички, ніби сам собою відскочив засув, 
і чиясь рука, переплетена на кисті старечими гудзуватими прожилками, 
ловила довгими, як у кифариста, пальцями одвірок, немов прийшлому 
важко було переступити поріг; затим крізь напівпрочинену пілку дверей 
просунулася висока постать сивобородого, з довгим волоссям старця у 
стягнутому поясом лляному хітоні; старець перейшов через внутрішнє 
подвір’я, обминаючи погаслий жертовник, і тихо й нечутно, немов 
безплотна тінь, поплив до вікна, де стояв, спершись ліктем на підвіконня, 
Ренеґат. Ренеґат запитав глухим голосом: "Хто ти?”, старець відповів: 
“Евріпід”; відповідь гостя зовсім не здивувала Ренеґата, скоріше — 
злякала: це ж бо з його, Евріпідових, світів упав на біле підвіконня 
тайнопис предків, у якому Ренеґат відчитав властиве значення свого імені; 
він боязко підвів очі, зіткнувся з холодним, мов Закон, поглядом античного 
поета й зів’яв: в очах старця Ренеґат прочитав собі вирок, і я зрозумів, 
що його судитиме вічний на цій землі ареопаг совісти, і зловтішився, що 
аж тепер із допомогою старогрецького поета, який знався на правічному 
кодексі честі, я нарешті зможу дійти до правдивого висновку свого слідства 
й збагнути сенс відступництва і зради, а потім бути присутнім на суді 
й удовольнитися тріумфом месника.

Евріпід поклав на плече Ренеґатові руку й мовив холодно:
— Ходімо на агору — на суд.
— За що мене мають судити? — прошелестіли зшерхлі губи Ренеґата.
— За зраду.
— Яке маєш право ти, свідок зовсім іншого світу, судити мене за 

провину, вчинену двома тисячоліттями пізніше, адже відтоді встократ 
змінився світ!

— Світ змінився, це правда, але категорія зради залишилася незмінною, 
і кару за неї відвічно визначає суд — будь-якої епохи, — відказав Евріпід.
— Ходім.

Евріпід це сказав, повернурся й, знову обминаючи погаслий жертовник, 
подався до напівпрочиненої брами, розвів обаполи вузлуватими руками і
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зіник; я зрозумів, що старий поет довірив мені свою ^жертву, залишивши 
мене при ній як слідчого, чи, радше, конвойного; Ренеґат глянув на 
мене байдужими очима: ін’єкція страху, спричиненого з’явою Евріпіда, 
який покликав його на справедливий суд, не розбудила в ньому, як 
спершу здавалося мені, приспаної душі; в Ренеґата душі не було, він 
добре, видно, без неї обходився і згідливо, начебто не йшлося про суворий 
суд і, можливо, найстрашніший вирок, кивнув мені на знак згоди, що 
готовий іти в моєму супроводі на агору, де засідатиме ареопаг з приводу 
інкримінованого Ренеґатові страшного злочину, виписаного блідими 
літерами на білому підвіконні.

Ми вийшли на стежку, що звивалася попід прямовисною скелею з 
видовбаним у ній вікном Сократової в’язниці й виводила на дорогу 
Апостола Павла; Ренеґат усе з тим же байдужим спокоєм глянув на 
глибоку темну очницю тюрми, начебто не йому, а мені доведеться чекати 
тут кари після нинішнього присуду; тінь Евріпіда маячила далеко 
попереду, і ми йшли слідом за нею дорогою, що вела на агору.

Світало. Перед нами звівся в піднебесся старий Акрополь з білими 
колонами Парфенону, над яким розвівався національний грецький прапор; 
були ми ще в нинішньому дні, ще дотикалося свідомості дивне відчуття 
нереальності тих часів, свідками якої є античні будівлі на Акрополі, та 
ось за кожним кроком, відміряним по дорозі Апостола Павла, я фізично 
почав відчувати, як поволі, проте невтримно вглиблююся в товщу історії, 
як за мною нашаровується цілий ряд епох, і в кожній я присутній, і вік 
мій вимірюється вже не роками, а віками й тисячоліттями, і є в мене 
моє середньовіччя й моя античність, і в кожному часі я потрібен; я 
заходив у глибину часу й щораз більше втямлював, що перебуваю вже 
не в новітній Греції, яка щойно відвоювала свою незалежність, а в часах 
Евріпіда, і дедалі чіткіше вирізьблювалося розуміння того, що категорії 
моралі залишаються незмінними в кожному проміжку часу, і не бентежило 
мене вже й те, що старий поет кличе Ренеґата на прадавній суд за 
нинішню зраду: злочин цей вічний, як і вічна вірність, і в будь-який 
час, на будь-якому суді належиться за зраду кара, а за вірність — 
винагорода, і тому я не здивувався, коли поруч з музейним Парфеноном, 
на фронтоні якого грецький національний прапор раптом розчинився в 
кольорі неба, виросла у всій своїй красі бронзова статуя Афіни-войовниці 
з позолоченим списом, який заблищав вістрям до сонця, що випливало 
з-за Гіметських гір.

Ми з Ренеґатом йшли і йшли, заходячи в нескінченну глибінь епох, 
хоч відстань від в’язниці Сократа до агори була такою миттєво короткою, 
мов вирок.

Я спитав:
— Як у тебе все те почалося?
— Що саме? — перепитав, не дивлячись на мене, Ренеґат.
— Зрада.
— Ти, як і Евріпід, надто прямолінійний: називаєш зрадою те, що 

було і є моїм життям. Воля ваша — як називати, але життя ніколи і 
ні в кого не складається лише зі зла або лише із добра. А втім, чому 
мій спосіб існування здається вам злом? Тому, що я жив інакше, ніж 
ви? Але якщо ви маєте право судити мене тільки за те, що я інакший, 
то чому я за це саме не маю права судити вас?

— Але ж ти зрадив свою батьківщину.
— Поясни мені: батьківщина — це обов’язок чи переконання?
— Батьківщина — це любов, за яку йдуть на смерть.
— А коли я не знаю, що таке ваша любов, то за це заслуговую кари?
— Ти ж людина, не механізм, як можеш не знати любові?
— Чому ж, знаю і я... Я люблю працювати, вивчати мови, забавлятися, 

люблю вино, подорожі, люблю, зрештою, просто дивитися на світ і
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усвідомлювати, що живу... — 1 враз, начебто не він, Ренегат, а хтось 
інший, ласкавий, мрійний заговорив ніжно, як молитву: — “Добрий день 
тобі, сонечко яснеє, ти освіщаєш гори і долини і високії могили, освіти 
й мене, раба Божого, перед усім миром добротою, красою, любощами і 
милощами...” Тьху, знову приверзлося... з книжки патріарха Григорія... 
То з книжки, не моє! — голосно вимовив Ренеґат, ніби боявся, що його 
висміють за розчуленість. — Любов... Я ніколи не зрозумію слинявої 
любові покійного патріарха Григорія, не збагну, для чого цей облагород
жений теологічними і світськими науками муж, який з’їздив слов’янські 
й арабські, християнські й мусульманські світи, кладезь усіх знань, віддав 
у своїх спогадах аж сорок три сторінки плаксивим візіям про глухе 
грецьке село в далеких горах, де живе кілька десятків людей, які навіть 
не знають того, що з їхнього села вийшов у світ такий славний чоловік. 
Що це — здитинілість?

— Ні, це любов.
— Такої любові я не знаю і не розумію. “Сонечко ясне-прекрасне, 

освіти мене, раба Божого...” Слиньки!

II

На агорі, просторому чотирикутному майдані в афінському середмісті, 
оточеному урядовими будинками й храмами, затінені крислатими плата
нами й чахлими тополями, біля базиліки з портиком, спертим на два 
ряди корінфських колон, з-поміж яких виступала мармурова трибуна, 
збиралися Народні Збори, а на зовсім непоштивій віддалі від базиліки, 
в судовій залі якої мав засідати суд ареопагу на чолі з головним 
архонтом-епонімом, вирував звичайний ринок.

Торгові ряди повнилися різномасним людом: галасували афінські купці 
з чорними пов’язками на чолах, шастали поміж рядами злодійкуваті 
родосці в темно-синіх корсетах і коротких штанях, схожих на спідниці; 
розвішували на бантах строкаті шерстяні покривала гачконосі македонці 
у фіолетових хламидах і білих чоботях; біля дорогих крамниць походжали 
евпатриди* в сніжно-білих халатах; збирали довкола себе охочий до 
дискусій люд всюдисущі софісти; за дарами поліві садів сиділи висушені 
сонцем і хліборобською працею гелоти; над рукоділлям із шерсті пишалися 
красуні із заплетеним у тоненькі косички волоссям; рабів можна було 
пізнати з чорного одягу; всюди гасали голомозі хлопчиська — весь цей 
світовий набрід, зайнятий насущними життєвими справами, був ніби й 
зовсім байдужий до того, що перед портиком базиліки збираються члени 
Народних Зборів і має відбутися суд над злочинцем; ніхто не брав собі 
до тями, що як тільки вдарить ґонґ і охоронець клепсидри заллє в 
порожнину водяного годинника десять хоїв** води, барвисте й розмаїте 
базарне стовповисько, як це завжди після кожного засідання суду бувало, 
стане враз сірою публікою, зборищем безликих роззяв, а якщо суд винесе 
смертний вирок — то й жорстоким натовпом, спраглим крові; все це ще 
відбудеться, а поки що під палаючим сонцем мирно гаморить вічне 
білокам’яне місто, з базару несе запахом гнилих помаранч, солодких 
ріжків та олії, йдуть торги фісташками, фініками, мушмулою, ячмінними 
паляницями, дикою веприною, бараниною, цибулею, часником, а з таверн 
випаровує в повітря густий запах вина, айви і в’яленої риби.

Усе це я бачу і сприймаю вже без подиву й незбагненного відчуття 
вічности, яку осягнув, ведучи Ренеґата дорогою Апостола Павла (вона в 
нинішній античності зветься, певне, інакше) на агору; вже не в

♦Афінські аристократи.
**Один хой — три літри.
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примарному, а реальному людському втіленні стоїть у першому ряді членів 
Народних Зборів Евріпід; я, як слідчий у справі зради Ренегата і його 
конвойний, передаю підсудного голові колегії архонтів — епоніму, який 
ось прямує від брами судової зали поміж двома рядами колон і виходить 
до трибуни. Хто він є — сам Перікл, і ми з Ренегатом переміщені в 
золотий вік Афін; а може, глава Тридцяти тиранів Піфодор, який за 
вісім місяців царювання убив півтори тисячі послідовників Перікла, щоб 
знищити демократію; завойовник Афін спартанський цар Лісандр, за якого 
прирекли до смерті Сократа, чи геніальний Демосфен — свідок упадку 
Еллади? То ж чи справедливий відбудеться нині суд? Але ж повинен 
бути справедливий, коли на нього покликав нас Евріпід...

Голова епоніма обтиснута корінфським шоломом, зсунутим на 
потилицю, як у Перікла; може, це й не Перікл, проте я вловлюю 
характерний жест мужа благородного походження: епонім лівою рукою 
притримує накидку з дорогого блакитного сукна, рука застигла у 
величному порусі, пальці лягли на складки вільно, ніби на струни кіфари, 
оголена правиця випливає з-поза поли гіматіону й звільна підводиться 
вгору, мізинний палець показує підсудному на лаву, де той повинен сісти, 
і Ренегат слухняно виконує повеління; маєстат епоніма викликає в мене 
довір’я, я чекаю справедливого суду.

До клепсидри підходить охоронець, жде звуку ґонґа; з правого боку 
портика на гаку висить мідний щит, біля нього стоїть чорний раб з 
молотком у руці; обаполи розсувної брами судової зали розводяться 
навстіж, у залі по овалу чорніє шість гебанових масивних дверей, вони 
разом відчиняються і до зали входять шість архонтів-тесмотетів*, у 
кожного в руках самшитова табличка, на якій написано ім’я судді і 
вигравіювана його буква; судді сідають кожен на свою лаву, тримаючи 
в пучках пальців жолудь, позначений тою самою особистою буквою, — 
буде він вкинутий у відповідну скриньку “за” чи “проти”, а коли судді 
оголосять підсудному свій вирок, тоді до голосування приступлять Народні 
Збори.

Вдарив ґонґ.
Я стояв поруч з Евріпідом у першому ряді членів Народних Зборів; 

старий поет був достоту такий, як на скульптурних зображеннях: сива 
борода спокійно стелилася на грудях, а навислі брови підскочили вгору 
на звук Лшґа — не від несподіванки, а від значущости процесу; губи 
його склалися підковою, і в тій гримасі таїлася скорбота; очі мав суворі 
й разом з тим ласкаві — що в них нуртує і що теплиться, думав я: 
осуд, ненависть до Ренегата, жаль чи, може, співчуття до людини, яка 
втратила батьківщину, — напевне, й це, бо ж і він, Евріпід, утратив її; 
в густих зморшках на чолі, що, ніби брижі на воді, бігли від перенісся 
по безмежжі високого чола, тайнописалося питання, яке ніколи не ставлять 
на суді: чому втратив?

Ґоні* був гучний, сполох понісся столунням над вічним містом, і стих 
безмежний людський базар на просторі від платонівського Академічного 
Городу на заході до Лікабетських гір на сході, від Вежі вітрів на півночі 
до річки Кллірое на півдні, а ринок, той живець великого міста, в якому 
щойно було зосереджене властиве життя держави, стих, і народ з людей 
почав ставати натовпом, готовий сподіяти зовсім щось інше, аніж те, чим 
займався дотепер; Лші* прозвучав, мов поклик до помсти невість за що, 
і відголос його розносив флюїди незбагненної і безпричинної злоби до 
тих, кого судять, — винні вони чи ні; луна ґонґа пахла кров’ю, що 
хижо роздуває ніздрі і чинить із людини звіра; ринковий люд, який до 
цієї миті жив розмаїтим життям, насторожився, знеособився й повернув 
своє тисячеголів’я до базиліки, де важила смерть.

♦Суддів
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Епонім спитав підсудного:
— Ти маєш захисників?
— Ні, я сам один, — відказав Ренеґат. — І тому тут опинився. Коли 

я був у множині, ніхто не міг мене досягнути.
— Про це потім... Чому ти вернувся на батьківщину, яку зрадив?
— То буде довга відповідь. А натовп, ось бачиш, чекає суду.
— Натовп — то маса знеосіблених “я”, в ньому немає особистостей, 

які могли б впливати на суд, а тому ми не будемо звертати на нього 
уваги. Правда, він може із твоїх відповідей витворити для себе отруту і 
вчинити безглуздий ґвалт, а тоді треба буде викликати воїнів. Та до 
цього ще далеко^ починай.

Ренеґат говорив спокійно, глухо, без жури чи страху в голосі, бо 
страх, журба, як і радість, народжуються в душі, а в нього душі не було.

Йому не хотілося відповідати на питання епоніма. Нехіть до всього, 
що відбувалося на світі, почала огортати його відтоді, як султан Махмуд II, 
в якого Ренеґат служив першим драгоманом, наказав вирізати до ноги 
славний корпус йені-чері на стамбульському Ат-мейдані... Падишах, крім 
турецької, жодних мов не знав: на всіх трьох континентах, де тільки 
ступило копито османського коня, турки запроваджували мову, якою 
говорив Мехмед Фатих-Завойовник, вона єдина вважалася божою і 
людською, і високовладні імами ввели в коран додаткову суру пророчу, 
яка провіщала час, коли всі мови світу самі собою відімруть, мов 
засліплена сонцем нічна нетля, і племена земної кулі зіллються в один 
народ під зеленим прапором ісламу; турки зовсім не потребували знати 
чужі мови, їм не треба було порозуміння з підданими, вони вимагали 
від них праці й німого послушенства... Але ж передбачення додаткової 
пророчої сури не стосувалися поки що позаімперського світу, який і надалі 
залишався мовним Вавилоном, — мусили правителі Туреччини якось 
порозумітися з сусідами: султан створив при дворі канцелярію драгоманів, 
і були в нього перекладачами переважно кмітливі й до мов здібні греки, 
які проживали колонією у кварталі Фанар... Ренегат увірував у могутність 
Високої Порти і її месіанську роль для роздріблених народів світу й увіч 
переконався, що турецька імперія морке існувати тільки за військової 
присутності в ній яничарського оджака, з яким народилася і з яким 
загине, якщо буде на те воля Аллаха, — і коли це сталося, вигукнув у 
розпачі Ренеґат, ховаючись від султанського гніву в трущобах Пери: “У 
мене було могутнє “ми”, яке загинуло на Ат-мейдані, тепер мені 
залишилось тільки “я”, котрим не володію!”

З того часу зненавидів Ренеґат Махмуда II — руйнівника імперії, в 
якій так зручно влаштувалися фанаріоти: сам джаханнам* послав Махмуда 
в світ. Змушений покинути Стамбул, Ренеґат подався в Афіни, несучи 
в пам’яті на всю решту свого життя страшну картину погрому яничар
ського корпусу.

Підсудний замовк: епонім і шість архонтів, що сиділи на своїх 
суддейських місцях із розгорнутими папірусними сувоями і стилосами в 
затиснутих пучках, нерозуміюче дивилися на Ренеґата — не дає ж він 
відповіді на запитання верховного судді: чому вернувся на батьківщину, 
яку зрадив.

Зрозумівши, якої мови чекає від нього суд, Ренеґат зосередив свої 
думки на поняттях “батьківщина” і “зрада” і збагнув, що вони йому 
чужі: чи ж можна вважати батьківщиною убоге грецьке село в Арголіці 
поблизу містечка Немеї, в якому він народився і звідки був забраний до 
Стамбула своїм дідом?... Діда віддали колись за законом девширме** в 
яничарський оджак; він ще молодим покинув службу, туго набивши

♦Пекло (тур.).
♦♦Податок кров’ю — рекрутування хлопчиків у яничари.
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гаманець золотом» награбованим у священих походах на східнослов’янські 
землі, і, оскільки вважав себе греком, одружився з грекинею, купивши 
у Фанарі будинок, а пізніше відправив сина в рідне село, щоб той пізнав 
свій родовід. Потім народився внук — кмітливий і до знань беручкий, 
тож забрав дід десятирічного хлопчика в Стамбул, віддав його в 
яничарський корпус, де малий п’ять років вишколювався серед аджем- 
огланів* — омусульманених українських, польських та грецьких хлопчиків
— і увірував у єдино справедливу віру, що панувала над світом.

Юнак прийняв іслам на службі в яничарській орті; там же й помітили
дервіші ордену бекташів неабиякі його здібності до чужих мов: дервіші 
спали в казармах біля кожного п’ятого яничара, підслуховуючи їхні 
розмови, й донесли чорбаджієві, що один з яничарів, пррушуючи сувору 
заборону, розмовляє з товаришами то по-польськи, то по-українськи — 
новачка за те присудили до побиття палицями в п’яти. Чорбаджі доповів 
про це яничар-азі, а той султанові. Падишах відмінив покару й наказав 
послати юнака в Патріаршу академію, де вчилися діти греків-фанаріотів, 
та його назвати Ренеґатом, тобто наверненим у мусульманство 
християнином, і вже цього імені він не позбувся навіть тоді, коли 
дослужився до посади першого драгомана при султанському дворі.

... То що ж таке для мене батьківщина? Грецьке село біля Немеї, в 
якому народився і прожив десять літ? Чи вся Греція — край, який 
увійшов у мою свідомість міфічним образом з античними богами й 
богинями — тими олімпійськими мисливцями, ремісниками, пастухами, 
інтриганами, злодіями, вбивцями, розпусниками, войовниками, — і коли 
я здер з того образу героїчний флер, то залишилися від міфа на землі 
неписьменні, зжебрачені, отупілі люди, які називали себе чомусь греками, 
хоч насправді спадкоємцями славетної Еллади не були. Був то звідкись 
зайшлий народець, який умів торгувати і красти, пристосовуватися до 
господарів, заздрити своїм братам, які мудріші й багатші, а до багатших 
і мудріших чужинців — улещуватися, зрікатися свого краю задля користі
— і ніколи й ніде не сягав він думкою у свою далеку історію, бо не 
мав пам’яті, не відав навіть того, що є народом і може мати власну 
державу; той народець просто існував собі та й годі, то чи ж міг він 
стати уособленням батьківщини?

Або — чи міг стати моєю батьківщиною квартал Фанар у Стамбулі, 
який дав мені науку і становище — квартал, заселений втікачами з 
оплаканої ними благословенної Греції? Ці подвижники грецької незалеж
ності, яку вони збиралися вибудувати в чужих краях, принесли у Фанар 
грецький патріотизм, запротокольований у слинявій поезії і плаксивих 
піснях; фанаріоти міцно тримаються греко-православної віри, погорджують 
ренегатами, проте ділити долю з улюбленим народом не хочуть, адже 
легше бути патріотом у чужому краю, де можна вчитися у Патріаршій 
акдемії або світських школах, які утримують грецькі купці й банкіри, 
ніж залишатися невільниками на рідній землі й платити податок кров’ю.

О Аллах, фанаріоти мають навіть свою ідеологію патріотичного 
прислужництва, яка закликає пити вино за незалежну Грецію і вірно 
служити падишахові. Вони мають теж свого ідеолога — блаженної пам’яті 
професора Патріаршої академії, що не заважало йому бути разом з тим 
секретарем уряду Високої Порти, Олександра Маврокордато, який заснував 
у Фанарі знамениту династію лакуз при дворі султана, а в “Настановах 
синові” висловив справжню суть своєї ідеології: “Роби не те, що хочеться 
і що можеш, а те, що вигідно”, і таким чином ставали фанаріоти 
господарями Молдавії і Валахії, ставили на посади вигідних собі й 
Туреччині пашів та візирів і ревно при тому молилися християнському

*ЯничарИ’Ціколярі.
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Богові, а на бенкетах піднімали повні чаші за незалежну Грецію!.. Я ж, 
осягнувши науку в Маврокордато, був принаймні чесний перед собою: 
служив султанові й молився його Богові, служив Туреччині і підтримував, 
як тільки міг, її гвардію — Яничарів... То, може, Висока Порта — 
османська імперія стала моєю батьківщиною? Ба ні, ця чужа державна 
будівля була для мене лише простором, в якому я міг всебічно розвивати 
свої здібності, за що і був їй вірний...

— Я не маю батьківщини, — сказав Ренегат до епоніма й суддів, — 
а тому й немає за мною злочину зради. А чому вернувся в Грецію... 
Залишатися в Стамбулі стало небезпечно, крім того я вирішів виступити 
проти грецьких повстанців не тільки з обов’язку чесного слуги імперії, 
а й для добра самої Греції — потім спробую це пояснити. Греція... 
“Добрий день тобі, сонечко яснеє, ти освіщаєш гори й долини і високії 
могили, освіти й мене, раба Божого...” Ви лише не подумайте, що долає 
мене сентиментальність, — чомусь ці слова із книги патріарха Григорія 
переслідують, начебто я їх десь раніше чув... Є така хвороба — ностальгія. 
Я її називаю інакше — цікавість. Незборима цікавість побачити ще раз 
ті місця, де вже колись бував. Я знайшов село, в якому народився, 
обійшов його довкола, та людей, які могли мені бути батьком-матір’ю, 
не шукав. Не потрібні вони мені... Шановні судді, не наводьте лише з 
цього приводу прикладів туги за рідним краєм, який цроймав, наприклад, 
Одіссея, коли він вертався до своєї Ітаки й незрівнянної Пенелопи, тієї 
його стійкості, якої не могли зламати ні врода дочки фессалійського 
володаря Навсікаї, ані чари німфи Каліпсо, — все це вигадки наївних 
еллінів... Людина, яка пройшла вишкіл у могутній імперії і збагнула 
силу, котра дощейту руйнує особистість, не здатна за чимось тужити, 
вона може лише пізнавати. Я забажав пізнати новітню Грецію, спонуканий 
теж і тривогою за неї: як цей народець, з якого мені судилося вийти, 
наважився підняти руку на таку незмірну силу знівельованих мільйонів 
“я” і що він робитиме з тією незалежністю, якщо навіть на якусь 
історичну мить її виборе, — без зв’язків із народами, що влилися в 
імперію і розчинилися в ній, без імперського імперативу, адже навіть ви, 
старі елліни, слухаєтесь наказів своїх придуркуватих богів, яких самі собі 
видумали для імперативного начала; без державного досвіду й належної 
політичної едукації; чому цей народ вирішив стати самогубцем, адже 
жорна імперії скоріше чи пізніше розітруть його разом із незалежністю, 
і сліду не залишиться на світі... Я хотів знайти спосіб — як його ще 
можна врятувати, щоб він не загинув від своєї непристосованості, 
неготовності до іншого життя — мов той кріт, що знеобачки виплигнувши 
із затишної й поживної темряви, мусить здихати на сонці... Я прийшов 
переконати провідців злочинної непокори, що греки з їх ефемерною 
державою — то nihil, ніхто, що бджола може жити й працювати тільки 
у гурті, що муравель сильний лише в купині, і чим більше муравлище, 
тим сильніший муравель... Шановні судді, якщо в мене є та традиційна 
ностальгія, то тільки за роєм, за муравлищем, а для одиниці, якою є 
нинішня Греція, рятівною філософією може стати лише нігілізм — 
цілковите знеособлення в системі, що називається імперія.

III

Могутність османської імперії викликала в Ренеґата не любов, а подив. 
Невідома світові суміш із азійських турків-огузів та відчужених від Персії 
сельджуцьких племен, схрещена з малоазійськими номадами, стала 
організованою ордою, яка назвала себе турками, — і рушила вона крізь 
тринадцяте століття на захід під проводом султана Османа й непомічувана 
ослаблими державами трьох континентів осіла в підчерев’ї Європи,
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зачаїлася, мов сколопендра під камінням, напуваючи жало завойовницькою 
отрутою й готуючись до стрибка — наглого, рішучого, приголомшливого.

Який же то стрибок! Впала перед молодими османами стара Візантія, 
а далі — земля за землею — Болгарія, Сербія, Греція, Албанія, Сірія, 
Єгипет, Месопотамія... Чи знала історія кращі походи? Валились 
неприступні мури відвічних фортець, розкочувалися, ніби сувої килимів, 
простори завойованих країв під копита турецьких огирів; кожен день 
примножував для імперії шмат землі, і не було на світі сили, що могла б 
спинити новітню орду, а попереду переможної армії йшла ні з чим 
незрівнянна султанська гвардія йені-вері, якої не знала жодна досі держава: 
військо з лицарів, що не мали своєї батьківщини і жило заради воєн, 
трофеїв і жолду; ратники, в яких не було матерів, воїни, яких не з’їдала 
нудьга за рідним краєм, сестрами, братами, дружинами; особини, котрих 
не прив’язували до себе путами домівка, сім’я, звичаї, пісня; гвардія, 
з’єдинена гуртовим інстинктом жадоби перемог; немилосердна до народів, 
у тому числі й турецького, зграя, яка зневажала людську окремішність, 
самоповагу і мисль.

Ніхто не міг перемогти військо без облич і душ, навіть сам султан, 
бо й він був для них одиницею зі своїм власним світом мислення і 
діяльності, тож не було пощади й самому хлібодавцеві за зневагу яничарів.

Так думав колись Ренегат, так хотілося йому думати, бо в ідеалізації 
яничарського інституту, який став його життєвим змістом і потребою, він 
вбачав для себе не так фізичний, як моральний порятунок: за цим 
інститутом зяяла пустка, простір, сповнений іншим життям, яке не осягали 
змисли Ренегата і якому він був непотрібний. Ренеґат чіплявся думками 
за цей світ, перебуваючи в якому, він не відчував порожнечі на місці 
душі; місце душі у вибраному ним світі заповнювала ідея високого 
становища заради становища, почестей заради почестей, перемог заради 
перемог, влади заради влади — ця всеможна ідеологія сваволі давала 
відчуття власної могутності у прибраній вітчизні, яка хоч і не була 
матір’ю, проте щедро платила за вірність не лише хлібом, а й правом 
уседозволеності, чого в іншому середовищі знайти б не міг. Сутність 
Ренеґата належала тільки тій державі, яка висмоктала з нього живець, 
названий ідеалістами душею, і замінила її жадобою жадоб.

Так хотів думати Ренеґат, проте реальність ставала зовсім іншою, і 
він це добре усвідомлював: яничарський оджак давно вже перестав бути 
звитяжним військом, яке воювало виключно заради воєн, вишколювало 
в собі хоробрість заради хоробрості, в якому цінувалася множинна сила 
і зневажалася одиниця; новітні яничари, награбувавши золота, будували 
палаци в передмісті, на березі річки Каят-хане, що впадає в Золотий 
Ріг; виростали тут за яничарські гроші доми розпусти; колишні воїни, 
що поробилися схожими на відгодованих котів, проміняли воєнні походи 
на забави серед тюльпанових городів і морські прогулянки на каяках, а 
бойову музику яничарських оркестрів із барабанами, тарелями, литаврами
— на любострасні трелі флейт у стамбульських борделях. Імперія ж, яка 
своєю могутністю завжди викликала в Ренеґата святобливий подив і поза 
якою він ніколи не відчував власної потрібності, стала схожою на старий 
вітряк, струхлявілі крила якого ледве обертаються на нових вітрах, не в 
силі розганяти для помолу старі жорна. Ренеґат вважав єдиним порятунком 
для старіючої імперії радикальне оновлення яничарського оджака.

Інколи увечері падишах запрошував першого драгомана на чашку кави. 
Було це великою честю для Ренеґата, хоч знав він, що не дружні почуття, 
а державні турботи примушували слабкого в нинішній політиці султана 
кликати до себе освіченого радника, який начебто перестав бути греком, 
прийнявши віру і правду османів, проте грецького розуму не позбувся... 
Ще недавно усвідомлення факту, що в лоно імперії вливаються незчисленні 
грані інтелекту різних народів, які перестають бути етнічними одиницями,
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розчиняючись у турецькомовному середовищі в єдине вариво, що за хліб 
сповідує іслам, сповнювало Махмуда II оптимізмом: він уже наяву бачив 
єдину османську націю на трьох материках, а може, й далі, проте останнім 
часом тяжкі сумніви щодо здійснення такої мрії сповнювали душу 
падишаха.

Грецьких повстанців, що розпочали війну з турками в Мореї, Румелії 
і на островах, турецька армія розбила; організатора “Святого полку” 
фанаріота Олександра Іпсиланті, який втік до Семигорода, ув’язнив 
прихильник османів австрійський канцлер Метерніх; турки дощенту 
вирізали острів Хіос: близько двадцяти тисяч греків убито, понад сорок 
тисяч розпродано на невольничих ринках; у кварталі Фанар зруйновано 
палаци фанаріотів, які співчували грецькому повстанню, між ними й 
садибу Іпсиланті; спалено церкви, в яких священики благословили 
повстанців на битви, а вісімдесятлітнього константинопольського патріарха 
Григорія V, незважаючи навіть на те, що за наказом султана проголосив 
анафему Іпсиланті, повісили на воротах патріаршого палацу... І все ж 
греки проголосили незалежність і вивісили на Акрополі свій національний 
прапор!

Та найпідступнішого удару в спину завдали імперії самі турки: син 
турецького бея Алі-паша оголосив Янінський пашалик у північній Греції 
незалежним і перейшов на бік грецьких повстанців, а яничарський 
оджак, невдоволений низькою платою за кров, відмовився йти проти 
Алі-паші!

... Махмуд був розгублений. Він з-під лоба підозрідиво поглядав на 
першого драгомана: закрадалося недовір’я до грека, хоч добре усвідомлював 
султан, що цей грек надійніший від турка; падишах булькав кальяном, 
випускаючи з рота круглі кільця диму, що розширювалися й осідали на 
голову Ренегата, сповзаючи до шиї, мов петлі; султан невідривно дивився 
на драгомана, доглядаючись у ньому зніченості, а то й страху, проте й 
тіні зніяковіння не побачив падишах на непроникному обличчі Ренегата: 
було воно холодне й розумне; почуття розгубленості, навіяне султанові 
невдачами, почало зіслизати з душі, й давній підступний задум, що 
роками виношувався в голові падишаха, знову сплив, і зважився Махмуд 
вивірити його на реакції Ренегата. Він нахилився до драгомана й довірливо 
мовив:

“Сон снився... Дуже поганий сон.”
“Не вірю в снни, ваша величносте, навіть не знаю, що воно таке”, — 

холодно відказав Ренеґат.
“І я не надто. Але послухай... Прийшов до мене цієї ночі уві сні 

чоловік у дервіському бурнусі, з прикритим до очей хустиною обличчям 
і проказав вірша, схожого на суру Корану: “Коли сповниться круг віків, 
тоді народ османів повернеться, звідки прийшов, виконавши, за волею 
Аллаха, своє призначення...” Я хотів покликати сторожу, щоб схопила 
провісника лиха; як так — вернутися: в нікуди? Адже в тих місцях, 
звідки ми прийдіди, живуть інші народи, а нас славні наші походи загнали 
в чужі землі, які ми хотіли зробити своїми і не змогли: ось підвели 
голови греки, заворушилися болгарські гайдуки, сербські ускоки та й наші 
кизий-бапгі, бо ким же є Алі-паша, як не червоноголовим бунтарем? Я ж 
наказав яничарам... Бо ж як усі народи піднімуться — куди нам тоді 
вертатися, ми загубили свою колишню землю; тому я наказав — упень, 
упень! Султанського наказу не виконано, що в такому випадку повинен 
робити падишах?.. Але — про сон... Я відкрив рота, щоб кликнути 
сторожу, а захожий каже мені: “Заспокойся, я астролог”. Тоді в мені, я 
це терпко відчув, заворушився страх перед моїм власним майбутнім, — 
згадав я про долю мого попередника Селіма III. Не повинно таке почуття 
приходити до падишаха, але воно прийшло, було сильнішим за мене, і 
я спитав: “Чи можеш відгадати мій день грядущий?” — “Якщо запевниш
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мене від свого гніву, то все розкажу, що знаю”, — мовив астролог. 
“Присягаю, що нічого тобі не станеться”. — “То слухай, хай Аллах 
пошле тобі здоров’я і помножить дні твої... Внутрішні бунти знищать 
міць турецьку, утратять турки всі свої землі в Європі й з усесвітньою 
ганьбою виводитимуть вони із західних країв свої оджаки й орти... Й аж 
тоді, коли на чужих землях не залишиться жодного турецького воїна, 
твій народ заживе спокійно. Кожна чужа земля сповнює його тривогою, 
і життя народу в постійній небезпеці: він хоче спокою, а не чужих 
земель, які не дають йому ні радості, ні хліба... Питаєш, що буде з 
тобою? А те, що з твоїм народом!” — “Куди ж ми дінемося?” — спитав 
я, повіривши уві сні в його богопротивне пророцтво. — “В Малу Азію 
вернетесь, звідки стрибнув, мов отруйна сколопендра, османський султа
нат, — в бейлик Османа-бея біля Брусси!” Я закричав з переляку, 
астролог здер з обличчя чорну пов’язку: був це шейх дервіського ордену 
бекташів Абдул-баба, покровитель яничарського оджака... Гріх вірити в 
такі сни, вірний мій драгомане, але таке пророкувати міг, навіть уві сні, 
будь-хто, тільки не турок... З кого ж складається яничарський оджак: а 
з тих самих нащадків грецьких клефтів, болгарських гайдуків, сербських 
ускоків, що походять із земель, з яких ми, за божевільним пророцтвом 
бекташа, мали б вступитися колись... Хіба не так?”

На камінному обличчі драгомана здригнувся м’яз, він зрозумів, для 
чого падишах розповів йому свій сон і що задумав: пророцтва про упадок 
Туреччини розповідали на Бедестані колишні яничари, котрі покинули 
оджак і ухилялися від призову на війну; вони торгували коштовностями, 
награбованими в походах, а також невикористаними білетами на сул
танський жолд — їм насправді заважала імперія спокійно жити... Махмуд 
задумав сповнити те, чого не вдалося зробити його попередникові: С&іім III 
створював нове військо, яке мало замінити яничарів, якичари ж 
збунтувалися і вбили Селіма... Махмуд втрачає владу в державі, він 
боїться своєї власної гвардії, яка кожної хвилини може скинути його з 
трону, — але ж без яничарів Туреччина стане безсилою не лише перед 
греками, а й перед турками: з Алі-пашею можуть воювати лише яничари, 
тільки вони здатні пролити турецьку кров.

Ренеґат знав: для втримання імперського колоса на ногах у той час, 
коли підкорені народи пробуджуються до незалежного життя, а міфи про 
їх злиття в єдину націю втрачають сенс, коли волає приспаний голос 
крові, а призабуті національні символи повертають цілому поколінню 
історичну пам’ять, коли одне слово прадідівської молитви або єдина строфа 
зі старого гімну піднімають народи на битви, коли врешті прозріває й 
панівна нація, — потрібне імперії таке військо, що йде на діло, мов 
стріла з лука; військо, свідоме своєї фізичної переваги над рештою 
поспільства, сповнене зневаги до всього, що є іншим, ніж воно; військо, 
котре відчуває лише ритм маршової колони, в якій рухається, але напряму 
руху не знає, — і тій маршовій колоні не потрібні переконання кожної 
одиниці, з яких вона складається, а лише механічний послух. Таким 
військом є на сьогодні яничари, і рано їх усувати з політичної арени.

“Я хочу дати тобі пораду, великий султане, — сказав по хвилі Ренеґат.
— Ти стривожений, тобі сняться погані й зовсім недоречні сни: ніхто не 
зможе повернути турків з усього світу на їхню міфічну батьківщину — 
вони там просто не змістяться... Довірся мені, я знаю, як можна врятувати 
імперію — для Туреччини і для підкорених народів, які у ній живуть. 
Без неї на тій вимріяній волі вони стануть безпорадні, мов звір, що виріс 
у господарстві єгера, а потім, випущений у ліс, не вміє ані їжі здобути, 
ані оборонитися: обікрав єгер його природні здібності... Суттю імперії є 
зброя, яку яничари випустили з рук. Треба знову вручити її воїнам для 
потрібного діла: вони ж никнуть, зникають, перемінюються в земноплазів, 
коли в руках не мають ятагана й пищалі”.
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Султан мовчав, і це тривожило Ренегата...
— Лише в спілці з Туреччиною може існувати Греція, — промовив 

Ренегат до епоніма, — тільки знеособившись у могутній системі му
равлиська, що називається імперією. Таке моє переконання.

— Безумець ти, — сказав епонім. — Олександр Велфтй хотів усі» 
народи перетворити в єдиний сдлав, а оголицею світової держави зробитй 
Вавилон, і застосував задля цього примус. Що ж з того вийшло: держава 
розвалилася не через смерть Олександра, а через абсурдність ідеї. 
Муравлисько!.. Особистості визначають/ обличчя народу: якби не Платон, 
який із людського рою видобув мед вчення Сократа, ми б не мали 
великого філософа. А скільки Сократів загубилося по тих муравлищах!

— Неправда ваша, — скептично посміхнувся Ренеґат. — Та мудрість, 
яку ви вважаєте загубленою, стала масовою. Чому нас усіх захоплює й 
дивує народна пісня, чому ми водно твердимо, що народ мудрий? А тому, 
що безліч Сократів, не виділених Платонами, залишилися в людській 
масі — і всі ті безіменні філософи збагатили інтелект народу!

IV

Гамірний ринок на агорі почав раптом стихати, начебто, вчувши далеке 
відлуння грому, базарний люд прислухався, чи справді не надходить гроза. 
То поповз, мов слиж по болоті, шепіт, який щораз упевненіше набирав 
словесної виразності: ареопаг судить злочинця, великого шахрая, через 
якого з дня на день зростають ціни на базарі: ось учора одна рибина 
коштувала три лепти, а сьогодні вже цілий обол, тиждень тому за барана 
правили п’ятдесят драхм, а нині майже міну; звідкись прийшла чутка, 
що в намулі річки Каллірое знайдено неопізнаний труп; пов’язаний 
картатою хусткою старий продавець інжиру твердив упівголоса, розмов
ляючи сам із собою, що вечорами на пірейських причалах збираються 
розбійницькі ватаги; евпатрид у дорогому хітоні доводив кирпатому 
філософові у лляній сорочці, що в усьому винна Періклова демократія, 
яка довела державу до хаосу — що хто хоче, те й робить, — і потрібна 
залізна рука тирана...

Я уважно придивлявся й прислухався до всього, що мене оточувало: 
відзначив про себе, що базарні плітки й ремствування звідкись мені добре 
знайомі, начебто я чув їх учора у своєму рідному місті, і людей подібних 
уже бачив, — одне слово, я переставав відчувати абсолютну несумісність 
античності із сучасністю, проте намагався не виходити з історичної 
площини, яку вибрав собі для слідства.

Відшукуючи властивий образ зрадника, збираючи його досьє, я прагнув 
якнайглибше проникнути в громіздку товщу часу, щоб на законах і моралі 
представників первісної цивілізації визначити справедливу й повну міру 
карності за зраду, а тому ретельно вникав у психологію Ренегата, 
відчитуючи його думки й вивчаючи оточення. Мені було байдуже, в який 
саме період античної історії я увійшов: чи то в час жорстоких законів 
Дракойа, демократії Перікла, упадку Афін за оратора Демосфена, а чи 
в елліністичну епоху після Олександра Великого; мене передусім цікавили 
засади моралі і права, якими користувалися стародавні елліни — праотці 
визволеної з-під турецького іга новітньої Греції і мої давні знайомі — з 
поезій, трагедій, поем, комедій та філософських трактатів; сподівався я, 
що карний кодекс, як і стосунки між людьми, не надто відрізняється від 
нинішнього.

Ринок, незважаючи на певну нервозність, усе ще дихав своїм звичайним 
ритмом; шепоти та вигуки губилися у торговому гаморі; я прислухався 
до розмови багатого й думного евпатрида, який доводив кирпатому 
філософові, що для нинішнього суспільства конче потрібні закони Дракона,
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за якими карали смертю злодіїв і вбивць; я нащурив вуха, щоб почути 
відповідь босого філософа, та він, вловивши, видно, своє ім’я, яким 
вправлялися в ораторстві епонім і Ренеґат, підкасав руками сорочку, що 
заважала йому швидко рухатися, й попрямував до трибуни. Був це 
Сократ.

Філософ сперся ліктем на трибуну і, розкривши в саркастичній усмішці 
широкого рота, від чого ніс ще дужче закирпатився, звів уверх оголену 
волохату правицю.

— Елліни, — вигукнув Сократ, — і ті, що прийшли до нас із 
майбутнього! Всі ви залишились і досі дітьми — нема серед вас старця! 
Чи ж не читали ви Гомера? Такі ви вже юні розумом, ніби в головах 
ваших не зберігся жоден переказ, жодне посивіле від часу вчення: та 
хіба ахейці, що облягали Трою, не мали Ахілла, Аякса', Одіссея, а були 
суцільною темною масою? Чи ж то Троя не мала Гектора? Як же ти, 
нещасний підсудний, поведеш без предківських знань і досвіду колісницю 
свого народу, коли не знаєш сутності одиниці, а бачиш тільки безлику 
множину, дивишся на ліс, не розрізняючи дерев! Ти, мов той Фаетон, 
син Геліоса, не зумієш її спрямувати батьківським шляхом, а через те 
спалиш землю і сам загинеш. Бо чи ж може не спалити світ безособовий 
гурт людей, відданий в управління безумному стратегу?.. Ви тут, я чув, 
незадоволені демократичними порядками, накликаєте на свою голову 
Дракона, щоб навів серед вас лад, а ким же тоді єсьте, коли самі в себе 
не вмієте чинити ряду, — отарою? Чому серед вас, людського натовпу, 
так мало готових творити, а не лише слухатись, мов німе бидло? Пізнай 
спочатку самого себе, а вже потім іди до гурту. Пізнай спочатку ту 
одиницю, якою ти є, й аж тоді берися за справу. Одиниця — то 
центральне, магічне, найдійовіше і найпотужніше число. Одиниця повинна 
звідати долю, роковану багатьом; одиницю часто умертвлюють заради 
торжества множйни. Кожна одиниця, що перебуває в гурті, мусить 
виділятися власними прикметами і гідністю — лише тоді громада перестає 
бути отарою, підпорядкованою наказові й інстинктові споживання, — стає 
вона живим організмом, у якому кожен орган функціонує в гармонії з 
іншим. Поклоніться одиниці, поклоніться кожен сам собі і тоді втямите, 
що всі ви створені богами для самостійного життя й чину!.. Ренегате, ти 
зрадив передусім себе самого, забувши або не звідавши навіть, що єси 
одиницею, людиною, греком!

Підвівся Ренегат. Він кинув оком на торгові ряди, й погордлива усмішка 
скривила його уста, начебто він серед античного ринкового люду уздрів 
добре знайомих йому базарних пройдисвітів; потім провів поглядом по 
рядах членів Народних Зборів, на мені його зір не затримався, одну 
лише мить приглядався до Евріпіда й холодне його обличчя засвітилося 
цікавістю, а тоді звернувся до Сократа:

— Як я зрозумів, хвальний філософе, ти проповідував щойно 
демократичні принципи... Ти вимовив слово “отара”, маючи на увазі 
здисципліноване імперією суспільство. А то не отара, то злагоджений, 
немов казарменне військо, механізм, завжди готовий до дії. Демократичну 
отару я вже мав можливість бачити в новітній Греції, — він знову глянув 
на ринкову юрбу, яка почала забувати про торги й згромаджувалася у 
тилу Народних зборів. — Та я зараз не про це... Ви, старі елліни, крізь 
десятки століть нагуділи людству у вуха: ми найстаріша цивілізація, ми 
принесли світові найлюдяніші традиції з глибин віків, ми колиска 
вселенської культури!.. Осягаючи історію правітчизни нинішньої Греції у 
Патріаршій академії, я намагався колись викохати в собі грецький 
патріотизм старожитністю Еллади, та не міг цього зробити лише тому, 
що в тій історії тільки один праводавець і архонт Дракон володів насправді 
державним розумом, створивши закони, які бичем страху згромаджували 
суспільство в єдиний міцний кулак, — і хіба таку лише Грецію я міг

36
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


приймати за свою. Скажи мені, мудрий старче: чи міг я стати істинно 
грецьким патріотом, студіюючи епоху Перікла, за якої під ширмою 
демократії прийшла до влади корабельна чернь?

— Ти маєш рацію, коли засуджуєш охлократію, — озвався на питання 
Ренеґата Сократ. — Але кожна правда — це тільки фраґмент правди 
абсолютної, якої ніхто з-поміж смертних до кінця пізнати не може. Тож 
і я ніколи не цілився на абсолютну мудрість — ти, напевне, пам’ятаєш 
мою сентенцію “Я знаю те, що нічого не знаю”, проте до істини йшов 
не напролом, як ти це робиш, а дорогою копіткого аналізу життєвих 
явищ... Так ось, Дракон намагався запровадити в державі тиранію, яка 
мала б витворити із суспільства ударний таран, — цього, зрештою, 
добилася Спарта, ставши державною казармою, заселеною фізично здо
ровими, подібними одне до одного людьми. Але скажи, чи можливо, щоб 
у природі панували тільки один тип рослин, одна порода тварин? Лише 
в розмаїтті розкіш життя, лише різноманітність породжує енергію 
творення. Тиранія ж заперечує творчість: назви мені хоча б одне ім’я 
видатного спартанського поета, філософа, митця — усі таланти були вбиті. 
У здорових людей — сліпим послушенством тоталітарній ієрархії, у 
кволих... Та що там, фізично кволих, у яких так часто загоряється світло 
таланту, скидали зі скель у Тайгетських горах. І що вийшло: є Спарта, 
є держава, є військо, а суспільства немає. Є казарма. Бо хіба можливе 
суспільство без зухвалої і несподіваної мислі, а природа — без гармонії 
найнесумісніших, здавалось би, різноманітностей? Сліпий послух супроти 
держави й релігії є, власне кажучи, аморальним: людина не може бути 
іграшкою зовнішніх сил, в людини є розум, і тому вона здатна пізнати 
й оцінити саму себе. А мислі людські такі ж не схожі між собою, як 
люди, народи, раси, — і в тому полягає цікавість життя: люди стають 
людьми в дискусійних клубах, а не в казармах. А коли і є цілковита 
подібність між людьми, то тільки в прагненні свободи й незалежності.

— Кажеш, Сократе, що тільки демократія дає можливість розвиватися 
творчості. Це й справді так: демократична епоха Перікла народила славну 
когорту мудреців, митців і поетів. Але як повелася, що зробила вона, 
хвалена тобою, з творцями? Великого Фідія заздрісний до талантів люмп 
брехливо звинуватив у кражі золота, випущеного на оздоблення, 
пам’ятника Афіни, — і помер скульптор у тюрмі. Софіст Протагор лише 
за те, що засумнівався в існуванні богів, мусив утікати з Афін. Подібне 
сталося, як добре знаєш, з твоїм учителем філософом Анаксагором: за 
зневагу богів, які у своїй суті були витвором невибагливого людського 
розуму, його засуджено до смерті, і врятувався він утечею в Малу Азію... 
Дика демократія, якій Перікл дав абсолютну свободу, породила грошовиту 
чернь, для якої збагачення стало головною метою життя, гроші — мірилом 
достойності, а розум — найбільшою небезпекою, — і та чернь корабельна, 
як назвав її потім Арістотель, притягнула врешті до суду самого Перікла
і мудру його дружину Аспасію, оголосивши їх винуватцями чуми; Перікл 
на колінах випросив у юрби помилування для Аспасії, а сам був би 
страчений, якби не розпочалася війна зі Спартою... — Ренеґат відшукав 
очима в рядах членів Народних Зборів Евріпіда і продовжував: — 
Демократична отара примусила й тебе, Евріпіде, просити притулку в 
македонського царя Архелая, ти теж, як і я, покинув край, у якому 
народився, — чому ж мене за такий самий гріх притягнув до суду?.. 
Зрештою, на цій самій агорі, де зараз судять мене, м’ясники Аніт і Меліт 
домоглися в Народних Зборів винесення смертного вироку тобі, Сократе... 
Хто ж винен у тому, що такий смерч пронісся над Афінами після блискучої 
перемоги під Саламіном? Чернь! Хто спустив чернь з прив’язі? Демократія! 
Наївний народ повірив, що при демократії трудівник стане господарем 
землі, — вигнав аристократів, і в ту порожнечу влізли хабарники і
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злодії... Скажи мені, чи ж моя вина в тому, що я шукаю порятунку для 
себе і для Греції в суворих законах маршової колони імперії?

Помовчав Сократ.
— Болісну правду мовиш, Ренеґате, — сказав по хвилі. — І я те 

саме мовлю. Проте різниця між нашими речами в тім, що ти злобно 
насміхаєшся над трагедією Еллади, а я плачу. Твоя біда в тому, що ти 
хотів виховати в собі любов до Греції погордою до неї, а не болем, 
породженим любов’ю.. Бо твою душу, в якій мав би непокоїтися біль, 
розчавила імперська колісниця, і ти став безпечальний, мов монумент. 
А людина тим і є людиною, що їй болить пам’ять. Убогі духом ті, які 
уподібнилися до міфічних лотофагів: їли лотофаги солодкі, наче мед, 
плоди лотоса і марнували життя у млявому півсні, а хто з пришельців 
скуштував того плоду, забував про батьківщину й залишався на лотосовому 
острові назавжди... Ти знайшов найлегший вихід з біди, в яку потрапив 
твій край, — покинув його. А я хоч і постраждав від свого наївного, 
пожадливого й необачного народу, все ж таки — як і ті, кого ти назвав 
і не назвав, — повстав проти олжі під час найсуперечнішого упадку 
моралі й повернув священному Логосу-Слову його первісне значення — 
правдивість. У цьому й сила мого народу, що в найтяжчі для нього часи 
з’являються люди, які не дають умерти вірі в правду... А щодо мене, не 
печалься, комахо з безликої множинності: найвища цінність — пожерт
вувати життям заради порятунку свого справжнього “я”.

V

Стрепенувся Ренеґат, почувши магічне слово “я”, нав’язуване йому 
старим філософом: воно раптом обізвалося у свідомості — сповнене 
незнайомої значущості. Досі це слово було для нього пустопорожнім 
звуком, незважаючи на те, що саме Ренегат, а не хто інший у розпачі 
вимовив його, як вимовляє невіруючий ім’я Бога в смертельному страху, 
коли поняття “ми” було назавжди втрачене — розтерзане, змішане з 
кров’ю і калом на Ат-мейдані, колишньому константинопольському 
Іподромі, де завжди ділили поміж яничарськими ортами свіже кінське 
м’ясо; тепер за людське гризлися між собою бездомні галатські собаки, 
і зліталися з вершин Тепе-баші трупоядні грифи на трапезу.

З тієї пори Ренеґат залишився сам на сам зі своїм “я”, та було воно 
порожнє, мов бузинова дудка, з якої не видобудеш сопілкового звуку, 
хіба лише глухе гудіння; воно не обізвалося в ньому й тоді, коли недобиті 
яничари сповзлися до околиці містечка Месолонгіон, яке облягав Рашід- 
паша з тридцятитисячною турецькою армією... Аж ось влетіло в порожнечу 
з уст Сократа слово “я”, наповнене невідомим для Ренеґата змістом 
людського обов’язку, і задумався він: а може, те “я” * завжди було в 
нього, а, певне, таки було, якщо він мав мужність вийти на Ат-мейдан 
того фатального першого дня байраму 1826 року, а потім не споневіритися 
в своїх переконаннях під Месолонгіоном.

Ренеґат розглянувся довкола і збагнув, що все те — ареопаг, Народні 
Збори, епонім, Евріпід, Сократ — напевне примарились йому: він сидів 
на кам’яній лавиці біля спустошеної тисячоліттями базиліки з розваленим 
портиком; колони, що тримали колись той портик на собі, стриміли в 
небо вінцями корінфських капітелей, як свідки старовини, а довкола жила 
нова Греція. Ось поруч ринок, з якого він носив додому харч, тільки 
сьогодні чомусь стоять столи порожні, і юрмиться на площі натовп зовсім 
сучасних, не античних еллінів: щось, видно, обурило їх, бо безперервно 
вигукують “геть!”, “ганьба!”; багатоголовий натовп стає щораз то більше 
злий, знервований, роз’юшений; він стугонить, телесується, готовий 
зрушити і знести все на своєму шляху, і скрушно подумав Ренеґат, що
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вже немає на світі тієї сили, яка б могла зробити з цього ненависного 
йому багатоликого монстра криваве місиво, бо та сила сама стала місивом 
у день світлого байраму на Ат-мейдані... Проте він пильно вдивлявся в 
натовп і, як і перше, коли доглядався до античного ринкового люду, — 
знову помітив серед юрби звідкись знайомі обличчя одягнутих у червоні 
каптани люмпаків, які метушилися, галасували й підбурювали народ, — 
і впізнав: були це переодягнуті за клефтів колишні яничари, які сповзлися 
після погрому до Месолонгіона...

... Махмуд II промовчав, ніби й не чув мови Ренеґата. Його обличчя, 
ще хвилину тому пожвавлене розповіддю про дивний сон, стало враз 
непроникним, — він не бажав слухати порад першого драгомана, який 
здався в цю мить надто запопадливим. Цьому грекові, що ось турбується 
про долю імперії більше, ніж сам падишах, не можна довіряти: султан 
краще знає, як треба рятувати державу і себе на османському троні — 
єдиній опорі імперії. Чалма на султанській голові була важкою, мов 
обов’язки імператора, від її ваги морщилось чоло падишаха* і зморшки 
збігали зі скронь на щоки, жмакаючи їх; Ренеґат вловлював на обличчі 
свого повелителя зблиски жорстокості, що то спалахували від усвідомлення 
сваволі, то пригасали від непевності у власній силі; Ренеґат, спостерігаючи 
настрій султана, все більше впевнювався в лихих його намірах і, не 
чекаючи дозволу, таки висловив пораду:

“Врятувати імперію можна лише зміцненням яничарського оджака — 
платою, зброєю і постійною воєнною мобілізованістю. Нема в державі 
іншої сили, здатної приборкувати не лише підкорені народи, а й турків: 
яничари за своєю військовою природою сповідують сильну державу, і їм 
байдуже, хто в ній живе і кого треба тримати в послушенстві; цей 
військовий механізм завжди був самодостатній і таким слід його зробити 
знову, він може стати сам державою, але тільки в турецькому оформленні, 
а Туреччині потрібно зберегти себе будь-якими засобами в імперській 
іпостасі”.

Султан невдоволенно зморщив чоло, проказав приглушеним голосом:
“Ти маєш рацію — їм байдуже... Яничарам усе одно, яку державу 

обороняти: їхня батьківщина — стамбульський ринок Бедестан з його 
крамницями і банками, в яких вони купують товари й переховують 
награбоване золото”.

“Зате яничари добре знають, що тільки Туреччина зі своєю варварською 
цивілізацією й пожадливістю до чужих просторів дає можливість красти 
у себе дома і займатися грабунками на завойованих землях. Держави, 
де народи самі створюють власне багатство, не дають яничарам волі для 
існування: громадяни, що власною працею надбали собі добро, вміють 
його й захищати, а яничарам потрібна імперія, яка займається розбоєм 
і всередині якої можна грабувати награбоване... Яничарам треба держави 
з людьми, що прогодовують себе в завойовницьких війнах; війни ж у 
свою чергу є запорукою боєздатності яничарського корпусу”.

Султан підвівся: він був смішний — як на нинішній політичний день
— у чалмі зі страусовими перами й тканому золотом важкому халаті, 
взутий на босу ногу в чарики із задертими носами; Ренегат мимоволі 
посміхнувся, і це не ковзнуло повз увагу Махмуда, він мовив злісно:

“Ми й справді виглядаємо варварами, а пануємо над половиною 
Європи. Я в цьому убранні приймаю австрійських послів, і вони теж 
посміхаються в рукав, як оце ти. На парадних зустрічах глав європейських 
держав мене супроводжують яничарські гвардійці — в коротких, попід 
коліна, синіх шароварах і зелених кунтушах, у шапках з білого фільцу, 
з яких замість пер стирчать дерев’яні ложки! І мені соромно... Та я 
заміню чалми фесками, замість кунтушів надіну на урядовців сурдути, 
пострижу їм бороди, скину з їхніх ніг чарики і взую в штиблети, візирів 
назву міністрами, новітню піхоту, “нізам-джедід”, що її не встиг створити
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Селім III, одягну в сірі мундири, а яничарський оджак розпущу... Ті 
воїни з ложками над лобами за їжу не щадять і султанів: хто вбив 
Османа II, Амурата IV, Ібрапма І і — вже на наших очах — Селіма III?”

“Я знаю, великий султане, що їх убили яничари, а тому пропоную 
оновити імперію не зміною зовнішнього декору, як це ти задумав, і не 
створенням нового війська — без традицій і вишколу, а цілковитим 
оновленням старого яничарського корпусу, нині розлінивленого в казармах 
біля твого палацу і на Скутарі. Не новітню жовтороту піхоту, а 
досвідчених яничарів одягни в іншу форму, виведи з яничарських казарм 
дервішів, які остогидли воїнам донощицтвом і нашіптуваннями, а коли 
повернеш яничарам колишню плату й даси їм волю грабувати — назвуть 
вони тебе намісником Аллаха на землі й підуть за тобою у вогонь і 
воду!”

Султан довго булькав кальяном, випускаючи з рота сизі кільця диму, 
й мовив нарешті:

“Боюсь я держави в державі, а вона вже є... Та невже Туреччина 
без них, інородців, які проникли в кожну клітину імперії і роз’їдають її 
мов шашель, не зможе вижити?”

“Вони стали кров’ю імперії”.
“То хвора кров”.
“А турки, навчені яничарами до розбоїв і непокори, віллють незара- 

женої? Ба ні, звільнені від повсюдної яничарської принуки, постраху, 
карності, вони насправді, як це тобі приснилося, вернуться на свої 
прадідівські землі; то будуть інші турки, які вже не захочуть імперії, 
але ж — хіба зможе існувати велика Туреччина в іншій державній 
формі?”

Султан, не відводячи погляду з Ренегата, підозріло примружив очі.
“Чому ти їх так захищаєш? — спитав.
“Я ж яничар, султане. Служу в тебе, а думки мої там, де я виховувався. 

Я свято увірував в імперію й запоруку її існування — яничарство. Це 
мої переконання і моє життя. Тільки в Османській імперії я міг із 
затурканого грека стати першим радником султана, отримати високу 
освіту; імперія дала мені нагороди й почуття впевненості в собі. І я знаю: 
постала вона разом з яничарами- за падишаха Урхана, а загинути може 
при Махмуді. Ти хочеш прикрасити Туреччину зовнішніми блискітками 
і не знаєш вартості того, що наміряєшся зруйнувати”.

“Досить! — тріснув у пальці султан. — Прагнеш, бачу, Ренеґате, 
зберегти яничарський оджак для себе, а не для Туреччини. Будь уважний, 
не конче мусиш загинути разом з ним. Іди...”

Ренеґат вів свою розповідь для мене, бо ж нікого не було в базиліці, 
а втім, усе, що з ним відбувалося, стосується виключно мене: я ж бо 
мусив завершити збір матеріалів слідства над зрадником, щоб мати змогу 
винести справедливий вердикт. Тому уважно слухав його сповідь, 
намагаючись вникнути в заплутані нетрі натури зради: було те сплетіння 
причин і наслідків неоднозначне, і я, дотримуючись юридичного закону 
презумпції невинності, дав Ренеґатові можливість виправдатися.

... Був теплий ранок першого дня байраму. Квартал Фанар святково 
млів під вранішнім сонцем, і над громаддям будинків, скупчених один 
біля одного так тісно, що вузькими вуличками між ними міг протиснутися 
хіба що один вершник, висіла дзвінка тиша. Вона розливалася теплими 
хвилями над султанським Біюк-сараєм, огороджена трьома, один від 
другого вищим, мурами, над Ат-мейданом з високою мармуровою колоною 
посередині, обплетеною зміями, й висла — розніжена, німа й від того 
тривожна — над шістьма мінаретами мечеті султана Ахмета, що замикали 
східний край майдану, ніби зачепилася на них, ніби накололася й так 
висіла, мов шовковий намет, який легко зірве зі шпилів мінаретів і кине 
на плац грозовий вітер.
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Навпроти Ат-мейдану, ближче до Пери, тієї клоаки на правому березі 
Золотого Рога, де живуть бездомні пси, волоцюги й злодії, звідки тягне 
смородом касби на аристократичні квартали Стамбула, розкинулись майже 
на милю яничарські казарми-оди, в яких розмістилося головне з’єднання 
яничарського оджака — стамбульський булюк. Біля зачинених брам казарм 
стояли на варті мовчазні сеймени, озброєні пістолями і ятаганами; на 
вежі, що завершувала чепурний палац яничар-аги, звисла ганчіркою 
яничарська криваво-червона хоругва зі срібним півмісяцем і гострим мечем 
османа на полотнищі.

Ренеґат вийшов зі свого будинку на майданчик, звідти виднілися ковані 
золотом ворота султанського палацу, що пишався над дзеркалами трьох 
вод, і подався до нього, щоб привітати султана з першим днем байраму 
і випити з ним чашку шербету. Тривожно було йти до падишаха після 
останньої з ним розмови, проте цього візиту вимагав від першого драгомана 
протокол; Ренеґат спустився по східках униз і вийшов на вулицю, що 
вела від Біюк-сараю до Ат-мейдану. Тут густо пахло кавою, вином і 
фруктами; крамниці й кав’ярні вже відкривалися, проте всюди було глухо, 
а ще підсилював гнітючу тишу розпачливий спів: то на порозі кав’ярні 
сидів чорномазий хлопчина, він перебирав пальцями струни на сандурі і 
виплакував свій жаль, а чи тривогу в тягучому амане, безпросвітному, 
як туга скитальця.

І враз тривожну тишу, просяклу мжичкою сумної мелодії, перервав 
грім: то із казарм вихопилася орда яничар, вона виливалася крізь вузькі 
провулки на вулицю, мов розбухла від жовтої повені гірська ріка, 
наповнювала її вщерть, змітала на своєму шляху все, що їй зустрічалося: 
котилися вниз по бруку бочки з вином, що їх виставили біля склепів 
крамарі, летів посуд, поламані гари з помаранчами, інжиром, ковбасами; 
все те розливалося, місилось, трощилось під ногами орди; Ренеґат не 
встиг заскочити до кав’ярні, яку притьмом зачинив чорномазий сандурист, 
і розіп’явся на дверях, вхопившись руками за одвірки; його шарпали, 
збивали з ніг побратими-яничари, немов мстили за те, що відокремився 
від них; Ренеґат повинен був влитися в орду і попливти разом з бурхаттю, 
проте держався щосили за одвірки, щоб перечекати і таки допасти до 
султанського палацу. Він здогадався, що означає ця зловісна людська 
повінь: орду вели чорбаджі орт, а за ними — орта-баші з перевернутими 
горі дном котлами, вони барабанили по днищах ложками, що означало 
бунт, — яничарський оджак відмовився приймати їжу від султана, тож 
мусить Ренеґат стримати Махмуда від фатального вчинку.

Та не втримався він, розіп’ятий на дверях кав’ярні; понесла Ренеґата 
вниз яничарська повінь, і він мимоволі знову, як колись, став воїном 
оджака, вдихнувши терпкого запаху казарм і ратницького поту. Не 
опирався, біг уже разом з побратимами, набираючись щораз то більше 
стадного запалу, і врешті розчинився в юрбі, навіки втративши себе — 
того, який, не перестаючи бути яничаром, все ж стояв обіч і лише з 
вершин службових висот захищав перед султаном яничарський рій... Тепер 
його котила вниз хвиля яничарської сваволі, він впивався незборимою 
силою гурту: чей тільки вона через свою безлику множинність завжди 
здатна здолати вищого за себе, зубожити багатшого, зневажити мудрішого, 
осквернити чеснішого, схамити чужі святощі — більшої сили, ніж 
ординський гурт, — немає ніде в світі, і тому ми йдемо і нищимо, 
скоряємо і паплюжимо; ніхто не в силі нас спинити, спам’ятати, 
засоромити; ми — яничари, і хай тремтить перед нами зманіжений 
демократією світ!

Ренеґат збагнув у цю мить, що все своє життя, займаючи при султанові 
високі посади, ніколи не переставав бути яничаром, одробинкою цієї маси, 
що ось котиться вниз і вигукує “Смерть султанові!”, і хай буде йому 
смерть — йому і всім, хто посягає на всеможне право озброєної отари!
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Орда заповнила Ат-мейдан, яничари кинулися на піхоту, що вийшла 
проти них, — на те ненависне нове військо “нізам-джедід”, яке мало їх 
замінити, проте потрапили в заздалегідь наготовану пастку. З вікон, з 
подвір’їв довколишніх будинків вдарили гармати, із провулків вихопилася 
кіннота; розривалися на Ат-мейдані бомби, дзявкали яничарки і пищалі, 
вершники трату вали яничарів, турецькі піхотинці вирубували шаблями 
чужородну пухлину зі свого тіла, вбивали, пороли, стинали голови; зойки, 
крики, лемент сповнювали повітря над трьома водами; на мармуровій 
колоні на майдані сичали змії й ричали леви на постаменті, — не знав 
ще світ такої ненависті.

Загинув до вечора стамбульський булюк на Ат-мейдані, вирізано ущент 
яничарські казарми на Скутарі, а голови чорбаджіїв переможці звезли на 
берег Мармурового моря і біля фортеці Едікуле поскидали в криницю.

Недобиті яничари розповзалися, мов гаддя, із Ат-мейдану, ховалися 
вони в підвалах і каналізаційних трубах; дивом уцілілий Ренеґат переплив 
у пітьмі ночі Золотий Ріг і заховався в трущобах Пери — загублений, 
мов муравель, якому зруйнували кушщу, спустошений усвідомленням 
втрати найпотужнішої імперської сили, — і тяжко прокляв він бездарного 
декоратора імперії Махмуда II.

Забравши з Бедестану свої грошові збереження, переслідуваний 
відгомоном печального аяне, проспіваного реквіємом по яничарах, подався 
Ренегат пішки в Грецію і до осені добрався до Афін. Саме тоді 
тридцятитисячна турецька армія під командою Рашіда-паші облягала місто 
Месолонгіон.

VI

На ринку діялося щось несамовите: на місці барвистого античного 
базару чорніли порожні столи і крамничні ляди, лише за одним столиком 
куняла сидуха за купкою зчорнілої цибулі, якої ніхто не купував, поруч 
на бантині висіли запрані старі шаровари невизначеного кольору, а 
прибулий до Афін з примежних полісів різномасний люд, який ще недавно 
вирував на агорі, — від гелотів і рабів до евпатридів і філософів — 
перемінився на сірий збрід, що метушився на плацу, горлопанив і 
вилаштовувався у півколо, — і враз, підбурений люмпаками в червоних 
каптанах, вирушив рішучим маршем до базиліки* піднявши над головами 
голубий із білими смугами прапор на високому держаку.

— Геть обманців! Геть Димітроса Іпсиланті! Гетеристи*, повертайтеся, 
звідки прийшли, в свою Одесу! Хай живе незалежна Греція без 
демократів! — викрикував сповнений праведним гнівом натовп, зупиня
ючись перед базилікою.

Безлике збіговисько подібних один до одного, мов діти однієї матері, 
особин вимахувало затиснутими кулаками, погрожуючи комусь там, хто 
заховався в базиліці; можливо, нікого в ній і не було, проте сама будівля 
уособлювала для роз’юшеного натовпу недосяжну нині владу вчорашніх 
ораторів, які, ще владцями не ставши, клялися принести під святим 
прапором народові свободу, — а та свобода подарувала поспільству порожні 
полиці в крамницях, одну пару запраних шароварів і купину зчорнілої 
цибулі, — де ж той обіцяний добробут у незалежній Греції?

Гармидер на агорі все більше наростав, прапороносець вийшов уперед 
і захриплим голосом затягнув національний гімн Рігаса Федеоса “Краще 
година свободи, ніж сорок років неволі!”, але не підхопила юрба священної 
мелодії: ніхто вже з цих людей не вірив у патріотичні гасла; юрба була 
голодна і зла, а омріяна свобода, яку хтось там народові обіцяв і за яку

♦Члени грецького повстанського товариства “Філіке гетерія” (Союз друзів).
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хтось там воював, нічого готового не принесла, то хіба не ліпше було 
жити по-старому й марно кров не проливати; я обережно запитав 
крайнього демонстранта — шукати провідця серед них було марно: всі 
демонстранти, навіть ті, що в червоних каптанах, були однакові: чи 
тому, що голодні, чи то злоба до невістьзна-кого, захованого за брамою 
базиліки, уподібнила обличчя, — запитав, що трапилось на світі, чому 
озлобився народ.

... Викрали державний скарб і скупили весь крам з базару, хто скупив
— гетеристи!; а ти бачив?; а навіщо мені бачити: якби не скупили, то 
щось таки було б на столах, за що ж ми воювали?; а ти ж не воював; 
а чого я мав воювати, мені добре було й колись, а тепер гетеристи 
допалися до влади і палаци собі зводять, і каретами їздять; покажи мені 
хоч один палац гетериста, покажи мені його в кареті; я ж кажу, що не 
знаю їх і знати не хочу; а що ти зробив для того, щоб і собі купити 
бодай халабуду; а що я можу зробити, я людина проста, навіщо мені 
така Греція, яка не може нічого дати?; як це так — дати, турки ж не 
давали?; ге, як нічого не змінилося і ще гірше стало, то я не хочу такої 
волі: за турків найбідніший ремісник мав змогу купити собі раз на 
тиждень козячий шлунок, набитий м’ясивом і приправами...

Така відбулася в мене розмова з крайнім демонстрантом, і я подумав, 
що ще далеко Греції до справжньої незалежності, коли політичний настрій 
у державі визначає набрід, який не воював і не працював, який умів 
лише виконувати накази повелителя за шмат ковбаси, — та й чи ж 
винен він у тому, що заздрість лінивця виганяє його на майдан 
протестувати проти символу влади — урядового будинку, за стінами якого 
або нікого немає, або діє зовсім інша, ніж йому обіцяли, влада; не 
винен він і в тому, що не вміє шанувати своїх провідців, бо ж до чужих 
ніколи поваги не мав і схилявся, і запобігав перед ними лише зі страху; 
перед своїми ж страху нема, то нема й послушенства; що незалежність 
принесла йому самі лише клопоти: треба самому думати і творити, а 
цим займався досі завойовник, — і я втямив, що до самостійності Греція 
прийде аж тоді, коли вимре це однолике покоління, якому навіть воля 
ненависна; але ж і воно не повинне у своїй ницості — спотворене 
довголітньою неволею, скалічене і духовно обікрадене чужою ордою.

Я чекав реакції Ренегата на вклинення в судовий процес юрби 
обдурених греків, які, можливо, стануть і свідками: визнають вони, що 
він' насправді бажав їм добра, чи звинуватять у тому, що голодні?.. Я 
ще не мав достатньо матеріалів, щоб визначити склад злочину підсудного: 
те, що він опинився в яничарському корпусі, не його вина; що сповідував 
ідею міцної імперії — за переконання не судять... Але ж воював проти 
своїх під Месолонгіоном! Однак і тут треба пильно зважити... Можливо, 
й справді Ренеґат вчинив це з вірою, що тих, які несуть голодну волю 
непідготовленому до державного життя народові, треба здолати: може, 
Греція повинна була пройти решту вишколу в імперії, щоб оформитись 
у будівничу, а не лише войовничу націю? Чому сталося так, що греки 
перемогли, а державу збудувати не вміють? Чи не тому, що весь духовний 
апарат нації століттями був пристосований не до розбудови своєї держави, 
а до непримиренної боротьби з державою чужою: нині ж те військо, що 
гналося за ворогом, раптом, зупинилося в шаленій погоні, і воно 
стовпиться, телесується в хаосі незорієнтованості й урешті — стратоване 
один одним — стає отарою. 1 та отара в інерції колишньої погоні за 
ворогом валить, уже свою власну державу, бо зупинитися для праці не 
може і не вміє... Фанаріоти почерпнули дещицю державного вишколу при 
султанському дворі, проте більшість їх розчинилася у чужій системі — 
чи ж мали право вони очолити повсталий народ?.. Тож злочин чи не 
злочин вчинив Ренеґат під Месолонгіоном, виступивши проти фанаріотів?

Порожній будинок урядової базиліки незворушно дивився на юрбу
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більмами вікон, і це роз’юшувало натовп ще дужче: вони позакривалися 
від нас, там бенкетують, наїдаються, жеруть, п’ють і ділять гроші, а на 
ринку столи порожні.. Терпець у ринкової черні вривався, швидко 
знайшовся і винуватець всіх бід: то виліз на прилавок крамниці патріот, 
можливо, із константинопольського Фанара, він звів до неба руки, 
закликаючи юрбу не ганьбити великий грецький народ, його славну 
історію; переконував голозадих люмпаків, що тільки моральною перевагою 
над турками можуть греки здобути собі справжню свободу, що дотепер 
жили вони у країні лютих циклопів, які не знають права, та ось у цю 
мить в базиліці засідають новітні Народні Збори і тяжко трудяться над 
виробленням законів, які завтра запрацюють, і життя переміниться до 
кращого; патріота стягнули з прилавка й місили кулаками, хтось вихопив 
у прапороносця держак із прапором, зірвав полотнище, і воно було 
затоптане ногами; над головами залопотіла червона хоругва Стамбула з 
півмісяцем і зіркою песередині, але і її затоптали; розшалілі чоловіки 
почали трощити палицями вікна крамниць, перевертали столи; жінки й 
діти розбігалися з ринку, репетуючи, прапороносець підняв потоптаний 
національний прапор і повів натовп до брами базиліки, і горланив він, 
а найдужче — люмпаки в червоних каптанах:

— Гей ви, зрадники грецького народу, брехливі пророки, велемудрі 
вчені й поети, виходьте до нас, простих людей, яким ви на цьому прапорі 
клялися дати волю, а звільнили нас від хліба, вина, м’ясива, штанів — 
навіщо нам така Греція?!

Ренеґат реготав. Він вийшов на трибуну й захлинався від сміху; цей 
сатанинський регіт спам’ятав розшалілу юрбу: порозбігалися люмпаки в 
червоних каптанах і зникли серед натовпу, стихли викрики, ніби 
розгуканий люд враз засоромився за свою невтримність, — і вже за мить 
стояли подібні один до одного посполиті, мов присмирнілі школярі, 
забачивши перед собою дидаскала; опустили руки й прапор і чекали 
літанії за вчинений бешкет.

Ренеґіат реготав, він виливав свій злісний сміх у ту порожнечу, що 
зяяла на місці душі, й упивався злобою на людей, чин яких був досі 
докором за його бездушність, а той чин — та боротьба за незалежність, 
ось бачите, пуста мана; він насміхався над обдуреним народом, і 
тріумфувала в ньому його, яничарська, правда...

Чого ж ти хотіло, загублене в історії плем’я: держави? Що ви, з нею 
робитимете, ви, які вмієте тільки протестувати, а для державного 
будівництва не маєте глузду? Ви ж не готові до самостійного життя, не 
вмієте творити, ви навіть не здатні зрозуміти, що кожна нова держава 
мусить пережити спершу велику біду, оскільки стара система більше вже 
не годує, хоч яким би жебрацьким був той харч, і що прогодувати мусите 
тепер себе самі, а цього фаху треба ще навчитися — перекваліфікуватися 
з поденника в господаря!.. Але навіщо вам цей клопіт — довести світові, 
що ви державна нація, що ви не гірші від інших? Так це ж давно 
доведено: ви вже мали свою державу, були на її вершині! Предки ваші 
не могли на ній вічно втримуватися, впали з неї — і це природно, все 
має свій початок і кінець, і не можна ступити двічі в ту саму річку, 
як висловився Геракліт. А ви захотіли — через два тисячоліття! — на 
тій самій землі, яку опікували олімпійські боги і надихали божою силою 
стару Елладу, повторити історію. Це ж неможливо: ті боги не залишили 
по собі нащадків, хіба що розбійників клефтів, що нині посіли їхнє місце 
на Олімпі, — хто ж має турбуватися про вас? Туреччину оберігає Аллах, 
Європу — Христос, а в Греції Бога нема — панує над нею невблаганна 
Мойра-призначення, а воно присудило вам державне існування не в 
нинішній дійсності, а в історії — зі старими богами й героями, в 
неповторних переказах, яких не має жоден народ, і хай вдовольниться 
цим сучасний грек. Олександр Великий розпорошив еллінську культуру
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по всьому світу, могутній Рим підніс її на високий щабель — і Греція 
стала світовою державою духу. Який народ удостоївся навіки-вічні жити 
в книгах, школах, академіях, мова якого народу — хай книжна — 
збереглася на всі часи, — а ви ось задумали витворити під давньою 
назвою нужденний замінник величної держави, її іменем проливаєте кров, 
голодуєте — поводитесь, немов безумець, який хоче одягнути дитину в 
лицарські лати або надіти на жалюгідного жебрака корінфський шолом 
Перікла!

— Люди! — вигукнув, закінчуючи свою промову Ренеґат. — Не 
ламайте дверей базиліки, не викликайте демократів на плац для розправи 
за обман — їх там нема. При владі залишилися яничари, їх важко 
впізнати, вони переодягнуті, але це ті самі яничари, і вони наведуть 
порядок у вашому збідованому краю. Не шукайте Димітроса Іпсиланті, 
він давно вже усунутий від державних справ; не пишіть скарг на ім’я 
президента Каподістріаса — він убитий; уряд вашої незалежної Греції 
запросив на престол короля Оттона баварської династії. Хай живе король!

— Хай живе король! — заревів незалежний грецький натовп, забувши 
враз про свій праведний гнів і злобу, бо ж коли сталася переміна, то й 
наповняться вмить ринкові столи ковбасами; пролетарі раділи й 
обнімалися; над тисячоголовою юрбою знову замайорів голубий прапор із 
білими смугами, люд вилаштувався в колону й помарширував на Акрополь, 
де відбудеться святковий мітинґ з приводу баварської твердої руки у 
вільній Греції.

Ренеґат повернут до мене голову:
— Ну що ви скажете на це, мій дорогий слідчий? Чи ж я не мав 

рації, коли став на бік Рашіда-паші?
І він знову засміявся. Довго реготав, спазми здавлювали йому горло, 

крізь схлипи сміху проривалися слова народного заклинання чи то 
ворожби, які, в’їлися йому в пам’ять з книги патріарха Григорія, — 
“добрий день тобі, сонечко яснеє... освіти мене, раба Божого, перед усім 
миром... любощами, милощами... на віки віків...”; я дивився на Ренеґата 
і торопів від здивування: по його обличчі котилися великі, мов горох, 
сльози...

VII

Довго ще долинав з Акрополя на агору галас ринкової голоти з нагоди 
запросин сина баварського короля Людовика І — Оттона — на грецький 
престол, а далі — стихло, і на ринку, немов з білого туману, проступали 
постаті античного базарного люду, що зійшовся з грецьких усюд-усюдів 
на торги; а коли знову завирував старий базар, розсунулися обаполи 
брами урядової базиліки: в залі, як і раніше, сиділи за сувоями папірусів 
шість архонтів-тесмотетів, зі стилосами в затиснутих пучках; вони 
поглядали на трибуну, за якою стояв епонім, наготовлені писати, та 
чомусь довго мовчав голова колегії архонтів і у вичікувальній позі сидів 
на лаві підсудних Ренеґат.

Що йому приверзлося в хвилину короткої паузи, коли епонім 
формулював у пам’яті нове питання, яке мав поставити підсудному, 
тесмотети не знали, і це їх, зрештою, не мало обходити, проте звернули 
увагу на засльозені очі Ренеґата і подумали, що прийшло до підсудного 
запізніле каяття; помітив це й Евріпід, який незворушно, мов мармуровий 
пам’ятник, стояв у першому ряду Народних Зборів; він підвів руку й 
мовив до епоніма:

— Пропоную оголосити перерву з приводу нездоров’я підсудного й 
зібратися в театрі Діоніса. Оскільки суд взявся розглядати вину Ренегата 
не як об’єктивний факт, що підлягає певному параграфу карного кодексу,
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а як категорію моральну, що то знаходится у вічному конфлікті з поняттям 
патріотизму і часто намагається його собою підмінити, я запрошую 
переглянути мою трагедію “Іфігенія в Авліді”, ідея якої зводиться до 
однозначної трактовки почуття любові до батьківщини і до категоричного 
заперечення різнотрактування цієї категорії. Адже відомо, що кожен 
зрадник, намагаючись оправдатися, висував облудні постулати так званої 
політичної далекоглядності, — мовляв, зрада може служити дипло
матичним ходом для здійснення патріотичного чину.

— Достойний Евріпіде, сину Мнесарха, — взяв самочинно слово 
Ренегат, — ти підказуєш мені рятівну мисль. Я з охотою подивлюся 
виставу, бо впевнений, що на матеріалі твоєї трагедії доведу неодно
значність людських вчинків... Чи ж не через нудну прямолінійність своїх 
творів ти ні разу не отримав першої нагороди, якщо не брати до уваги, 
що за “Іфігенію в Авліді” перша нагорода була присуджена лише після 
твоєї смерті.

— Справжнє мистецтво належить вічності, — спокійно відказав Евріпід.
— То чи ж можливо, щоб воно було справедливо оцінене за такої короткої 
миті, як людське життя?

— Як же тоді трактувати творчість Арістофана, який у своїх “Жабах” 
висміяв твою патетику, а в “Хмарах” — софістику Сократа і, незважаючи 
на це, перейшов разом з вами у вічність? За твоєю логікою, твдри 
Арістофана теж суть справжнє мистецтво.

— Ба ні, Ренеґате, комедії — як насмішка над класикою — є 
свідченням занепаду людського духу, і лише через це їх пам’ятають. 
Адже історія — то не тільки злети народного генія, а й його занепад.

— Достохвальний Евріпіде і ти, підсудний, — втрутився епонім, — 
ви матимете можливість продовжити дискусію після перегляду дійства на 
проскеніоні під час перерви між судовими засіданнями... Отже, суд готовий 
задати підсудному головне питання, яке — в залежності від відповіді — 
вирішить його долю... Ренеґате, ти твердиш, що твоя зрада мала 
далекоглядні цілі в ім’я блага Греції, яка так чи інакше є твоєю 
батьківщиною. Ти вважаєш злиття Греції з турецькою імперією порятун
ком для неї, — хай буде так, це твої переконання, а за них, звісно, не 
судять. Але як ти зможеш оправдати свій бузувірський вчинок під 
Месолонгіоном, коли з твоєї вини було вирізано сотні людей? Наш суд 
судитиме тебе не за політичні погляди, а за конкретну зраду: ти вернувся 
у визволену Грецію для того, щоб, назвавши себе греком, увійти в довіру 
повстанців і віддати їх на смерть... Чи, може, гадаєш, що за таке 
каратимуть тебе міфічні ерінії, які буцімто живуть в ущелинах скель 
Акрополя, — як муки сумління? Ба ні, судові байдуже до твоєї душі, 
його цікавить склад злочину.

— Я дам судові відповідь, яка, сподіваюсь, мене оправдає... Та поки 
що я хочу пригадати афінському ареопагові й Народним Зборам старо
грецьку леґенду, яку елліни так люблять, — про небесний політ Дедала 
до рідних Афін із Кріту. Чому ви, ревнителі справедливості, вперто 
промовчуєте епізод з леґенди, в якому йдеться про вбивство Дедалом 
його племінника Тала: скинув хлопчиська зі скали Акрополя! Ви 
соромитеся цього епізоду, а він суттєвий: Дедал мусив убити заздрісника 
і властолюбця, щоб мати розв’язані для великих діл руки...

Епонім не бажав далі слухати Ренегата, він змахнув у бік залу рукою
— викликав чергового свідка. Із залу вийшов і попрямував до трибуни 
високий, з кучерявим волоссям аристократ у чорному плащі, він злегка 
накульгував, — я упізнав Байрона.

— Я лорд Байрон, — промовив свідок. — Був там, де й ти, Ренегате,
— під Месолонгіоном; усе, що ти вчинив, знаю і не дам тобі можливості 
за допомогою демагогічних викрутасів уникнути справедливого вироку... 
А про Дедала — ти неправий. Заздрив не племінник, а дядько: Тал був
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талановитіший за Дедала і через те й загинув. А якби жив, то, можливо, 
не розбився б Ікар...

Поява Байрона на суді вразила мене більше, ніж участь Сократа й 
Евріпіда: філософ і поет, як і Ренеґат, попри безмірно віддалені часові 
площини, все ж діяли в межах однієї ойкумени і, будучи греками, мали 
свої обов’язки перед батьківщиною, хоч би як той чи той до неї ставився: 
і патріотам, і відступникам не було куди від Греції діватися, кожен мусив 
відповідати за свої вчинки на просторах безмежної грецької історії — їх 
присутність на суді була закономірною... Але — героїчний вчинок 
знаменитого англійського поета, який взяв участь у всесвітньому русі 
філеллінів*, присвятивши своє життя грецькій визвольній боротьбі, 
викликав у мене глибоку до нього повагу, змішану з подивом і 
розчуленням.

Лорд Байрон мерзлякувато, хоч морило світ південне сонце, стягував 
під шиєю комір плаща: був він тінню борця за Грецію, який зовсім 
недавно, напевне отак щулячись, помирав від пропасниці під час турецької 
облоги Месолонгіона — а волів би від гарячої кулі; тим самим тремтячим 
голосом, яким прощався з бойовими побратимами, заговорив, стоячи біля 
трибуни:

— Достойні судді! Хочу передусім акцентувати на тому, що маємо 
перед собою явище відступництва в найнебезпечнішій іпостасі — нігілізмі. 
Щойно у своїх свідченнях підсудний назвав Грецію і греків словом nihil, 
ніхто, — інакше він і не міг визначити імені зрадженої ним батьківщини, 
зазнавши на службі в гнобителя повної духовної деґрадації, яка знецінила 
в його свідомості зміст таких понять, як патріотизм і свобода, і яка 
замість віри залишила таким, як він, єдине божество — жадобу в гонитві 
за грошима, і владою. Цей тип людей споруджується гнітом абсолютного 
деспотизму, в якому будь-яка творча ініціатива є цілком неможлива, 
який не дає жодних шансів для виявлення природного людського таланту. 
Крім того, матеріальні труднощі, що невідступно супроводжують кожну 
тоталітарну систему, породжують постійне розчарування в щоденних 
реаліях життя, тому поняття достатку і влади зазнають небувалої 
фетишизації. Для здобуття цих чинників вигідного існування нігілісти не 
гидують жорстокістю, безбожництвом, брехнею, обманом та підступністю; 
у такий спосіб вони накопичують багатства, надмір достатку викликає в 
них хворобливе зголодніння за тим же достатком, вони ніколи не бувають 
задоволені й тому часто, живучи в розкошах, кінчають самогубством...

Ренеґат схопився з лави:
— Не смій, не смій блюзнірити і накликати... У мене немає жодного 

багатства, є лише переконання, і я готовий за них боротися на життя і 
смерть!

— Це ще гірше, ти фанатик відступництва, апостол зради... Достойні 
судді, перед вами не звичайний зрадник, який вчинив злочин зі страху 
або за гроші, — це психологічний збоченець, вихований століттями неволі, 
й ім’я його — яничар! Деякі особини стали яничарами від втрати пам’яті, 
вони невинні і замість них треба судити імперію. Цей же має добру 
пам’ять, знає свій родовід, він освічений, проте на службі у сильних 
свідомо, задля вигоди вбив у собі душу, особистість і цим самим позбувся 
відповідальності за вчинки. Усвідомлюючи свою ницість і вже не маючи 
сили й бажання вибратися з неї, він озлоблюється, а якщо є нагода, то 
й убиває тих, хто не зрадив, хто має вітчину, матір, сестру, брата, хто, 
зрештою, повернув собі національну свідомість; він хоче усіх уподібнити 
до себе, а коли втрачає сильного опікуна, проникає в організм власної 
нації і, боячись, що вона врешті відчужить його від себе, намагається

‘ Європейці, які зі зброєю в руках боролися за незалежність Греції.
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всю її перекувати на свій кшталт... Я привів на суд свідка, який розкаже 
про злочин підсудного, у порівнянні з яким зрада під Месолонгіоном 
здаватиметься вам дитячою витівкою...

— А все ж розповідай про злочин під Месолонгіоном, — нагадав 
епонім.

... Говорив Солон, законодавець із Саламіна: хто в час розбрату не 
стане зі зброєю в руках ні за одних, ні за других, той буде зганьблений 
і позбавлений громадянських прав... Ця формула стосується не лише 
громадянина конкретної держави, а й усіх живущих на землі. Коли настає 
критичний час — спалахує пожежа навіть у найвіддаленішому кутку 
великого поліса, яким є світ, то хто може бути впевнений, що вогонь 
не перекинеться і на його домівку? А втім, кожен мешканець поліса 
біжить гасити пожежу — такий неписаний закон людського співжиття.

Що на Балканах тліє головня і в кожну мить може спалахнути пожежа, 
яку в цьому випадку не можна гасити, а навпаки — треба роздувати, 
щоб урятувати народ, котрий на очах у всього світу безповоротно гине,
— я переконався під час своєї першої подорожі в країни південної Європи 
і Близького Сходу. Перебуваючи 1809 року в Албанії — тоді я починав 
збирати матеріал для перших частин мого “Чайлд Гаролда”, — без 
спеціального наміру повернув до містечка Топалені, столиці Янінського 
пашалика, і ледве встиг улаштуватися на ніч у заїжджому дворі, як до 
мене прибув чауш від правителя Яніни Алі-паші з ярликом, у якому 
було наказано з’явитися мені у військову ставку.

То була незабутня й фатальна для мене зустріч з янінським пашею, 
яка повернула в зовсім несподіваний напрямок мій триб життя. Син 
турецького бея з Албанії, який за життя батька, не знаючи меж сваволі, 
займався розбоєм на гірських дорогах, став після смерті вітця спадкоємцем 
пашалика... Розмовляючи напроліт цілу ніч з Алі-пашею, я довго не міг 
ототожнити статечного, по-європейськи одягнутого князя з вожаком 
розбійницьких зграй, про якого народ складав уже леґенди, як це властиво 
всім пригнобленим, коронували озброєного гультіпаку ореолом народного 
захисника — і не помилився! Алі-паша буквально за кілька днів до мого 
приїзду оголосив Янінський пашалик незалежним від Стамбула, а грекам 
дав свободу віри, мови й обрядів.

Непокора турків османським правителям — не новина в історії 
Туреччини: на початку XVII століття виступали проти султанату Кара- 
Язиджі й Делі-Хасан, потім спалахнув бунт кизил-башів під проводом 
Кир-огли, з яким жорстоко розправилися яничари, але ще не знала історія 
турецького політичного діяча, який став би на бік поневоленого турками 
народу, готового, зрештою, віддати життя за його незалежність. Я 
насмілився запитати в Алі-паші, що спонукало його до такого кроку, 
адже він, напевне, добре усвідомлює, що Махмуд II не потерпить існування 
держави в державі...

“Огида до зради, — відказав мені Алі-паша. — Я не чіпав клефтів, 
ніколи навіть не наближався до підніжжя Олімпу, звідки вони робили 
виправи на фессалійські простори, нападаючи на турецькі гарнізони, — 
я грабував купецькі каравани... А до мого загону вливалося все більше 
й більше арматолів* — колишніх клефтів, заманутих турками, обдурених, 
куплених і посланих на боротьбу зі своїми побратимами. Я ненавидів їх, 
але використовував у своїх акціях, аж поки... Однієї ночі без мого відома 
добре озброєні мною арматоли вчинили виправу в Олімпійські гори; 
знаючи потаємні стежки, вони напали на табір клефтів у гірському селі 
Скаф’я, вирізали до ноги братів, забрали зброю і на доказ свого подвигу, 
щоб сподобатися мені, туркові, принесли для рахунку мішок людських

*Арматол — озброєна людина.
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вух... Я наказав усіх їх стратити. А тоді вернувся в пашалик, поклявшись 
викупити перед грецьким народом їхню, а теж і свою вину”.

Тож розгорілася головня в Янінському пашалику: повстали турки й 
греки проти імперії. Після погрому яничарського оджака, який відмовився 
йти на Яніну, султан вирядив проти Алі-паші військо “нізам-джедід” під 
командою Рашіда-паші. Довго оборонялися повстанці й пашалицьке 
військо, але були розгромлені, і загинув турецький витязь тяжкою смертю: 
Рашід посадив Алі-пашу на кіл — так колись, у середньовіччі, роз
правилися переможці з Кир-огли... Чи міг я залишатися вдома й провадити 
далі парлементські дебати, дізнавшись про це? Турок став мучеником за 
Грецію!

Я спершу подався в Італію, очолив у Неаполі карбонарську організацію, 
а коли французи придушили повстання італійських карбонаріїв, відбув 
на кораблі у Грецію. У порту Месолонгіоні мене зустріло командування 
повстанської грецької армії військовими почестями як представника 
Грецького комітету в Лондоні. А тепер настала черга сказати про 
Ренеґата...

— Про себе скажу сам, — підвівся РенеіЬт. — Я знаю краще за 
тебе... І не затаю жодної дрібниці. Мені нікуди діватися, про мій вчинок 
говорять уже людські душі... Я вірю, що люди, в яких ті душі є, і після 
смерті бачать усе й готові засвідчити... Тебе вже тоді не було на світі, 
Байроне, коли я прибився до Месолонгіону, але я впевнений: усе знаєш 
про мене, інакше не покликав би тебе суд за свідка. Мене ж після моєї 
смерті ні у свідки, ні для виправдань не покличуть — немає в мене 
душі. Тому я за життя хочу сказати свою правду... На це дозволяє право: 
audiatur et altera pars*. Але поки візьму слово, хочу спитати тебе, 
достойний лорде:- чому ти так ревно пройнявся ідеєю порятунку далекої 
Греції, маючи під боком таку ж поневолену — твоїм же народом — 
Ірландію? Ти так гаряче виступав на засіданнях англійського парламенту 
на захист Ірландії — проти унії з Англією, чого лише варті твої слова: 
“Такий союз — акули з її жертвою: хижак жертву ковтає, і в такий 
спосіб вони складають нерозривну єдність”. Що ж, це твої переконання: 
У мене — інші: я вірю в доцільність перебування слабшого під егідою 
сильнішого. Адже повної незалежності ніде не існує, цілком незалежним 
був хіба що Робінзон Крузо... Насправді ж кожна більша чи менша 
самостійність залежить від сильнішої чи слабшої чужої волі. Можливо,
— і в цьому я все більше переконуюся, — союзи акул і їхніх жертв 
відживають свій вік; нинішнє століття вимагає нових форм співіснування 
народів, проте — співіснування, а не розриву одвічних зв’язків... Ну а 
ти, коли побачив, що англійська акула ковтає безборонну Ірландію, коли 
під час повстання загинуло тридцять тисяч ірландців, — чому не 
поквапився гасити чи то пак — роздмухувати пожежу в сусідньому домі? 
А тому, що це зачепило твої — імперські — інтереси: ти ладен визволяти 
Грецію, Болгарію, Сербію — тільки не Ірландію, яка лежить у полі 
політичних інтересів твоєї Англії! Коли в Ланкаширі і Йорку повісили 
двадцять трьох ірландських луддитів**, а в підкорений Лондоном Дублін 
в’їжджав — під вірнопідданські слова вітання колишнього борця проти 
унії зрадника О’Коннела — англійський король Ґеорґ IV, ти квапно 
покинув свого друга, славного ірландського поета Томаса Мура і втік, 
накинувши на плечі плащ Чайлд Ґаролда, в чужі краї набиратися вражень 
для нових поем... Твоя романтична смерть за Грецію розчулила весь світ, 
але ж ти не хотів, таки не хотів захищати не менш поневолену Ірландію 
та ще й, чого доброго, бути повішеним за неї! Ці слова я адресую суддям 
для роздумів над суттю категорії зради... А тепер розповім про мою

*Хай буде вислухала друга сторона (лат ).
**ПосдщовііЩки Ноте Лудде, який закликав робітників нищити машини.
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участь у битві під Месолонгіоном. Я теж по-своєму керувався настановою 
Солона: під час розбрату в державі кожен мусить стати на тому чи 
іншому боці зі зброєю в руках.

VIII

У цю хвилину я зрозумів, що Ренеґат може виграти процес. Якщо 
самого Байрона, який став для світу символом героїзму, самопожертви й 
порядності, звинувачують у зраді за його вибір суспільної поведінки, і 
він при цьому залишається поза карою, то чому за подібне, майже 
ідентичне, має бути покараний Ренеґат? Байрон обрав своїм ідеалом 
Грецію, а не Ірландію — це його право; так чому ж суд звинувачує 
Ренеґата, який прийняв для свого життєвого процесу Туреччину, а не 
Грецію? Що ж усе-таки є батьківщиною: обов’язок, переконання, любов? 
І одне, і друге, і третє... Але ж усі ці категорії можуть переадресуватися 
іншій, ніж власна, нації — буває ж і таке, — то невже це зрада?,,

Годі, годі, — спиняв я себе самого, — тож у такий спосіб можна 
виправдати будь-яке відступництво — національне, релігійне, побутове: 
я так хочу, так вирішив і тому нехтую обов’язком, заданим самиці моїм 
народженням; відкидаку як непотріб, матірню мову, зневажаю батьківську 
віру і' довільно закладаю в засади своєї моралі власну користь. Звісно, 
це принцип кожного зрадника... Проте — з іншого боку: моє сумлішщ 
належить не суспільству, навіть найближчому рточенню не належить — 
лише мені. Докори мого сумління — {це стосунки між мною і мною, а 
не між мною і моральним кодексом, що його створила та інша громада 
людей. Англієць Байрон, наприклад, хоче вмерти за Грецію, а грек 
Ренеґат — за Туреччину: і той і той має таке право — кожен вибрав 
для себе свій життєвий процес і живе, і працює в ньому під світлом 
свого “я”.

О, під світлою/ свого “я”! Але ж треба мати те “я”, щоб пролилось 
від нього світло, Коли воно є, можна виправдати або хоч зрозуміти 
вчинок, який народжується із власних потуг особистості. Коли ж “я” 
відсутнє, то нема й учинку особистості, а є лише виконання чужої волі, 
в тому числі і злочинної.

Я спонадіявся, що суд не зважиться покласти на одну вагу вчинки 
лорда Байрона і Ренегата — вони несумірні: з одного боку — особистість, 
яка сама осідлала свою долю, продумала власну діяльність, а з другого
— особина, котра не вибирала для себе життєвого процесу, а стала сліпим 
знаряддям знеособленого гурту.

Епонім замислився, почувши останні слова Ренеґата; певне, і його 
діткнули сумніви і він обдумував питання, яке б висвітлило нелогічність 
постулатів підсудного; Ренеґат тим часом використав вигідну для себе 
ситуацію й виступив з навальною річчю, що паралізувала будь-яку логіку 
формулювання нечуваного досі морального закону про доцільність зради!

— Шановні судді! — заговорив Ренеґат, вкладаючи у перші два слова 
енергію, якої досі в його мові не вчувалося. — Кажуть, що першоеле
ментом політики є історія. Можливо, в цьому є рація, але тільки часткова. 
Бо коли політика цілком переодягається в історичні шати, то ті діячі, 
що її творять, перестають розрізняти минуле й сучасність і розбудовують 
своє життя в уявнім світі. Я мовлю це, маючи на увазі фанаріотів, які, 
відгодувавшись біля султанського престолу, для власного заспокоєння й 
виправдання конформізму не дуже потаємно — національні міфи ніколи 
не лякали османів — плекали фантасмагоричну ідею відбудови старої 
візантійської імперії. Вони створювали свої опереткові уряди, сперечалися 
між собою за посадові крісла, розколювалися на ворогуючі партії, проте 
'В Цілковитій^ златиді підносили келихи-за нову Візантію* -яка б мала
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воскреснути в історичних кордонах, проте із столицею в Афінах, — і 
в’їдуть колись фанаріоти у вічне місто на білих конях!

Коли Греція почала визволятися, фанаріоти, продовжуючи дер
жавницькі забави, очолили визвольний рух не заради омріяної волі 
грецького народу, а задля виборених у міжпартійних чварах чільних 
місць, які, на випадок перемоги, механічно перемістяться в уряд нової 
держави; вони не мали жодних сумнівів щодо політичних перемін в 
ослабленій, струхлявілій імперії і добре усвідомлювали, що, захопивши 
високі посади в молодій грецькій державі, збережуть за собою константино
польські палаци, капітали в європейських банках і престиж аристократів 
у світі. Марилося фанаріотам, що повстання, зважаючи на порохнявість 
османської імперії, буде короткочасним і переможним, вони необачно 
вплуталися у війну і після погрому кварталу Фанар, не маючи вже 
можливості вернутися додому і, напевне, каючись за свою поквапність, 
повели обдурений народ за собою, вишукуючи в розбурханій Європі нового 
опікуна, який дав би народові голодну волю, а урядові маріонеткової 
Візантії — покровительство... Перебуваючи в стані Рашіда-паші під 
Месолонгіоном, я дізнався, що грецьку повстанську армію очолює син 
згадуваного уже мною угодовця й лакузи Олександра Маврокордато, і 
вирішив знешкодити його.

... Ренеґат на той час зламав усі мости за собою — вороття до 
Стамбула для нього вже не було. Не через присутність на Ат-мейдані 
під час погрому яничарського оджака — хто міг його упізнати в кривавій 
бучі й донести султанові? Він сам не міг переступити поріг султанського 
палацу, пройнявшись найчорнішою ненавистю до Махмуда II, який 
розтоптав його віру в непорушність імперії: султан став її першим 
руйнівником не лише проведеною акцією на Ат-мейдані, а й 
відступництвом від традицій, укладених в імперії століттями. Він зганьбив 
престиж інституту падишаха безглуздими реформами, які були нічим 
іншим як дешевою зовнішньою лудою, виставленою на ганьбище всій 
Європі, бо ж навіть друг Махмуда австрійський канцлер Метерніх, маючи 
на увазі перейменування санджаків на губернії, вілаєтів — на краї, а 
візирів — на прем’єр-міністрів, насміхався в листі до султана: “Ви хочете 
замінити ваші старі форми новими, а вони вам не підходять, ви не знаєте 
вартості ані того, що руйнуєте, ані того, що вводите. Краще б ви й далі 
залишилися собі турками...”. Та ніщо вже не могло зупинити декоратора 
імперії, запамороченого перемогою над яничарами, якої досі жоден султан 
не міг здобути: він наказав переодягнути чиновників із халатів у 
європейські сурдути, зняв з голів феодалів тюрбани й звелів їм надіти 
фески, від чого вони не перестали бути феодалами; сам підстриг бороду, 
одягнув гусарський мундир і причепив до пояса французьку шпагу, проте 
в господарстві держави не міг нічого змінити: турецька феодальна 
психологія не узгіднювалася з капіталістичною формою господарювання; 
старі закони зруйнувалися, а нові не діяли, бо ж влада й надалі 
залишалася в руках колишніх чиновників, а нове покоління політиків не 
мало доступу до старої системи... З цього користалися розкрадачі 
державного й приватного майна, і ніхто вже не міг гарантувати безпеки 
купця і його власності — опори імперії: розвалювалася вона, немов стара 
стодола.

Сидячи на руїнах держави, султан-реформатор, який ніяк не міг 
утямити, що збанкрутілі імперії реформам не піддаються, став мрійником: 
він їздив країною в єгипетській фесці, зустрічався з народом, базікав 
про оновлену османську федерацію й запевняв, що епоха Махмуда II 
тільки починається. Не мав бідолаха тієї дрібки глузду, щоб усвідомити 
початок розпаду ще вчора могутньої держави, нині ослабленої втратою 
відвічного імперського ґрунту — корпусу йєні-чері.

У Стамбулі почала виходити" турецька газета “Щоденник подій*, *і
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озлоблений особистою кривдою перший драгоман султана опублікував у 
ній притчу “Посланець джаханнама”, в якій змалював бездарного 
шаха-комедіянта і вбивцю. У ґротесковому образі перського володаря 
Махмуд II легко впізнав себе, вій закрив газету, редакторів ув’язнив і 
султанським фірманом наказав проголосити в мечетях прокляття Ренега
тові.

Ренеґат назавжди втратив імперію, яка була змістом його життя. Він 
збагнув, що ніде вже йому від Греції не дітися, хоч це й не його земля... 
Тож залишилося зробити все для того і, якщо треба, й життя своє 
покласти, щоб вона не опинилася в руках фанаріотів: розшматують вони 
Грецію на власні земельні наділи й забудуть про міфічну Візантію, 
влаштувавшись, як це було в Стамбулі, при європейських дворах... 
Знищить Грецію мисляча отара демократичним безладдям, то хай 
встановлює послух отара без розуму — шлункомислячі плебеї.

Небезпечно було Ренегатові залишатися в стані Рашіда-паші після 
анафеми; він перейшов на бік повстанців, де його — автора знаменитого 
пасквіля на султана — прийняв з розкритими обіймами командант 
Маврокордато...

Ренеґат продовжував виголошувати свою навальну промову, і мовчав 
епонім, спершись ліктями на трибуну. Він вдивлявся в обличчя підсудного
— вольове і владне — і думав: прикидався Ренеґат, видаючи себе за 
слухняного виконавця чужої волі чи ось у цю мить, видобуваючи зі своєї 
сутності набутий під час судового процесу досвід, виліплює власну 
особистість? Епонім кивнув архонтам-тесмотетам, щоб докладно запису
вали промову підсудного, — стане вона найкращим свідченням його 
провини або невинності, а може, й звинуваченням осіб, присутніх на 
суді, як Байрон, чи відсутніх — як Маврокордато.

— Шановні судді! — звів угору руки Ренеґат, — свідком мені Аллах: 
я сам на власні вуха чув від простих грецьких повстанців, що їм ніякої 
незалежності не потрібно, а лише спокою, що гетеристи-фанаріоти ведуть 
їх на війну, немов телят на заріз, і вони навіть не уявляють, що 
робитимуть самі, без чужої опіки, до якої так звикли. Повірте, ці розмови 
діймали мене болем: чому таким прирученим бидлом є саме греки, і, 
мабуть, цей біль породив у мені бунт проти мислячої отари моїх родаків 
на чолі з Маврокордато, яким потрібна не вільна Греція, а влада... 
Мимоволі — бо я ніколи не вважав себе греком, а імперською людиною, 
зануртувала в мені еллінська кров і спливла — чи то з книги спогадів 
патріарха Григорія, чи з незвістся моєї власної пам’яті — грецька 
примовка: “Добрий день тобі, сонечко яснеє, ти освіщаєш гори й долини...”
— о шайтан, та чому мене все життя переслідує це скигління, але ж 
таки живе воно в мозку, як живе Греція на світі; — і я зрозумів, що 
фанаріоти — виграють вони чи програють — заведуть свій народ у 
провалля, звідки він ніколи вже не вибереться: буде знйщений турками 
або голодною волею і назавжди зникне з лиця землі, втративши землю, 
хліб, мову і — як останній скарб — це плаксиве замовляння.

Мною оволодів не патріотизм — цього поняття я не знаю, — а холодна 
розсудливість стратега, який бачить далі, ніж воїни, засліплені обраною 
метою або наказом; я втямив, що решту свого життя змушений буду 
провести серед греків, і тому став на бік обманутого народу, якого треба 
вивільнити з пастки, з поля смертельної небезпеки, провівши його між 
Сціллою і Харібдою: не дати загинути від помсти турків, але й не 
дозволити фанаріотам, які нині суть вольтеріанськими вільнодумцями, а 
завтра, коли буде загрожений їхній добробут, обернуться плазунами перед 
будь-яким престолом, — не дозволити їм впрягти греків у нове ярмо, 
удвічі тяжче, ніж нинішнє: самовдоволені гетеристи другого ж дня після 
перемоги повернуться у свої константинопольські палаци добудовувати 
міфічну Візантію й видзвонювати келихами за визволений народ, а той
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народ залишиться під опікою тих самих турків, які стануть орендарями,
— і будуть новітні орендарі дерти з греків подвійний чинш: для себе і 
для фанаріотів... Я вирішив увійти в стан Маврокордато, щоб спричинитися 
до поразки фанаріотів і тим самим прилучити грецький народ до нової 
спілки з ослабленою Туреччиною, — віруючи в те, що у новітній 
державній школі він народить нове, непродажне покоління борців — 
людей із заґартованим розумом, здатним до державної творчості, — 
покоління ділових людей, не заражених пустодзвонним патріотизмом.

Я задумав доброчинну зраду і вчинив так, як колись ваш Дедал: убив 
одного заради життя багатьох. Як зрадник увійшов у довір’я до 
Маврокордато, але як політичний стратег пожертвував меншістю в ім’я 
більшості, яка, позбувшись облудних проводатирів, знайде нову форму 
незалежного існування в рівноправному мирі з колишнім завойовником. 
Для цієї мети я востаннє використав яничарів — не стільки як військову 
силу, а як ідею...

Рашід-паша зусебіч оточив повстанців під Месолонгіоном, цілий місяць 
бомбардував безупину повстанський табір з гармат, серед обложених 
почався голод. Тоді я сказав Маврокордато, що знаю прохід між 
турецькими траншеями і можу вивести командний склад з оточення. 
Боягузливий лідер повстанців і кілька сотень лжепатріотів погодилися, і 
всіх їх я привів до Рашіда-паші на страту... А в цей час з гір Олімпу 
зійшли клефти; оточені повстанці й гірські розбійники вдарили з обох 
боків на військо Рашіда-паші, й турецький полководець, відступаючи, 
мовив у розпачі: “Ще одна така битва — і я переконаюся, що Грецію 
перемогти неможливо”. До перемоги спричинився я, та хай це буде моєю 
таємницею...

— На суді не може бути таємниць, — мовив Байрон, який усе ще 
стояв біля трибуни. — Та перемога стала ще одним твоїм злочином, 
який тяжко відіб’ється на майбутніх поколіннях греків. Є свідок...

— Я — свідок! — прорвався крізь ряди членів Народних Зборів клефт, 
одягнутий у червоний каптан і червоною хусткою пов’язаний.

— Зупинись, воїне, — мовив до нього епонім, підвівши руку. — Суд 
іде на нараду.

Ударив ґонґ.
Евріпід змахнув рукою, показуючи в бік театру Діоніса, підійшов до 

Ренегата, діткнувся до його плеча долонею, і вони подалися до Акрополя. 
За ними рушили члени Народних Зборів, а забачивши це, ринкова голота 
вмить покинула торгові ряди й повалила слідом, щоб не пропустити 
видовища.

IX

Біля підніжжя Акрополя на схилі протилежного горба лежала веле
тенська чаша театру Діоніса. Його амфітеатр, що вміщав два десятки 
тисяч глядачів, збігав каскадами кам’яних крісел до круга орхестри й 
затискав її підковою першого раду, посередині якого підносилося високе, 
нині порожнє крісло головного жерця бога Діоніса; обабіч крісла збігали 
дугою, щораз то маліючи, крісла жерців, високопоставлених осіб та 
осиротілих дітей героїв, які загинули за батьківщину.

Жерців, архонтів і стратегів не було сьогодні в театрі, бо суд ареопагу 
перенісся з античності в дев’ятнадцяте століття нашої ери, і дійство, яке 
мало відбутися на проскеніоні й засвідчити формулу вірності батьківщині, 
стосувалося виключно Ренеґата і його сучасників, а тому членам Народних 
Зборів корифей театру відвів останні ряди, лише ринкова голота, яка 
ніколи не мала ознак певної епохи й за всіх часів була однаково безликою, 
ігнорувала розпорядження корифея, снувала по амфітеатрі, збираючись
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юрбами у проходах. Проте перші ряди, як це було за античності, зайняли 
сотні дітей героїв, які віддали своє життя за Грецію, і Ренеґат, що був 
підсудним, а не глядачем і тому стояв на підмостку біля лівих дверей 
скени, завважив про себе, що це теж свідки проти зрадників усіх часів
і, можливо, серед них є діти його, Ренеґатових, жертв.

Ренеґат відчув, як петля смертного вироку, якого він хотів уникнути, 
знаходячи для своїх учинків виправдальні арґументи, дедалі тісніше 
стягується на горлі, проте страх його не діймав, бо лише душа є 
вмістилищем радості й розпуки, а Ренеґат душі не мав. Він продовжував 
боротися за життя не з боязні перед покарою, а заради торжества 
яничарської ідеології, що становила сенс його буття і крах якої довів би 
беззмістовність, недоцільність, абсурдність не тільки власного існування, 
а й цілої епохи, що називалася османською і задля якої поневолені народи 
і самі турки принесли всує нескінченну кількість жертв.

Лише морального програшу боявся Ренеґат, бо мислив тверезо і розумів, 
що життя одиниці нічого не варте, реальною є лише рація маси, і коли 
та рація втрачається, то й суду над одиницею не потрібно, вона сама 
загине, як гине бджола, загубившись від рою або залишена в пограбова
ному трутнями дуплі.

Звинувачувальне дійство почалося.
Із середніх дверей скени вийшов на проскеніон сам Евріпід у яскраво 

розмальованій хламиді, зі скіпетром у руці і в масці — він був у ролі 
мікенського царя Агамемнона, і я згадав, що бачив цю саму трагедію в 
сучасному трактуванні, тепер побачу первісний варіант, — а суть твору 
залишається незмінною, бо не може змінитися почуття любові до 
батьківщини й огида до зради; ці категорії, як людський досвід, як 
традиція, є намистинками вервечки нашої цивілізації, і ніколи вони не 
набирають несподіваних форм; людська мораль, як і природа, дотримується 
єдиного стилю: за всі віки не прибуло до нас із глибин Космосу нічого 
такого, на чому б не позначився знайомий нам почерк творення.

Агамемнон звертається до хору, що оточив вівтар Діоніса посеред 
орхестри, з викладом моральних засад елліна... Для елліна існує лише 
один критерій суспільної поведінки — користь, слава і честь Еллади; 
перед обличчям батьківщини немає власних бажань, є тільки обов’язки; 
Еллада не ділить п,св!оїх дітей на любих і нелюбих, для неї існують лише 
громадяни, позначені конкретними моральними категоріями — благород
ством або ницістю; хор виконує величний пеан матері-Елладі.

Батьківщина жорстока; з прихованим у серці болем, щоб ніхто його 
навіть запідозрити не міг у неготовності рр самопожертви, повідомляє 
Агамемнон глядачі^ про те, що боги через ворожбита Калхаса сповістили 
цареві Мікен свою волю: перед походом греків на Трою він повинен 
принести в жертву Артеміді улюблену дочку, прекрасну Іфігенію, і батько 
готовий виконати наказ богів. Якщо дівчина не віддасть свого життя — 
марно загинуть грецькі воїни на полі битви; хор виконує дифірамб цареві, 
який заради батьківщини вбиває в собі батька.

Та не може втамувати материнського болю цариця Клітемнестра, вона 
вибігає на проскеніон, ведучи за руки Іфігенію, й волає в розпачі:

“Як могло так статися, що розпусну Єлену викуплять кров’ю цієї 
голубиці?!

Марні благання матері; цар Мікен, вірний патріотичному кодексові, 
виголошує своє кредо, звертаючись до дочки:

“Еллада повеліває мені вбити тебе, їй смерть твоя потрібна. Хочу я 
цього чи ні — марниця: ми з тобою ніщо перед Елладою”.

Іфігенія нітрохи не вагається, адже йдеться про батьківщину:,
“Коли Еллада страждає, — мовить вона, — а її мужі готові йти на 

смерть, — чи достойно мені одній чіплятись за життя? Я готова, моє
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тіло — дар улюбленій вітчизні! Ви ж після моєї смерті спаліть Трою, 
щоб її порох став моєю могилою; рятувати Елладу дозвольте й мені”.

Я бачив на одній із сцен цю трагедію Евріпіда в сучасному трактуванні 
й позитивно сприймав концепцію твору; чому ж тепер діткнуло мене 
обурення на безглузду покірність героїв Евріпіда?.. І випала намистинка 
з вервечки: я не хочу, щоб моя батьківщина була до мене такою 
жорстокою, я хочу мати добру матір; чи ж не прославляє Евріпід в 
унісон з Ренегатом сліпий послух?

Агамемнон веде дочку в Авліду до храму Артеміди і віддає її на вівтар 
жорстокої богині. Та стається чудо: на вівтарі лежить зарізана лань, а 
богиня мисливства називає Іфігенію своєю жрицею.

“Благородством обдарувала нас Іфігенія і живе тепер серед богів!” — 
виконує хор урочисту ораторію.

Скінчилося дійство. Евріпід знімає з обличчя маску й з погордою 
дивиться на Ренегата, який стоїть біля лівих дверей скени, глузливо 
посміхаючись: немає святощів у зрадника!

Ренеґат відштовхнувся від стінки, ступив крок до Евріпіда й запитав, 
тамуючи зневагу:

— Навіщо ти показував мені цю... комедію?
— Щоб ти очистився, увійшовши в чуже страждання, добровільно 

взяте на себе в ім’я батьківщини. Я звинувачую своєю трагедією тих, 
хто не готовий очистити сумління.

— Наївний ти. Адже іще в старі часи, коли ви із Сократом — один 
на проскеніоні театру, а другий на площах і в лазнях — спробували 
взяти на себе роль суспільних звинувачів, простий люд не сприйняв вас: 
одного примусив покинути рідний край, а другого позбавив життя... Уже 
тоді ви стали непотрібні поспільству, бо ж не поеми і не драми, і не 
філософські трактати рухають людство вперед, а потреби шлунка... Так 
було тоді, а нині й поготів: народ перестав вірити патріотичним закликам 
духовних вождів і вимагає того, без чого життя неможливе, — хліба! І 
не поет чи філософ, а тверда рука тирана спроможна дати хліб людям. 
Це — істина, і ти в душі згоден зі мною, але освіченість і напускний 
гуманізм не дозволяють тобі визнати за мною рацію. Та освічений і я
— проте, раз і назавжди усвідомивши, що плебс ніколи дорівнятися до 
мене не зможе, заради добра темної маси опускаюся до її потреб.

— Це страшно, коли плебсові виборюють волю такі, як ти, — відказав 
Евріпід. — Така воля стане для нього духовною смертю: ти свідомо 
перетворюєш людей на бидло, бо, незважаючи на свою освіченість, сам 
бидлом єси...^ Запитуєш, чому я під час судового процесу вирішив 
поставити “Іфігенію в Авліді”? Не лише для твого очищення — є люди, 
які катарсису не піддаються. Але ж трагедію дивився ще й базарний 
люмп, і йому, ураженому деградацією, я хотів повернути віру в 
людяність... Я ставлю трагедію як ритуал: не відкриваю нічого нового, а 
тільки пригадую зігнороване, зневажене. Актори у грі самі для себе 
пізнають забуте, а пізнавши, примушують глядача повірити у вічність 
духовного начала. Ось для чого існує зневажене тобою мистецтво поезії
— для очищення! Брудна ж людина здатна до зради...

— Але ж своєю трагедією ти доводиш протилежне власному задумові: 
вона підтверджує вірність моїх постулатів. Бо хіба можна назвати 
патріотизмом у твоєму розумінні слова імперське зазіхання ахейців на 
ні в чому не повинну Трою? Вони йдуть на Іліон війною, а війна — це 
акт примусу, сповнення волі сильнішого. Тож патріотизм Іфігенії 
ідентичний ідеї патріотизму більшої сили, яку сповідую я. Ти хотів 
виставою довести слабкий бік моїх моральних засад, а підтвердив їхню 
доцільність. Дякую... Крім цього, ти не зумів переконати глядача у своїй 
рації: зіткнувши героїню з невмолимою долею-Мойрою, ти підтвердив, 
що Іфігенія не звершує ніякого подвигу, а є слухняним виконавцем
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призначення. Не маючи свого власного “я”, вона — лише частка зграї 
ахейців, які жадають крові троянців. Твоя трагедія не розкриває 
внутрішнього стимулу героїні до самопожертви, не спонукує глядача вірити 
в щирість патріотичного вчинку Іфігенії — на сцені відбувається змова 
Агамемнона з Артемідою, і все задля того, щоб заохотити наївних ахейців 
рушити на Трою. На смерть так легко, як Іфігенія не йдуть, смерті 
кожен боїться, — ти ж умисне підтасував обман, щоб викликати 
патріотичний ефект. Чи ж це не зрада, не дешева агітація, така схожа 
на псевдопатріотичну демагогію Маврокордато?

Ренеґат вбивав мене своєю цинічною логікою, я прагнув, щоб Евріпід 
переміг його у словесному двобої. Та занепав духом драматург: він зі 
смертельною нудьгою споглядав новий світ Еллади, який втілився для 
нього в образах Ренеґата й базарного люмпу, і згасали в його очах 
рештки надії на кращу долю стратованого чужинцями й відступниками 
краю: грецький народ вразила проказа бездуховності, страшну бацилу 
приніс у стан народу яничар... Так колись уже печалувався поет, з болем 
у серці позираючи із далекого Саламіна на рідний берег, де Періклову 
демократію топтав грецький плебс, така ж безнадія огортала його й у 
македонському вигнанні: відданий на волю майбутнього завойовника 
Еллади, він втішав себе оспівуванням вакханалій п’яного бога Діоніса, 
знаходячи в цьому примарне щастя.

— Та невже зло й олжа цілковито запанували над добром, та невже 
так змізерніли нащадки еллінів, що дозволяють відступникам глумитися 
над моїми трагедіями? — прошепотів Евріпід. — Мою “Медею” ставили 
на римських сценах, “Троянками” зачитувалися всі філософи світу... Брут 
поклав примірник моєї “Іфігенії” на ноші, в яких несли вбитого Ціцерона... 
Рельєфи, саркофаги, вази — скрізь малюнки за сюжетами моїх трагедій... 
А далекий нащадок стародавньої Греції вважає мене обманцем народу...

— Неправда це! Ми готові віддати своє життя за Грецію, як Іфігенія! 
Слава тобі, Евріпіде, за вічну науку! — почулося з рядів, де сиділи діти 
героїв, які загинули за батьківщину.

Молодий клефт у червоному каптані, той самий, який на агорі 
поривався до трибуни, схопився з крісла і притьмом вибіг на проскеніон.

— Не слухайте облудної мови Ренеґата! — заволав. — Я розкажу 
вам про найчорніїїіу з чорних зрад, вчинених коли-небудь на білому світі.

Клефт зірвав з їхзлови червону з тороками хустку, підніс її над головою, 
мов прапор, і жбурнув долі.

— Немає більше лицарів-клефтів! — вигукнув розпачливо. — Слухай 
мене, грецький народе, — нема в нас більше воїнів і проводатирів, усіх 
підступно знищив Ренеґат. Коли він говорив на суді, що буцімто в ім’я 
вищої мети завів у пастку фанаріотів, то це тільки менша частка його 
злочину. Ренегат послав на лицарські загони клефтів смертельну заразу
— яничарів, і ті морально здесяткували найпотужнішу грецьку силу, яка 
єдина — могла здобути справжню перемогу.

Вислухайте мене... Я, грецький яничар Андроніс, забраний ще дитиною 
в оджак за податок кров’ю, ніколи не задумувався над тим, хто я є, бо 
нам думати забороняли, проте весь час тиснуло на мене туманне 
усвідомлення несправедливості, яку ми силою зброї насаджували у світі... 
Адже людина народжується невинною, я ж пригадую свої чисті, мов 
материнський поцілунок, дитячі роки, а нам водно втовкмачували дервіші, 
що всяк, хто не турок, — потенційний злочинець, і всіх треба карати. 
Та ми самі весь час перебували під постійним страхом кари, що чигала 
на нас за рідне слово, тужливу пісню, веселощі, усмішку, власну гідність; 
над нами день у день висіла нагайка покари за неіснуючі злочини, і ми 
мимоволі звикалися з думкою, що в чомусь таки винні, що провинність 
наша йде за нами, мов первородний гріх. Ми увірували врешті-решт, що 
в людині взагалі немає місця для благородства, а тільки для хамства,
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що розмовляти з ближнім можна лише лихослів’ям, і навіть Бога, 
незважаючи на щоденне п’ятикратне моління, ми мали право плюгавити...

Так я думаю тепер, усвідомивши нарешті злочинність яничарської 
ідеології, а колись не замислювався над цим або ж намагався не думати, 
запаморочений пихою за яничарську відвагу... Й аж тоді, коли султан 
Махмуд вирізував нас на Ат-мейдані, немов скажених собак, я побачив 
серед своїх товаришів не героїзм, а тхорячу боягузливість: яничар 
відважний лише перед слабшим і беззахисним, яничар уміє хоробро 
вбивати жінок і дітей під час каральних виправ, яничари без страху 
відбирають хліб від уст зголоджених людей і без трему в серці звозять 
трупи померлих від голоду поселян, скидаючи їх, мов дрова, у ями; але 
яничар нікчемний перед сильним, і я бачив на Ат-мейдані, як вони 
замість оборонятися, що й личило б озброєним воїнам, залазили в 
каналізаційні ями, штовхаючись і кусаючись, як убивали один одного, 
щоб прикрити себе, живого, трупом товариша, як плазували перед 
турецькими “нізам-джедідами”, благаючи зглянутися...

І я так рятувався, вражений проказою злочинності...
Хто уцілів після побоїща, йшов до Месолонгіона на клич Ренеґата. 

Про це підсудний не похопився й словом, він знайшов для свого 
виправдання філософію доцільності зради. Брехня! Ренеґатові не йшлося 
про Маврокордато, котрий, звісно, заслужив зневаги; Ренеґат, як це 
властиво справжньому яничарові, котрий орієнтується не на людський 
розум, а на низькі інстинкти, задумав спершу позбутися грецької 
інтелігенції, якою були і нині є фанаріоти, — рідна земля, поневолена 
турками, не мала поліття на розум; здобувати освіту, видавати книги 
грецькою мовою можна було тільки на чужині; фанаріоти робили це і 
були вони єдиними, хто міг виховати молоде покоління державотворців. 
То щоб цього не сталося, Ренеґат, зігравши на слабодухості провідців, 
підступно знищив фанаріотів. А слідом за цим учинив ще один злочин
— найстрашніший...

Недобиті яничари стікалися з усіх-усюдів на поклик Ренеґата, бо 
увірували в нього, прочитавши знамениту притчу, в якій він висміяв і 
прокляв убивцю Махмуда II. І я пішов на поклик — кожен хотів жити. 
Проте, пізнавши пекло яничарського погрому, розчарувань у яничарській 
хоробрості й пішої мандрівки шляхами сплюндрованої грецької землі, 
прозрів: я знову став греком, але — з тавром яничара на чолі.

Кілька тисяч яничарських недобитків зібралися під Месолонгіоном: ми 
в глибокому підпіллі готувати змову проти Махмуда II, та зовсім інше 
задумав Ренеґат. Він переодягнув нас в убрання клефтів і під повстанським 
прапором послав на Олімп. Прозрілих серед нас ще не було, прозріння 
приходить не до всіх і дуже поволі, яничарство — хвороба тяжка. Хоч 
би як перевдягались яничари, хоч би які прапори піднімали — незмінно 
залишаються найзапеклішими руйнівниками того ґрунту, з якого виросли; 
яничари руйнують людські душі обіцянками, брехнею, зневагою до 
людського розуму, шельмуванням учених і поетів; яничари не тільки 
спираються на люмп, а й самі люмпенізують суспільство, вводячи в його 
організм бацили хамства, бездуховності й неуцтва; яничарській демагогії 
вірять знедолені й легко піддаються їй, перемінюючись із громад у 
розлючені отари, а тому яничарів треба труїти, немов щурів!

Переодягнуті як клефти яничари розповзлися між повстанськими 
загонами на Олімпі й у Фессалійській долині і заразили відступництвом 
учорашніх лицарів... Ти збрехав, Ренеґате, що ми ударили на військо 
Рашіда-паші, — його без нас перемогли оточені повстанці, роз’юшені 
зрадою Маврокордато. Ті, кого ти назвав телятами, яких ведуть на заріз, 
впустили до фортеці турків і висадили в повітря порохові підвали; хто 
уцілів — ударили на решту війська Рашіда-паші... Саме тоді задурманені 
облудними яничарськими гаслами клефти спустилися з гір, пішли походом
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на Афіни і вбили президента Греції Каподістріаса, давши змогу замаско
ваним яничарам зайняти командні пости в молодій державі... Немає нині 
незалежної Греції, від неї залишився тільки національний прапор на 
Акрополі!

То чи ж можна дивуватися, що розчарована Європа розвела руками: 
ми, мовляв, створили в Лондоні Грецький комітет — скільки лицарів 
свободи віддали за Грецію життя! — ми вам допомагали і зброєю, і 
грішми, але ви, греки, до волі ще не доросли, такий ви вже народ, а 
може, й справді має рацію Метерніх, коли твердить, що грецької нації 
взагалі не існує на світі... То щоб не віддати Грецію Туреччині і тим 
самим не зміцнити її позицій, Лондонська конференція вирішила прислати 
в Афіни баварського короля, аби навів порядок: тіштеся, обдурені й глупі 
греки!

— Ренегате, — звернувся Андроніс до підсудного, який стояв біля 
скени блідий і приречений, — ти не сліпий виконавець чужої волі, ти 
ідеолог яничарства! Подвійним, потрійним зрадником єси: спершу зрадив 
матір, потім яничарське товариство, згодом султана й туркір і нарешті
— у найпідліший спосіб — Грецію. Втямивши, що тобі ніде на світі 
притулитися, а в Греції можна непогано дожити віку, ти зробив усе, щоб 
підлаштувати її до своїх колаборантських уподобань. Ти зупинив прихід 
свободи в Грецію на багато років... Ось сидять перед тобою діти, батьки 
яких загинули за свій край; ти винен у їхній смерті — фізичній і 
духовній. Яку ж кару вони тобі присудять?

— Смерть! — пролунало хором з амфітеатру.
У цю мить завирувало в останніх рядах, почулись вигуки “ганьба” і 

“слава” — ринув базарний люд безладною отарою на агору, проте я 
помітив, як розділяється юрба на два паралельні потоки: більший — у 
сіряках, менший у червоних каптанах клефтів, та я не знав, що означає 
такий перелаштунок.

Я вже не сумнівався у провині Ренеґата. Підійшов до нього, як слідчий
і конвойний, і наказав іти.

На агорі вдарив гонг.

X

Члени Народних Зборів, що стояли навпроти базиліки в суворих 
шерегах, застигли в урочистому мовчанні: обаполи брами судової зали 
розсунулись, шість гебанових масивних дверей разом відчинилися і до 
зали увійшли архонти-тесмотети; судова нарада закінчилася. Німо стояли 
судді; кожен тримав у правій руці самшитову табличку з вигравіюваною 
на ній іменною буквою, а в лівій — жолудь із такою самою літерою; 
ознайомлені на судовій раді з вердиктом, вони незворушно ждали його 
оголошення, сповнені почуття непохитності перед актом голосування.

Було тихо на агорі, лише ледь чутно шемрав ринок: там, при столах, 
розсідався базарний люд до обіду. Виймали з торбин хто що мав: ячмінні 
паляниці, рибу, баранину, ставили перед собою бурдюки з вином: достатку, 
звісно, катма, але й не надто бідно діялося — голоду, дякувати Богу, 
ще небуло.

Ренегат сидів на лаві підсудних, чекаючи вироку, й на милосердя 
епоніма й тесмотетів не сподівався; могла хіба що зажевріти надія на 
базарну чернь, яка недавно возносила йому хвалу за благу вість про 
сходження на грецький престол баварського короля Оттона... Але той 
набрід існував у площині зовсім іншого часу і навряд чи міг би порятувати 
його від античного суду, а ще дослухався Ренеґат до невдоволеного 
шемроту й мерзотного чвакання на базарі, а теж і до нуртування власної 
огиди на саму згадку про можливий захист із боку цієї поторочі.
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Тим часом на трибуну вийшов епонім — у Перікловому шоломі, 
зсунутому на потилицю, в накидці з дорогого блакитного сукна, статечний 
і суворий; ліва його рука застигла у величному порусі, а права — зі 
згорнутим папірусним сувоєм — випливла з-поза поли гіматіону, і мертва 
тиша запала на агорі: незворушно стояли в рядах члени Народних Зборів, 
стих базар.

Епонім розгорнув сувій і зачитав:
— Рада архонтів, узявши спочатку до уваги заяви заслуханих на суді 

свідків, схилялася до оправдання підсудного, оскільки за переконання й 
участь у війні по тому чи іншому боці ніхто покаранню не підлягає, і 
навіть учинок, скоєний засобом зради, який призводить до фізичних 
смертей окремих людей, не можна вважати злочином, якщо зрада має 
логічне обґрунтування своєї доцільності з погляду вчинника. Проте, 
заслухавши свідчення колишнього яничара Андроніса, який представив 
судові незаперечні Докази підступного проникнення Ренеґата в стан ворога 
з метою вчинити за допомогою духовної прокази, якою є яничарська 
ідеологія, моральний розклад людей, їх деґрадацію, зруйнувати особистості, 
після чого людина втрачає власну волю, віру в себе, самоповагу, 
патріотизм і лицарське милосердя, а набуває жорстокості, неповаги до 
одновірців, хамства і, стаючи тварі подібною, втрачає назавжди людське 
обличчя, — суд вважає такий учинок підсудного на ім’я Ренеґат 
найтяжчим злочином супроти людства й оголошує злочинцеві смертний 
вирок.

Епонім покинув трибуну: слідство над Ренегатом закінчилось, вирок 
оголошений, і я ствердив про себе, що на нинішньому суді йшла мова 
не про злодія і не про душогубця, а про обкрадача сумління, який — 
не свідомий високої духовної мети, закладеної в душу людини ще при 
народженні, — занедбує і руйнує благородні можливості, заховані в ній: 
чи ж то не на всіх судах, які відбулися і ще відбудуться на світі, 
фігурувало й завжди фігуруватиме питання, що стосується єдиної статті 
будь-якого кримінального кодексу — про порушення закону етики, адже 
стан і поступ суспільства визначаються нормами прийнятої ним моралі. 
Ренеґат порушив найважливіший закон співжиття, який оберігає людську 
духовність, за що належить вилучити винуватця із суспільства не так 
для покари, як задля моральної профілактики.

Тесмотети підійшли до скриньок із написами “за” і “проти” й укинули 
в них жолуді з іменними літерами:' скринька “проти” залишилася 
порожньою. Тоді охоронець клепсидри роздав членам Народних Зборів 
просвердлені й цілі камінці, щоб вони затвердили вирок просвердленими 
або ж відмінили його цілими.

Та до того не дійшло: ринок завирував, ніби на ньому розтанцювався 
чорторий, що куриться на пустирях перед грозою; базарний люд 
посхоплював порожні горшки від пшоняної каші, якою щойно завершили 
трапезу, і, барабанячи по горшках дерев’яними ополониками, рушили 
навальною ордою до базиліки, викрикуючи: “Ганьба!”, “Хліба!”, “Саль- 
цесона!”

Ренеґат сидів незворушно на лаві підсудних, дослухаючись до ходу 
процесу, який важив на його життя і думав: чому його судять з а ' 
зневаження моральних категорій, йому не знайомих? Почувши викрики 
базарних людей, він стрепенувся, збуджений першої миті зблиском надії 
на порятунок, схопився й подався назустріч натовпові, що сірим валом 
котився з ринку, розштурхуючи й рунтаючи ряди членів Народних Зборів: 
попереду йшли знайомі йому люди, одягнуті у червоні каптани клефтів, 
а за ними — обірванці в дірявих далматинах, саккосах і мішкуватих 
хітонах; усі кричали: “Свободу Ренеґатові, він дасть нам хліба й 
сальцесона!” — та зупинився Ренеґат, побачивши раптом, що його 
захисники мають голови муфлонів із крученими рогами, він зрозумів, що
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ці мутанти — то небачений досі вид, спороджений його, Ренеґатовим, 
зловчинком, коли він, переодягнувши яничарську потолоч в одежу клефтів, 
послав її на Олімп: заражені духовною проказою люди стали бездушною 
отарою... Невже за кару, що вчинив таке, він мусить прийняти порятунок 
від наброду й стати його часткою?

Пройнятий жіахом, дивився якусь мить на табун невідомих нікому 
навіть із найдавніших грецьких леґенд кентаврів, а потім кинувся спиняти 
їх, та врешті, протерши долонями очі, наче полуду з них здираючи, сам 
зупинився: він побачив перед собою люмпаків, які жадали від нього 
жрання, і відчув, як ненавидить їх — і своїх емісарів, і обдурену ними 
сіру юрбу.

Закричав:
— Зупинись, грецька отаро! Я не кликав тебе, бездушна худобо! Ви 

держави своєї захотіли, а хто ж ви такі, щоб могли нею керуватй? Де 
ваші голови, де ваш розум, а чи душі у вас є? Нема! І тому вам довіку 
бути стаєнним бидлом, тяглом у сильніших і мудріших за вас! Кому ви 
на світі потрібні, жалюгідні, смішні й гидкі, чи ж захоче Європа мати 
у своєму підчерев’ї державу диких муфлонів, які вміють тільки жерти й 
випорожнюватися і дослухатися виключно до свого шлунка, — думати ж 
неспроможні, а тому жорстокі й злочинні! Геть ідіть, я вас не хочу!

Й знову розділилася юрба: позаду стояли знедолені люди, яких ще в 
театрі діткнулась чистота трагедії Евріпіда, — тепер же ті чисті просвіти 
душ обпльовував сам проводир; хиталася в нерішучості юрба, то 
пориваючись уперед, то відступаючи, а яничари в одежі клефтів і базарні 
злодії, не слухаючи лютої мови збридженого своїм власним витвором 
Ренеґата, навалювалися на трибуну, сторуко тяглися до свого вождя, щоб 
урятувати його від смерті; в судовій залі стояли остовпілі тесмотети й 
епонім, чекаючи розправи, і здавалось — ніхто не зможе врятувати ні 
їх, ні славу старої Еллади, ані новітню Грецію від погрому базарної черні.

Та враз — із безладного гурту членів Народних Зборів, відсунутого 
натовпом до ринку, вийшов муж з червоною пов’язкою на чолі, що була 
в еллінів ознакою обожнення після смерті; він вийшов за трибуну і, 
звівши вгору руки, заволав:

— Зупиніться! Слухайте мене, Гіппократа із Коса: я клянуся вам 
своєю власною клятвою, що Ренеґат не винен!

Стихла вмить агора: дивні й несподівані слова нового свідка відібрали 
в людей волю, рух і мову: як міг будь-хто, навіть якщо це славетний 
лікар Еллади, якому боги Олімпа подарували вічне життя, чудотворець, 
котрий увів у медицину. прогностику і вмів непомильно передбачувати 
людські хвороби та їхні наслідки, хірург, що виправляв хребти і робив 
прямими кривих та горбатих, — яке ж навіть він мав право — і сміливість!
— самовільно, до голосування Народних Зборів, вносити сумнів щодо 
винесеного тесмотетами вироку? Яка кара належиться за це знаменитому 
зухвальцю?

Тесмотети, епонім і весь народ на агорі вглядалися в глибокі очі 
Гіппократа, дозираючи в них блудного пломеню божевілля або ж 
непогамованого і невиправданого навіть для лікаря почуття милосердя, 
та дарма: кожен побачив у них лише світло глибокої мудрості — знав 
він те, чого не може знати простий смертний.

Збіглися зморшки на високому чолі Гіппократа — певне, високі мислі 
осявали його мозок; він погладив долонями сиву кучеряву бороду, ніби 
справляв омовіння перед молитвою, і рік урешті син Геракліда з острова 
Кос:

— Не взиваю до милосердя — не записані у правовий кодекс подібні 
почуття; хочу лише виставити напоказ те, про що тут не було мовлено: 
не сам факт злочину, а його причини. Я лікар і займаюся прогностикою. 
Тож вернімося назад до того моменту, коли злочину ще не було. Чи міг
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він спородитися умовами життя в тиранічній державі, яка ніколи не 
сповідувала елементарної моралі, в котрій усе, що є хоч трохи благо
родніше за звичаєві засади свавільних правителів, стає ненависним для 
них? Міг, і це закономірно: зі сваволі випливає безкарне зло. Скоріше 
чи пізніше злочин скоюється, і творцем його є людина, яка 
підпорядковується законам беззаконня. Чи винна вона? Таж ні: де нема 
закону — нема і злочину... Але ви скажете: зло є об’єктивною вартістю, 
і ціну йому встановлює витворена всім людством, а не окремим кланом 
мораль. Це так. Та я тоді спитаю вас: а чому боги не відібрали в людей 
зло і олжу? А тому, що для самовиховання людині потрібна постійна 
боротьба між злом і добром, і чи винен злочинець у тому, що в його 
середовищі зло переважило, прийнявши луду добра? При Піфодорі, за 
правління тридцяти тиранів, виконавці волі архонта вбивали всіх, хто за 
своїм походженням і багатством мав у людей більшу повагу аніж тиран. 
Нечуваний це злочин, але в очах виконавців він виглядав доброчинністю, 
і вони вірили, що вбиваючи ворога правителів, чинять справедливо...

Схвальний гомін пронісся понад головами ринкового люмпу: безликій 
юрбі сподобалися думки безсмертного Гіппократа, та лікар чуйним вухом 
вловив грішну втіху бездушних людей і звів руку.

— Не кваптеся робити висновки, — сказав. — Адже чинив зло не 
лише Піфодор, а й Перікл. Так, так, — Перікл! Бо якби його розум 
осінювало лише сяйво справедливості, то чи міг би він зробити своїми 
ворогами й аристократів, яких підтримувала Спарта, і демократів, 
очолюваних чинбарем Клеоном?.. Як знайти золоту середину, на лінії 
якої розташована правда і справедливість? То в золотому віці люди жили 
безтурботно, мов духи, а наш — залізний — приніс лише клопоти, війни 
і виснажливу працю... Боги жорстокі, вони весь час випробовують стійкість 
людей спокусою зла, й зло постійно переважує. А тому — коли ми 
оглядаємося назад — бачимо одне: історія людства — це історія помилок... 
Та підійдімо ближче до справи нашого підсудного: є він, безумовно, 
жертвою історичної помилки, а коли так — чи ж винен? Ні, не винен. 
Проте я знаю, що скажуть мені на це судді: діяльність Ренеґата як 
громадянина імперії, якій він служив, — непідсудна, чужу ж бо волю 
виконував; але ж його невтомна праця в справі деградації й люмпенізації 
рідного народу — вельми ініціативна і спонукана не чужою волею, а 
витвором власного мозку. То я вам скажу, що й у цьому він не винен: 
Ренеґат тяжко хворий, а тому неосудний.

Епонім, невдоволений мовою непрошеного свідка — адже суд уже виніс 
вердикт і будь-які свідчення закінчились, — сказав, іронічно 
посміхнувшись:

— Достойний Гіппократе, підсудний кожної хвилини готовий до 
боротьби за своє життя, хіба на таке здатна хвора людина?

— Він хворий, — ствердив ще раз Гіппократ. — А я давав клятву 
рятувати недужих... Бо що є здоров’я? Здатність любити! Любити ж 
здатні лише особистості, які мають душу. Тому суспільство, що спирається 
на особистості, є живим і повноцінним організмом, а те, що керується 
гуртовим інстинктом, — лишень механізм. Організми — різноманітні, 
вони складаються з окремішностей, пройнятих святим почуттям любові, 
яке народжується в лоні душ. А Ренеґат — виплід механізму, він ним 
запрограмований і до самовдосконалення не здатний; керує ним не 
творчість, а зовнішня сила — наказ, спонука. Він гвинтик суспільного 
механізму, позбавлений власного досвіду, який може акумулюватися тільки 
в душі. Ренеґат — бездушний і в цьому його трагедія. Якби він був 
турком і мав турецьку, хай і жорстоку душу, то залишався б бодай 
імперською людиною, а так є ніким: позбавлений імперської механістичної 
системи, — не здатний викресати в собі грека; ним опановує ненависть 
до всіх, хто любить свою вітчизну, а тому чинить тяжкий злочин: прагне
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уподібнити собі здорових людей... Проте цей злочин є вчинком невиліковно 
хворої людини: називається ця хвороба відсутністю особистості, безду
ховністю — і лікуванню не піддається. Мої ортопедичні апарати можуть 
виправити хребет, а не згорбатіле сумління:. Переконаність Ренеґата, що 
поняття “я” позбавлене будь-якої вартості, — свідчення розпаду свідомості, 
духовного маразму, а душевнохворі люди неосудні. Я давар клятву 
захищати їх перед правосуддям і тому ще раз стверджую: Ренеґат не 
винен.

Гіппократ зійшов із трибуни. Члени Народних Зборів приступили до 
голосування: за хвилину перед трибуною виросла гора непросвердлених 

.камінців. і
— Виправданий! — мовив скрушно епонім. — Ідй від нас, Ренегате, 

ти вільний.
Та Ренегат стояв незворушно, ніби не усвідомлював, що відбулося: 

Він був задуманий, самозаглиблений — можливо, відшукував у собі душу. 
Дивився вниз на білокам’яне місто, вивершене церковними банями — 
золоті хрести сіяли у славі передвечірнього неба, t побачив: сірий люд, 
що відділився від яничарів і базарних злодіїв, поволі перемінювався із 
юрби в довгий журавлиний ключ — і попрямував він, присмирений і 
печальний, вниз — до золотого мева.

Прокинувся від гамору, крику, вигуків.
— Слава Ренегатові! — ревів люмп, який залишився на агорі. — Веди 

нас до світлого майбуття, де буханці хліба стирчать на кіллях, а ковбасами 
плоти городять!.. Що він сказав — той бородатий цап: душі в тебе немає? 
А навіщо нам душа, хіба вона дасть сальцесона? Веди нас, славний 
Ренеґате, до світлих обріїв земного раю!

Ренеґат якусь мить вдивлявся в безлику масу, що наближалася до 
нього, і знову йому привиділись на головах люмпаків маски муфлонів... 
Він закрив обличчя долонями й кинувся бігти в бік Акрополя, і тоді я 
побачив, як з горба Арея, що за Ерехтіоном, із ущелин вилетіла зграя 
змієголових еріній і з моторошним скиглінням, що морозило душу, 
погналася вслід за Ренегатом і закружляла над ним.

XI

Спорожніла вмить агора, ніби ніщо й ніколи на ній не відбувалося 
або ж відбувалося дуже давно, і я залишився сам у сучасній площині 
часу; на місці староафінського ринку пріли в духоті довгі ряди багатих 
крамниць, де метушилися місцеві мешканці й ласі на екзотичний крам 
всюдисущі туристи, лише обіч, як свідок, що все-таки збиралися тут 
колись багатолюдні ради й наради, суди й пересуди, — стояла спустошена 
тисячоліттями базиліка з розваленим портиком і оголеними колонами, що 
стриміли в небо вінцями корінфських капітелей.

А втім, моє видіння, а чи реальність — бо ж вигадане життя, 
зафіксоване на глиняних табличках, пергаменті, папірусі й папері набагато 
тривкіше за справжнє, — ще не закінчилось: з античної площини часу, 
немов із пожежі, виривався виправданий ареопагом Ренегат, допадаючи 
до стіп новітніх Афін — столиці молодої грецької держави, а за ним із 
сивої давнини гналися, як колись за вбивцею матері — Орестом, ті самі 
ерінії, незмінні у своєму страхітливому вигляді, бо не тільки зрада як 
моральна категорія не зазнала впливу часу, — не змінилися теж і муки 
сумління.

Тож я як слідчий, що добровільно взявся простудіювати сутність зради, 
не мав права вертатися назад у звичний для мене світ із порожніми 
руками: я міг прийти до свого часу тільки з завершеним томом судового 
слідства, тому подався за Ренеґатом уже не як конвойний, оскільки
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підсудного виправдань, — радше як. мисливець, у якому боролися почуття 
хорта і сестри-жалібниці. Я не бажав Ренегатові смерті, вважаючи найвищу 
міру покарання протиправним актом, бо ж дане Богом життя має право 
відібрати лише Бог, проте нинішнє виправдання підсудного здалось мені 
юридичним блюзнірством: та невже зрада взагалі безкарна лише через 
те, що цілковито залежить від чужого імперативу або ж власної недуги? 
А може, й так: може, вічні ерінц є єдиною спокутою за : найтяжчий у 
світі злочин... *

Ренеґат утікав від базарного люду, сплюндрованого посланими на Олімп 
яничарами; — “це ж колишні лицарі-клефти стали люмпом, і я зробив 
їх такими; ця отара визнала мене своїм вождем — то хто ж тоді я?”
— клювали дзьобами в мозок ерінії; вони чіплялися за його плечі, шию, 
руки, і кожна з них замість голови мала кубло змій, що сичали до очей, 
скигліли, мов гієни, вили безнадійно-печальним голосом шакалів; птиці- 
месниці розривали сталевими кігтями груди, добиралися до самого серця, 
шукаючи пропалої душі, — і в божевільній розпуці втішив себе Ренеґат 
думкою: якщо до нього прийшли муки сумління, то є ще таки в нього 
душа...

Не знайоме раніше почуття радості від того, що і він є такою ж 
людиною, як інші, на мить осінило його; Ренегат відчув, що життя, ціни 
якому досі не знав, і йому дороге, а дороге тому, що життя — це ж і 
є душа, бо чому засуджені до смерті шукають а^нлю* в храмах, святих 
гаях і біля вівтарів; прагнув азилю й Ренеґат.

У підніжжі Акрополя він побачив церкву, біля якої було велелюдно, 
мов у велике свято, — тут він врятується від мук сумління. Забіг 
притьмом у храм і почув, як позаду завцли, немов .голодш..собаки, ерінії, 
повертаючись зграєю до ущелин гори Арея.

Стало тихо. Тиша була густа, мов туман у горах,' і вперше діткнулося 
Ренеґата відчуття спокою, якого не зазнавав ніколи, мучений протягом 
усього життя жадобою влади й високого становища в могутній державі, 
котрій запродав свою особистість, позбувшись власного “я”; був це спокій 
загнаного звіра, що потратив у яскиню, а мисливські собаки, не помітивши 
його, з гавкотом погналися в безвісті лісових нетрів; був це спокій 
засудженого на довічне в’язня, який, позбувшись нарешті мук судового 
процесу, опинився в темниці, владою забутий; тиша ця сповнилася 
цілковитою безнадією, проте його власноюі, не створеною чужими законами 
і зовнішньою силою; разом з цим відзисканий спокій засвідчив про його 
безпечне і нікому в світі не потрібне існування; вивільнення від залежності, 
обов’язків і зобов’язань зробило його на мить щасливим.

Стала азилем для Ренеґата церква святого Капнікарія; він бачив її не 
раз, та не обходила вона його, як не обходили колись мечеті в Стамбулі,
— для бездушних людей святині не потрібні, бездушні люди не моляться 
навіть у тих храмах, які освячують потрібну їм силу — сила сама є 
вірою для людей без душ... Та ось спотребилося Ренегатові святилище
— сховався він у ньому з рештками своєї душі від мук сумління і 
знайшов спокій. Та недовго тим спокоєм втішався: до свідомості шашелем 
пробивалася зморююча думка про повсюдну зайвість — на безбожній волі 
й у святій тюрмі.

Тиша, немов туман під сонцем, почала поволі розсмоктуватись, ріднути; 
крізь неї простулали бліді пломінці свічок, виставлених рядами перед 
царськими вратами; свічки висвітлилй плащаницю, встановлену посередині 
храму, і зрозумів Ренеґат, що у християн сьогодні Скорбна П’ятниця; 
глибока віра сповнює їх нині: третього дня, смертю смерть подолавши,

♦Місце сховку для переслідуваних.



дасть християнський Бог життя в могилі сущим, — а може, і Ренеґатовій 
душі, похованій у гробі непам’яті, дасть життя теж?

Може, дасть: ось крізь туман тиші проступили перед очима Ренегата 
обриси рідного села й церковці в ньому, і зринули у пам’яті забуті слова 
священика: “Усе, що живе, — Христос; Христос, розіп’ятий без надії на 
воскресіння — не Бог; Бог — це Христос воскреслий.”

Та щезла й ця миттєва втіха: навіщо йому воскресіння душі, а з нею
— нові обов’язки перед людьми, яких не знає?.. Навіщо йому душа, коли 
з нею треба ховатися за стінами святого азилю, щоб не чути скиглення 
еріній? Проте щойно народжена думка про воскресіння вперто таки точила 
мозок вглиб до пам’яті, і згадалися слова Ціцерона: “Хто не знає, що 
відбулося до його народження, залишається назавжди немовлям”. А що 
відбулося... що було в дитинстві, чи була хоч мати... була мати, а як 
вона виглядала... темна пляма в очах — не згадає, тож і нема пам’яті, 
якщо зникло назавше обличчя матері...

А побожний скорбний люд тиснеться до царських врат, щоб поцілувати 
плащаницю; обличчя людей чисті й суворі, добрі й святкові; хто ці люди, 
звідки вони, не бачив їх ніколи Ренегат на торжищах і ринках, він зовсім 
не знав, що є святі люди на світі, йому на очі потрапляв лише огидний 
люмп — аристократичний і базарний, і то були греки. Невже ці, які 
моляться за своє воскресіння, — теж греки? А може, тут є й ті, які 
потягнулися журавлиним ключем із ринкового пустирища до золотих 
хрестів, полишивши набрід у масках тварюк, і в храмі повернули собі 
людські обличчя — чисті й суворі, добрі й святкові?..

Царські врата відчиняє митрополит у золотих ризах, у мітрі, з жезлом 
у руці, — може, патріарх Григорій, який присвятив у своїй книзі аж 
сорок три сторінки плаксивим візіям про рідне грецьке село в далеких 
горах і проскиглив примовку “сонечко яснеє”? Ні, патріарха Григорія 
повісили яничари; — “його повісили яничари!” — завили на горі Арея 
ерінії; яничари вбили і святу примовку — бо ж згидив її в собі Ренеґат.

Та ось чутно: хтось вимовляє її, це, певне, в пам’яті дзвенять слова, 
немов пацьорки вервечки: капають коралі слів на долівку й відлунюють 
під церковною банею, мов запрестольні дзвіночки:

“Добрий день тобі, сонечко яснеє, ти святе, ти ясне-прекрасне, ти 
чисте й величне: освіщаєш гори й долини і високії могили, — освіти 
перед усім миром християнським...”

Хто це так слізно молиться словами примовки патріарха Григорія, 
звідки долинає дзвінкий, мов джуркіт гірського джерельця, голос? І бачить 
Ренегат: під аналоєм схилилася в доземному поклоні сива жінка з 
поораним зморшками обличчям і шепоче й шепоче... Хто вона, звідки 
Ренегат її знає, коли й де запам’яталося йому добре й скорбне, мов у 
Ніобеї, обличчя?

А може, ці слова звучать у ньому самому, може, то вони лягали 
колись незнайомими письменами на білому підвіконні, послані з глибин 
віків, а Ренегат не міг їх прочитати?

“... освіти перед усім миром християнським любощами, милощами і 
любов’ю до Бога й людей сина мого єдиного, іменем Ренегата проклято
го...”

Спалахнули свічки єдиною кулею пломені під церковною банею — 
упізнав Ренегат свою матір!

“... на віки віків, амінь”, — прошепотіла сива жінка, закінчуючи 
молитву, і хором повторив за нею ці слова весь люд церковний.

То були греки й молилися вони за своїх живих і мертвих, праведних 
і грішних синів, і не було в церкві базарного люмпу, якого Ренеґат 
вважав грецьким народом: стояли в церкві не обдурені і не сточені 
яничарством громадяни Грецької держави — живе поза Ренегатом вільний 
грецький народ, збідований і осяяний грядущим воскресінням, а серед
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нього молиться його мати — за сина не наверненого й не прощеного, 
пропащого і зайвого; згасло полум’я під церковною банею і не встигло 
запалити в серці любові до людей, а тільки спопелило рештки душі, 
проїденої міллю зради.

“Це не моє, — прошепотів Ренеґат, відчужено дивлячись на обличчя 
жінки, яка була колись його матір’ю. — Немає в мене душі, тож і немає 
місця для любові: зненавидів я створене мною людське бидло, а святих 
людей не зумію полюбити. Не потрібний я нікому — позбавлений матері, 
рідні, народу, держави, святого грецького замовляння і безликої юрби — 
теж; я замкнувся у власному азилі, звідки немає виходу. Краще б я не 
пізнавав людей, які моляться, — думав би що чинив весь час добро... А 
так — perjeat!*

Ренеґат: вийшов із церкви, поглянув у бік горба Арея й хвилину чекав. 
Та не обізвались ерінії, не заскиглили, і з полегшею ствердив Ренеґат, 
що душі В| нього таки немає, тож нема й обов’язку любові, народ, який 
послав його у світ, рідним йому не став.

І подумав:
“Якщо мені належиться кара, то тільки за те, що не з’яничарив я 

весь народ, у якому міг би знову себе розчинити”.
Ренеґат пішов дорогою Апостола Павла до своєї домівки, та не дійшов

— спинився біля Сократової тюрми.
Я подався за ним слідом.

XII

Якусь мить Ренеґат позирав на свій плоскодахий будинок, наче вагався
— зайти до нього чи ні. Зайти — це означало розпочати життя наново 
й визначити своє місце серед народу, де жила й молилася за свого сина 
мати, — не вміів цього зробити Ренеґат, він був інший. Зайти — це 
означало теж повернутися до базарного люмпу й повести його проти 
народу, серед якого жила його мати, — не міг і цього зробити Ренеґат, 
пам’ятаючи про моторошних еріній. Постоявши хвилину біля входу 
Сократової тюрми, він круто повернувся і зайшов до печери.

Я стояв під вікном тюрми, спостерігаючи за поведінкою Ренеґата, хоч 
уже здогадувався про його! наміри...

У тюрмі панував сутінок, проте можна було розгледіти скулену постать, 
що сиділа на кам’яній брилі зі збанком у руці; чоловік був старий, 
патлатобородий, з кирпатим носом; саркастична посмішка розкопилила 
його губи — був він схожий на сатира.

Сатир підвів голову, зачувши кроки, поставив на долівку збанок і 
кивнув пришельцеві рукою, щоб сідав поруч.

— Хто ти? — спитав Ренеґат, придивляючись до старця.
— Хіба не впізнаєш? Можливо, я інакший, але мій образ створив для 

всіх тисячоліть старогрецький скульптор Лісіпп, і я таким для людей 
залишився... Тобі дивно, що я тут? Але ж це моя тюрма, і тут я повинен 
випити і отруту, яку сам зварив із цикути. Це мій обов’язок перед 
Законом...

— Ти ж умираєш невинно, — сокрушився Ренеґат.
Сократ засміявся:
— А ти хотів би — щоб за провину? А втім, яка різниця, коли і як 

умерти: світ, який ми знаємо, є змінний, тому й життя не вічне, — 
безсмертя існує лише в світі ідей. Людина послана для того, щоб пізнавати 
зреалізовані на землі ідеї богів, осмислювати їх і зафіксовувати. А коли
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в нас вичерпуються можливості пізнання, ми без жалю покидаємо земний 
світ.

— А якщо я справжнього життя не пізнав, а лише побачив, — як 
мені зважитися вмерти?

— Ти побачив добро й не підступив до нього, бо тяжко жити грішному 
серед святих. Проте варто було зважитися, адже людське буття — то 
зло і добро: хтось же й зло мусив пізнати. Кожен учинок є доцільний: 
якщо ти провів життя в пошуку пізнання зла, то й доброчинЯв, бо 
виявляв те зло, — і після цього свідущий не ковтне ягідку чемериці, 
приймаючи її за виноградину...

— Мудрий єси, Сократе, але ж за пізнання добра і зла однаково, як 
бачу, належиться смерть. Ти вмираєш за добро, я помру за зло — чи ж 
вартує гріх пізнання смерті? Ось ти міг би її уникнути, чей ніхто тебе 
не стереже.

— Певне, що міг би, і намовляв мене до цього мій друг Крітон... Але ж 
бо я цим учинком порушив би Закон, і слава Сократа затьмарилась би 
у віках, мою науку люд не сприйняв би, вважаючи її злом, бо хіба може 
порушник Закону творити добро? ! я завдав би шкоди людству: нащадкам 
потрібен Сократ, який чесно виконав присуд і випив цикуту.

— Щасливий ти, що маєш право усвідомлювати свою потрібність навіть 
після смерті, я ж за життя став непотрібний.

— Твоя трагедія в тому, що ти не пізнав життєвої гармонії. Адже 
людина складається з тіла й душі: духовну суть становлять поняття добра 
і правди, тілесну — здоров'я й добробуту. Ти вибрав один лише бік 
людської сутності — тілесний і до духовного очищення не прагнув. Твої 
дороги пролягали тільки через людське дно, і ти був переконаний, що 
інших шляхів на світі не існує. Сьогодні в храмі ти мав нагоду налагодити 
гармонію в своєму житті й позбутися зла, адже зло існує в світі не як 
володар буття, а лише як нестача добра... Ти ік те добро побачив — 
чому не простягнув по нього руку?

— Я не знав би, що з ним робити. Я нічого в житті не робив іншого, 
крім зла — в розумінні тих людей, які молилися в церкві за мене і за 
Грецію. В який спосіб я міг би робити серед них добро, хто б мене ідого 
навчив? А якби навчився сам — чи йовірили б люди в моє щире прагнення 
до доброчинності? Подам їм хліб, а вони скажуть — камінь; подам рибу, 
скажуть — змія. Я — непотрібний...

— Але ж не думають про свою потрібність чи непотрібність ремісники 
й гелоти — вони просто живуть і працюють. Тільки того, хто вважає 
свою працю подачкою суспільству, мучать подібні сумніви.

— На моєму чолі випечене тавро яничара і яничарство стало моєю 
працею. Скажи, мудрий старче, хто визнає мене за рівного собі у 
незалежній Греції? А вона вже існує на землі й буде існувати завжди
— в цьому переконався нині в храмі. Оттона Баварського детронізують, 
І прийдуть до влади грецькі патріоти. Ось що станеться тоді: усі 
функціонери старої системи знайдуть застосування своїм рукам і розумові. 
Писарі будуть писати, воїни — воювати, купці — торгувати, злодії — 
красти, поети -г віршувати, повії — продавати своє тіло, вбивці — 
вбивати. А що буде робити яничар? Якому завойовникові в незалежній 
державі зможе він служити — не буде завойовника; де те капище, на 
якому можна буде потоптати хрест, із ким і як має розмовляти яничар, 
котрий зрікся рідної мови? Нема! Нічого нема!! Усі будуть потрібні новому 
суспільству, всі знайдуть для себе заняття — крім яничара!

Ренегат протягнув руки до Сократа, але того в тюрмі вже не було. 
На долівці стояв збанок із недопитою цикутою, схопив його, підніс до 
губів, та тут же пожбурив, проказавши:

— Таку смерть приймають філософи...
Він ще вагався. Вмирати було страшно — проблисла думка про
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покаяння перед народом, перед матір’ю. І така ця мрія була солодка, 
мов сонне видиво, якого він ні разу в житті не бачив; а крізь той сон 
шепотів, мов звук сопілки, знайомий голос про сонце ясне, яке оживить 
добром непутящого сина, і була ця мрія — як виноград Тантала — 
недосяжна, бо мав Тантал гріх великий: бенкетував із богами на Олімпі 
й, забувши, хто він є, поставив себе врівень із власть імущими, — тож 
скинув Зевс Тантала в аїд — щоб знав своє місце...

Звечоріло. Повний місяць кинув квадрат блудного світла на долівку 
Сократової тюрми, й дошукався Ренегат на ньому тайнопису предків, 
який ще підказав би порятунок. Але долівка1 була чиста, мовчалй предки
— Ренеі'ат їх не мав.

Знадвору долинув церковний спів, Ренеі'ат глянув у вікно. Дорогою 
Апостола Павла йшов хресний хід із плащаницею, позаду гробу Господ
нього майоріли фани і хоругви, йшли священики з патерицями, співали 
хори реквієм, а післязавтра заспівають воскресний пеан — народ діждеться 
воскресіння, і думав Ренегат: минатиме хресний хід Сократову тюрму — 
і він увіллється в нього. Та не сталося цього — і{овернув народ на 
цвинтар Трняда, щоб відспівати панахиду над померлими.

А коли стих церковний спів, і з нетриськ вічного міста, звідусіль 
почали виповзати сірі тіні, вони збирались юрбами, галасували, ревіли, 
наближаючись до Сократової тюрми, і зрозумів Ренеґат,. що то йде 
коронувати його на свого вождя базарний люмп. Здригнувся від обриджен- 
ня й страху, глянув ще раз на долівку й побачив виписане на ній блідими 
літерами слово “Смерть”.

Я стояв під вікном і бачив, як Ренегат виймає з кишені шароварів 
ятаган; я ще міг його врятувати, але Боже правосуддя було сильніше за 
мою жалісливість: Ренегат провів по горлі лезом ятагана, й кров пролилася 
на примарну квадратову пляму, кинуту на долівку диском місяця... Pereat!

Тоді почувся надворі жалібний худоб’ячий рев: то звідусіль із нетриськ 
міста виходили круторогі муфлони й архари, невидані в цих краях горбаті 
яки і зубри, бездумні мули, сумирні корови, задумані, немов приречені 
на смерть, буйволи, страшні з роззявленими жовтозубими пащами мутанти 
і кентаври з ослячими головами на людських тулубах — стікалася з усіх 
усюдів різномасна твар, зачувши бидлячу кров: збиралася на тризну по 
братові убієнному.

Наварія, 1992 —  1993
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Віктор КОРДУН

СЛІД ПІВНІЧНОГО ВІТРУ 

ТРИ ПСАЛМИ

Ти чуєш дощ чи плач сердечний? — 
То все однаково для Бога.

Киїщитоф Каміль Бачинський

1. Псалом без обрію

На тебе, Господи, покладаюся,
прокидаючись вранці, 

тобі довіряюся, Боже,
вступаючи в ніч, — 

я без тебе — не єсьм.

Всяка травинка до тебе тягнеться, 
всяка птаха злітає у небо з надією, 
і я вслухаюся вдень і вночі,

сподіваючись тебе почути 
крізь вселенське мовчання.

Дай мені, Боже, . хоч здогад про те, 
що таке світ
і що таке я в цьому світі?

Що таке зір мій і слух,
що таке пам’ять?

Де початок мого існування 
і де буде йому кінець?

Де ти, Господи, днюєш і де ти ночуєш? —
Чи в зернинці 
на камені при шляху, 
що веде на Вкраїну?
Чи у пісні над лугом, чи в забутій молитві?

Хочу стати я каменем безкамінним,
що без тверді, без обрису,
хочу стати шляхом без початку й кінця
і без жодного напряму,
безголосою піснею в кожній зернинці
і молитвою зовсім без слів, —
щоб не бути тобі,
мій Боже,
перешкодою ані в чому.
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2. Подорожній псалом

З тобою, Господи, тільки з тобою
я виходжу в незнану дорогу,

Дозволь мені триматися за твій посох,
бо свого я не мав і не маю 

і боюся відстати у власному мороці.

Важко йти крізь колючі зарості
холодних чужих туманів, 

а ще важче навпомацки братися
крізь хижий присмерк історії 

і не впасти у відчай глухої безвиході

Важко йти босоніж над снігами,
над страхом, над марнотою буднів, 

а ще важче іти поверх віри,
поверх радости й поверх любови — 
над безсонням безодні в безодні — 

і не впасти на дно безлистої смерти.

Через тисячу років і ще через тисячу днів
ми якось добредемо з тобою, мій Боже, 

аж на самий край того села,
до порога тієї забутої хати, 

де нас виглядають і денно, і нощно
довірливий вогник з вікна 
і мама моя невсипуща 

і де нам біло постелено постіль білу. —
Так во віки віківІ

3. 1-сполучниковий-псалом

і хтось іще
крім всього і всіх
присутній у цьому світі
хтось іще сполучний із кимось —
Бог із нами 
чи ми із Богом

і обличчя породіллі над урвищем страху 
обличчя матері 
схилене над новонародженим 
довга тінь пережитого болю: 
розтулений рот і протяжний зойк

і місяць над морем із сяйливою стежкою 
що пролягає 
від берега аж до берега 
від життя до життя 
від смерти до смерти



і чоло зведене у молитві до неба 
крапка над проминулим віком 
віддалення
людини від свого життя

і дві сльозини
що одна з них тільки викочується 
а друга раптова як відчай — 
збігає вниз по щоці

і полохливий пломінчик над свічкою 
у складених на грудях руках

і ранній політ душі 
над ще не списаною 
сторінкою Біблії

БЛАГОВІСТ
І  сходяться з  усіх усюд, 
з усіх віків
прозвісники воскреслої любові, — 
і височінь висока 
іде над кожним з них: 
мов жайворон дзвенить.

За ними розквітає верболіз, 
скресають води 
і життя скресає,

Качки летять ізвідкілясь — 
з неповоротних далечин, — 
летять качки додому 
й збентежено кричать — 
не впізнають своїх озер 
у водопіллі

Сьогодні всі жінки й дівчата 
з надією і острахом чекають, 
що двері отворяться, — 
і мовчки стане на порозі 
небесний вісник.

І  припустився раптом
великий-величезний дощ, —
з рясними краплями весни
на землю падають прозорі крапелини
давно забутих слів
предавньої
забутої розмови.
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СТЕП

Степ оторочений клинцятими вовками.
Хто їх тут сірими Нитками вишив, 
загривки посріблив і нанизав по колу 
на чорну заполоч бусинки хижих віч? —
Ховається пополотнілий страх у розкошлачених

перешепотах трав.

Спекотний полудень безпечно задрімав, 
а пастушок до нього прихилився 
й собі поплив у сні, як та вихраста хмарка 
Чиї тепер корівки смутноокі? —
Чи пасгНуїика дрімливого, чи сторожких вовчисьок?
У трави довкруг полудня корівки полягли 
так глибоко, мов у торішню пам’ять, 
і призначили степ живими плямами —

, рудими, чорними, рябими.
Та як той степ втече, куди запропадеться, 
коли з уЬіх усюд йоро пантрують вовчі взори?

Вже хижість перебігла тінню в лузі, 
вовки кликасті вже заклацали на голод, — 
от-от метнуться всі на полудневий сон.

Та раптом янгол із лозиною в руках 
шугнув із неба яструбом додолу 
і враз поприпинав хвостами до землі

} кусючок волохатих.

1 степ тепер лежить і день, і ніч як скатерть 
із вишитими вздовж і поперек по ньому: 
гарячим валуном у чебрецях, корівками,

клинцятими вовками.

Лиш пастушка нема, давно, давно немає.

НА РІКАХ БЕЗНАЙМЕННИХ
Ця дівчина — з води, оця — з трави, 
а та, крилата, з неба 
купаютн місяця Василія 
в студенній студеници

Він зі слов’янами укупі 
приплив сюди по небу 
в сяйвистому човні: 
зійшли на землю витязі 
і сам Василій 
весла склав і вийшов, — 
і прип’яли вони човна 
при видноколи
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Все зеленіє поміж гір лісистих: 
дівчата із зеленими очима, 
зеленими стають слова й надії 
і зеленіє надвечірня пісня.

Де волоком тягли до овиду човна 
там кучеряво розтеклися води, 
злучивши верхнє небо 
з небом нижнім.

Пізніші літописці,
що не були при цьому свідками,
зі слів чужих
ці води нарекли Дніпром,
та залишилася незнаною ріка,
бо не впадала в Чорне море,
а витікала у словґянське небо.

Сумнющий верболіз росте в печалі, 
підносяться за мить міста 
й за мить заносяться пісками, — 
немає тут часу,
тут тільки миті скрапують росою.

Цвіте калина день за днем 
і вік за віком безупинно, 
три янголи кружляють — 
білосніжний, пурпуровий і зеленокрилий — 
над пінистим суцвіттям.

Дівчата задивилися у воду, —
і три зорі в глибинах зазоріли,
і три зорі засяяли над ними:
та вже й самим їм не збагнути,
де відтепер вони живуть —
чи тут, на березі, чи в небі, чи у водах?

Як місяць знову виплив 
на срібному човні з-поза крайнеба, — 
побігли до небесної ріки 
малими полохкими річечками, 
що названі давним-давно —
Глибочиця, Лочайна, Либідь — 
лишилися і досі безнайменні

На безнайменних ріках — 
безнайменні люди, 
дні безнайменні, 
безнайменне сонце.
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МІЙ КАРФАГЕН

Вчора я зруйнував Карфаген, 
меча прихилив до розвалених мурів 
і замислився раптом із ним: 
навіщо ми отаке вчинили?

Хто із нас примусив кого 
вигнати карфагенян 
в чужі обмілілі часи, 
в нічийні бездольні дні, 
які просочилися в землю 
поміж безмовним камінням — 
одвічно нічийним, 
одвічно бездольним? —

Меч відповів: не я, 
і я подумав
так само про себе: не я, 
ані мисль моя, ані рука.

Не волайте, карфагеняни, 
що тепер ваші діти бездомні, 
бо бездомні і я, і цей меч, 
і назавжди бездомні 
Сципіон Африканський Молодший 
і римський консул Старший Катон, 
хто беззвісно прорік:
Карфаген мусить бути знищений.

ї  заселений вільглим туманом, 
мовчазними небесними левами 
та небесними фінікійцями, — 
так додав я тепер•

Мабуть, саме для цього 
я безсонно зводив це місто 
від початку часів.

І  вчора
дві-три тисячі років тому 
я зруйнував Карфаген:

невідомо хто, 
невідомо як, 
невідомо чому 
й невідомо чому невідомо.
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МАКОВІЙ
Цвітуть жінки довкола церкви, 
наче пізній мак,
і похиляються в серпневий смуток.

А Маковій в крислатому брилі 
по колу ходить межи ними:

то там, то сям 
струсне достиглу маківку 
і прислухається, 
як шелестить насіння —

про те, що, може, вік чи й два тому 
не повернувся муж з далекого походу, 
що син десь у чужому краї, 
наклавши головою, 
щоліта зацвітає соняшником.

Самотні маківки 
й жінки самотні 
похитують головами, —

і тиша
триває день у день.

ПРОЩАЛЬНА ПІСНЯ

І  покидає нас — 
поля, ліси й дороги — 
недовговічне денне світло.

Сяйне намисто
принишклих перед ніччю сіл — 
рокованих на темінь.

Посиротілі вогники на обрії 
лякливо мерехтять 
з останніх сил 
свого життя.

Яка висока хвиля темряви 
накочується на все суще! — 
підхоплює й підносить аж до неба 
нас,
безпорадно занімілих, 
на безголосому безгомінкому хори

За мить всепрощення земного 
зблякагрть зорі, —- 
і тільки вогники сільські 
рояться в високості 
на гребенях 
не чутної нікому пісні.
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СЛІД ПІВНІЧНОГО ВІТРУ

Ще рано покидати цей 'світ, 
ще рано про це говорити, — 
це ще не сутінок смерти, 
це тільки вечірній присмерк, 
це просто зітхнув Господь, — 
і гойднулося полум'я свічки 
вслід північному вітру.

Це як навала давніх снігів,
що упали нізвідки і щезнуть нікуди,
це як повінь минулої тиші,
що захлипає зненацька сади Гефсиманські,
хоч би де вони квітли удосвіта:
чи в далекому сні Іудеї,
чи у власній душі

Та життя не минає з часом, 
а з  роками стає легшим 
і дедалі прозоріє. —

Наче біла узорна сніжинка, 
ти підхоплений подихом вітру, 
довго-довго кружляєш 
над землею, дитинством, коханням...

І  слід північного вітру 
лишається в кожному серці

ВЕРШНИКИ

Сідлаймо коней, братове, і вирушаймо з чужих часів.
Ці землі не наш  — і нам тут не жити.
Ворожі нам трави тутешні, сонця безсяйні і застиглі, 
наче ряди тарілок із коливом на учті скорботи, 
а місяць гіркий серед ночі гіркої, що не настає й не минає. 
Хто кинув на вітер із пригорщі зграю ворон? — 
що чорними криками вони розтеклися по небу.
Тут не п'ється почате вино — не згадає, як литися, 
тут ніхто не заходить в розчинені двері, 
і ніхто не виходить із навстіж відкритих дверей.
Тут пісні палохкі не співаються, — слова застряють на вустах 
і ще зависають в повітрі Слова цих пісень невідомі для нас, 
та незнані вони і місцевим співцям. В непроглядні віки 
хтось почув оці співи в безлюдному полі, 
а коли перейняв і від кого, і про що ці пісні — невідомо.

Сідлаймо коней, братове, бо немає для нас розради 
понад посвист вітру, коли ми, вчепившись у гриви, 
поминаємо наше життя. І  пориви солоні бурвію 
най гойдають, хмелять і підносять. Крізь літа проминулі 
звіддалік золотіє на денці дитинства тиха тиша
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потайних вересневих медів. Здаленіли літа, 
здаленіли й забулися, а життя недоторкним лишилося, 
наче його й зовсім не було. І  сказати про це — не скажеш, 
і почути про це — не почуєш: відгукнеться лиш тиша на тишу. 
Сам на сам із собою — і нікого на тисячу тисяч років. 
Сам на сам із собою — і нікого на сотню сотень світів. 
Лиш іржання і тупіт, і форкання коней...
Але де ж вони? Де вони? Де?.. —
Скачуть десь угорі — далі й далі: за піднебесся.

Братове, тернові вершники, де наші коні? —
Розвіялись з нами у синяві синьо як дим.

СНІГ

Завіяло, засніжило, занесло: 
не знати де ми в цьому мреві, 
що ми
в цій білій білині — 
пориви вітру?
нерозповиті досвідки в безкраїх далях?
загублені сяйвинки мислі Бога?
сніжинки у завії,
де початок всьому — сніг,
і де кінець по всьому — сніг безперестанний
і сніг, і біль, і сніг.

Простягнеш руку — я не дотягнуся: 
між нами дні, світи і раптом! — 
лапатий білий ліс...
Я заблукав у холоднющій хвої, 
і течія часу нас порізняє, 
відносить мене вниз, 
а ти шугаєш вгору! — 
і туманіє за тобою 
живий іскристий слід.
Немає нас, за мить ніде немає, 
нема, нема й нема.

Снується над землею заметіль,
летять,
летять,
летять сніжинки...
Такі зірчасті і такі візерунчасті! — 
і впізнається 
в кожній з них 
задума

*  -і тих, що були,
тих, що живуть тепер,
і тих, які колись ще будуть.

76
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Богдан ЦИМБАЛІСТИЙ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ 

Слабка інтеґрація суспільства (брак єдности)

Досвід Галичини останніх десятиліть XIX та перших двох десятиліть 
XX століття — це важливий етап національно-політичного розвитку й 
непропорційний порівняно з іншими землями України внесок у розвиток 
політичної культури того часу. Проте не можна не пам’ятати, що 
територіяльно, числом населення та економічним потенціялом Галичина 
становила приблизно одну десяту України. Таким чином, за винятком 
періоду визвольних змагань 1917 — 20 років уся велика “решта” населення 
України не була причетна до політичного досвіду Галичини, тобто це 
населення не мало впливу на законодавство, нормальної організації 
партійно-політичного життя, не знало й не могло відчувати 
відповідальності за рішення чужої влади в політичних, господарських та 
культурних справах. Такою була ситуація на Наддніпрянщині, де царське 
самодержав’я заступила тоталітарна система. Не було сприятливих умов 
ані в Буковині, ані на Закарпатті, яке хоч і опинилося в демократичній 
Чехо-Словаччині, але щойно будилося до національного життя.

А втім, навіть Галичина, яка опинилася під владою Польщі, помітно 
реґресувала порівняно з ранішйм розвитком у межах Австрії, бо Польща 
того періоду правовою державою не була. Воєвода, староста чи навіть 
місцевий жандарм міг накидати свою інтерпретацію закону або взагалі 
його ігнорувати 1. Досвід українського галицького парляментарного пред
ставництва в польському соймі та сенаті не позначений успіхами. Навіть 
коли це представництво пробувало “нормалізувати” взаємини між укра
їнцями й поляками, то не могло похвалитися успіхами. Це підкопувало 
довір’я і пошану народніх мас до цього нібито офіційного й легального 
проводу. До голосу та впливу почала приходити молодь, зорганізована в 
підпільній Організації Українських Націоналістів (ОУН) зі своєю анти
демократичною ідеологією, сформованою під впливом ідей д-ра Дмитра 
Донцова.

Вплив Донцова на розвиток громадянської демократичної політичної 
культури був фатальний. В есеї “Тавро бездержавності!” я вже згадував, 
як Донцов своїми проповідями внутрішньої незгоди, діленням українців 
на ліпших (визнавців його ідей) і гірших (усіх інших), закликами до 
внутрішньої безкомпромісової боротьби поглибив роз’єднання народу, який 
унаслідок різних історичних обставин ніколи не був як слід інтеґрований. 
Негативний вплив Донцова на розвиток політичної культури ще і в тому,

Закінчення. Початок у 3-му числі журналу.
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що він підкопав довір’я певної частини громадянства, зокрема молоді, 
зорганізованої в націоналістичній організації, до верстви своїх освічених 
людей, яка витворилася в Галичині під австрійською владою. За його 
навчанням, не наука, не розум, не інтелект, але “характер”, 
ірраціональний гін, войовничість, стихійне хотіння та жадоба влади 
роблять людину здібною вести народ. Таким чином до голосу й керівництва 
політичним рухом, а опісля життям усієї спільноти прийшли студенти 
без закінчених студій, сільські активісти з кількома клясами середньої 
освіти. Єдиною легітимацією для влади була приналежність до ОУН. Коли 
за приналежність до ОУН карано кількома роками польської тюрми, 
молода людина ставала героєм із претензіями на абсолютну владу та 
послух, сповненим презирства до “професорів”, “учених”, адвокатів, 
кооператорів, учителів, громадських діячів.

Політична культура — це продукт історичного розвитку та досвіду 
народу. У випадку України цей досвід був гірким. Коротко ми згадали 
про це в праці “Тавро бездержавности”. Оскільки для того, щоб зрозуміти 
політичну культуру українців, треба звернути увагу на джерела впливу, 
які протягом історичного шляху стимулювали чи спиняли розвиток 
української політичної культури, зупинимося над цим питанням трохи 
довше.

На нашу думку, три особливості історії України мали важливий вплив 
на розвиток політичної культури українців:

1. Довга, багатовікова бездержавність, тобто відсутність нагоди здобу
вати досвід влади, бути підметом у стосунках з іншими народами й 
почуватися вільним господарем на своїй землі.

2. Розчленування української території та включення поодиноких її 
частин у різні держави з окремими культурами, політичними системами, 
що мусіло призвести до психологічного, побутового та політичного 
відчуження між різними частинами українського народу.

3. Кількакратна денаціоналізація провідної верстви України. В XVI —
XVII століттях наша боярська та шляхетська верства спольщилася. У
XVIII і XIX ст. нащадки козацьких старшин зросійщилися. В XX ст. 
пролетарська провідна верства була або знищена, або здебільше пішла 
на службу інтересів совєтсько-російської імперії. Ці чергові втрати 
провідних верств означали втрату здібних, освічених, динаміщшх і 
амбітних елементів, які, бажаючи росту й влади, перейшли до сусідів 
Помагати будувати їхні імперії, бо Україна не могла дати їм нагоди 
виявити політичні, військові чи адміністративні здібності й амбіції. Це 
була не лише втрата вартісних людей — це призвело також до відчуження 
людности від своїх провідних верств, породило недовір’я до своїх панів. 
Це означало також відсутність тривалішого впливу і традицій провідних 
верств на спосіб думання та на поведінку всієї суспільности. Пізніша 
відсутність сильної національно свідомої середньої верстви — міщанства, 
фахової ін тел іген ц ії, урядовців — також негативно відбилася на розвитку 
політичної культури.

У багатьох інших народів форми поведінки, ноша, смаки й навіть 
спосіб думання йшли згори вниз, нижчі верстви наслідували вищі верстви. 
Наше відродження почалося від низів, від зберігання пісень, фолкльору, 
народньої культури. Національною ношею стала селянська ноша, 
літературною мовою стала говірка народу. Це означало також, що наше 
політичне відродження, хоч започатковане інтелігенцією, зокрема 
літераторами, орієнтувалося на народ, тобто на задоволеная його потреб
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та вимог, воно мусіло спиратися на активніші елементи, що виходили з 
народу. В оунівському русі в Західній Україні ще в тридцятих і початку 
сорокових років до керми та влади почали приходити великою мірою 
активніші одиниці з-поміж селян. Політичне думання, панівне серед 
українців, носить сліди того “народницького” впливу та відсутности або 
слабкости впливу середніх і вищих верств.

Наслідком поневолення, за умов заборони поширювати інформації про 
Україну, радянського русифікаційного тиску, систематичних деформацій і 
фальшувань не могла закріпитися ані національна ідентичність, ані 
національно-державна свідомість однаково в усіх верствах населення та 
в усіх регіонах України. Таку ідентифікацію в політичній літературі звуть 
вертикальною. Отож наслідком підневільного стану протягом довгого часу 
й під впливом денаціоналізаційної політики російсько-совєтських урядів 
ця ідентифікація в українців слабка. Велика частина українського 
громадянства до кінця 1980-их років не ідентифікувалася з Україною як 
нацією-державою чи нацією, що прагнула до самостійного державного 
життя. Деякі з цих громадян навіть діставшись на Захід, не “про
будились”.

Політичну культуру може характеризувати те, якою мірою члени 
спільноти мають спільне почуття національної ідентичности (вертикальна 
ідентифікація), так само може її характеризувати те, наскільки одиниці 
ідентифікуються з іншими членами тієї самої спільноти, зокрема якою 
мірою вони мають взаємне довір’я до своїх співгромадян (горизонтальна 
ідентифікація). При цьому йдеться про довір’я до співгромадян узагалі, 
а також довір’я до людей як політичних партнерів. Обидва види довір’я 
до деякої міри взаємозалежні. Антагонізми між поодинокими групами 
неґативно впливають на стан довір’я між людьми взагалі. Так само великі 
розбіжності серед громадянства неґативно діють на довір'я між окремими 
групами. Тим часом для політичної співпраці чи партнерства довір'я є 
конечним компонентом.

Можна припускати, що коли існує сильна вертикальна ідентифікація 
зі своєю нацією, коли, так би мовити, вся спільнота злютована однією 
метою, взаємини між громадянами стають більш довірливі. Характерним, 
наприклад, є спостереження політолога Г. Екстайна про Англію. “Ця 
рання [осягнена в XII столітті ] національна ідентичність є, мабуть, першим 
прикладом двох тем, які повторюються протягом британської політичної 
історії. Одна — це факт, що консенсус у деяких політичних справах 
майже завжди пом’якшував гостроту конфлікту в інших справах. Друга 
тема — це “фундаментальні” питання політичної культури (природа 
політичних одиниць, питання належної структури та меж уряду...). Після 
правління Степана [1135 — 54] завжди існував [в Англії] певного роду 
цемент, який в’язав англійців навіть у найгірші часи зударів, завжди 
пом’якшував конфлікти, робив їх менш ніж абсолютними” . Однак 
вертикальна й горизонтальна ідентифікація також можуть іти різними 
шляхами розвитку. Про французів кажуть, що кожний француз любить 
Францію, але ненавидить іншого француза. Про національно свідомих 
українців, тобто тих, що ідентифікують себе з нацією-державою, можна 
також сказати в подібному тоні, що вони також гаряче люблять Україну, 
але недовірливо, а то й вороже ставляться до інших українців, що чимось 
різняться від них. Психологічні та побутові ріжниці між українцями різних 
частин України, зокрема західніх і східніх, поглибили це недовір’я і 
ворожість. Отож навіть за наявности сильної вертикальної ідентифікації,
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яка існує в національно свідомих українців, горизонтальна ідентифікація 
слабка.

З літератури нам відомо, як неприязно ставилися галичани до дружини 
Івана Франка, наддніпрянки. Коли так поводилася галицька інтелігенція, 
то що ж говорити про широкі селянські маси. За радянської влади прийшло 
до певного перемішування населення України. Це стосується головно 
інтелігенції та робітництва. Широкі селянські маср Галичини далі жили 
по своїх селах і містечках без нагоди для більших контактів зі східніми 
українцями. Для цих галицьких селян наддніпрянські українці залишилися 
радше чужими, присланими ворожою владою. З листів від різних родин 
можна довідатися, як вони не раді бачити, коли хтось із рідних жениться 
з кимсь “звідти”. З особистих зустрічей і розмов із робітниками, 
вивезеними зі східніх українських земель до Німеччини під час другої 
світової війни, автор цих рядків міг переконатися, з яким недовір’ям вони 
ставилися до нас, студентів-галичан, які шукали зустрічі з цими 
робітниками, щоб якось допомогти їм бодай і харчами чи українською 
книжкою. Рони вважали нас за словаків, чехів, поляків, або в кращому 
разі за “западніх” українців, їм чужих. Немає доказів на те, що 
щонайменше до часу проголошення суверенітету в липні 1990 року 
взаємини між широкими масами галичан та східніх українців змінилися.

У західньому світі галичани та східні українці живуть теж досить 
відокремлено. Хоч “на верхах” між ученими, мистцями та поодинокими 
громадськими лідерами є певна співпраця чи навіть особиста приязнь, у 
широких колах панують недовір’я, упередженість, а подекуди й ворожість. 
Це можна спостерегти при різних нагодах. Ось у 1983 році, з нагоди 
110-річчя НТШ, впродовж кількох місяців жертвенні громадяни, пере
важно інтелігенти галицького походження склали понад чверть мільйона 
долярів. Коли ж придивитися до пожертв на Українську Вільну Академію 
Наук (УВАН), то вони порівняно невеликі, хоч це українська наукова 
установа, яка дбає за розвиток української науки в межах своїх 
можливостей не менше, ніж НТШ. Для галицьких українців, яких у 
США переважна більшість і які зберегли давні традиції жертвенности, 
НТШ є “ріднішою” установою, бо вона існувала у Львові, і тому вони 
її підтримують. Тим часом УВАН виводить свої традиції з Києва, отож 
навіть для галицьких інтелігентів вона “чужа”, “східняцька” — дарма, 
щоа більшість її членів і навіть членів Управи становлять українські 
професори галицького походження і що ця установа публікує вартісні, 
справді наукові видання.

У кожному суспільстві існували й існують конкуренція та конфлікти 
між поодинокими суспільними верствами. Мова тут про конфлікти 
інтересів, від яких залежить якість життя. Коли між клясами є великі 
ріжниці, коли існує яскрава несправедливість, то між упривілейованими 
та покривдженими виникають конфлікти, доходить до бунтів чи й 
революцій. Приклади таких бунтів і революцій маємо в історії Франції, 
Англії, Німеччини, Росії та інших країн. В українській історії внаслідок 
денаціоналізації вищих верств ці упривілейовані, зденаціоналізовані еле
менти в обороні своїх інтересів і стану посідання часто спиралися на 
владу окупанта — Польщу або Росію. Викликаний цим національно- 
соціяльний антагонізм, загострюваний та використовуваний досвідченими 
руками московського центру, витворив глибоке й тривале йедЬвір’я народу 
до представників вищих верств. Звідси, наприклад, початкове недовір’я, 
навіть ворожість до іменування графа Андрея Шептицького галицьким
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митрополитом саме тому, що він “граф”. Опозиція проти влади гетьмана 
Павла Скоропадського в 1918 р. була не наслідком помилок його уряду
— вона почалася з першого дня, бо була зумовлена тим, що він був 
аристократичного роду, генерал російської армії. Багато українців мали 
чи ще мають недовір’я до генералів радянської армії та всіх тих, що 
посідали високі цивільні пости за радянської влади, навіть якщо ці люди 
бажали й були готові служити українському народові. А втім, щойно 
наведені приклади слабкої горизонтальної інтеграції з нашого століття 
перегукуються з явищем чорних рад козацького періоду нашої історії.

На диво, загострювання внутрішніх конфліктів, та ще з соціяльно-кля- 
совим забарвленням, не перевелися навіть сьогодні серед української 
спільноти в діяспорі, зокрема серед тих, що прибули до США після другої 
світової війни. Роз’єднання в українській зорганізованій громаді в СІЛА, 
яке настало в жовтні 1980 р. внаслідок підпорядкування Українського 
Конгресового Комітету Америки (УККА) одному відламові ОУН (бан
дерівці), які виступали також під назвою Організацій Українського 
Визвольного Фронту (УВФ), дало нагоду публіцистові Орестові Питляру 
у визвольнофронтівській газеті “Шлях перемоги” від 2 листопада 1980 р. 
“інтелектуальну еліту”, прозивану Питляром також “інтелектуальними 
снобами”, протиставити “сірій народній масі”, яку звуть “бандерівською 
чи селепківською”, але в якої є “віра й активність, ідейна незламність 
і масовий вплив”. При цьому мається на увазі, що, мовляв, ідейної 
незламности, віри й активности нема в людей, названих “інтелекту
альними снобами”, тобто в тих, що вийшли з залі XIII Конгресу УККА, 
щоб не дозволити підпорядкувати всю громаду одній партії — а були це 
представники Українського Братського (раніше Робітничого) Союзу, Укра
їнського Народнього Союзу, організації колишніх вояків УПА, пластунів 
і пластунок, Союзу Українок Америки та ін. — отож представники 
загальногромадських організацій, різних соціяльних верств і різного рівня 
освіти.

Всупереч фактам О. Питляр і пізніше просував цю саму тезу про те, 
що в глибині конфлікту й роз’єднання жовтня 1980 р. були клясові та 
освітні ріжниці. У статті “Про геніїв і примітивів” в інший визвольно
фронтівській тижневій газеті “Національна трибуна” від 25 вересня 1983 р. 
Т). Питляр переконував читачів, що всі, хто критикує політичну поведінку 
бандерівців, уважають себе чимсь вищим і, мовляв, дивляться на 
бандерівців із презирством, як нібито на примітивів, сіру масу. Критично 
наставлених до політики бандерівців О. Питляр характеризує як людей 
вигід, багатих, що живуть на своїх дачах, мають увесь комфорт, читають 
поезію та журнал “Сучасність” і дбають лише про свої егоїстичні інтереси, 
а громадськими справами не цікавляться. Будь-яке непогодження з 
політикою, а тим більше будь-який відхід із табору Визвольного Фронту
— натяк на групу “двійкарів”, тобто середовище Української Головної 
Визвольної Ради та Михайла Сосновського — пояснюється як вислід 
клясових претенсій і презирства до нібито примітивних селян, мужиків і 
бажання відірватися від них із метою вивищити себе.

Висування клясових чи соціяльно-побутових ріжниць чи навіть анта
гонізмів виглядає дивно в Американському суспільстві, яке, як ві^ймо, 
часто вважається суспільством середньої кляси. Критерієм с о ц іа л ь н и х  

ріжниць серед загалу американського суспільства вважається висота
V J i i  ^  г -  ' - ' І  КІЬ  .  . . .  >  м и  'Ізаробітків. У цьому суспільстві деякі категорії робітників є багатшими і 

живуть у кращих побутових умовах, ніж деякі люди так зв. інтеліґентських
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професій — учителі, урядники, професори деяких коледжів, а тим більше 
правники з України.

0. Питляр воліє ігнорувати ці факти, як також той факт, що верства 
людей, яка не пішла за вказівками Визвольного Фронту, в тім числі й 
люди, яких Питляр називає снобами, винесла на своїх плечах такі 
загальноукраїнські проекти, як понад десятитомова енциклопедія укра
їнознавства (українська й англійська версії), заснування центру укра
їнських студій у Гарвардському університеті, розбудова Української Вільної 
Академії Наук та її вартісних видань, підтримка праці НТШ, створення 
Українського Музею в Нью-Йорку тощо. Ці та інші здобутки діяспори 
варті окремої згадки тому, що лідери Визвольного Фронту своїми 
закликами відволікали увагу своїх членів і прихильників від таких проектів 
і Скеровували їхню увагу навіть у публічних закликах на стисло партійні 
цілі й інтереси. Ось слова інструкції, вміщеної під заголовком “Фонд 
оборони України” в “Шляху перемоги” від 1 лютого 1976 p., стор. 1: 
“Першочерговими для кожного націоналіста є ті обов’язки, які він має 
супроти революційної ОУН, супроти революційно-визвольного фронту, а 
щойно на другому пляні усі інші. Це стосується також фінансових 
зобов’язань. Найперше є морально зобов’язаний прихильник і учасник 
великого визвольно-революційного фронту виконувати те, що лежить 
у прямому відношенні до дії революційної ОУН і Українського 
Визвольного Фронту, а щойно на другому пляні усі інші завдання чи 
обов’язки... Часто буває так, що дехто розгублюється, бере на себе 
обов’язки, які не стосуються завдання ОУН чи ОУВФ, ставить їх як 
першочергові перед обов’язками супроти революційно-визвольної акції. Це 
неправильно”.

На щастя ті, що родилися або виростали й виховувалися в США, 
керуються, звичайно, власним розумом, і навіть чимала частина, а згодом 
і більшість, громадян, які прибули до США після другої світової війни, 
великою мірою позбулися страху й підтримали загальногромадські завдання 
й ініціятиви всупереч таким закликам-вказівкам, як у щойно поданій 
цитаті. Щобільше, велика частина громади зрозуміла, що бойкот усіх 
українських культурних одиниць чи колективів з України, як також 
представників науки, які зрідка почали відвідувати Захід, ішов би, 
властиво, на руку Москві, допомагаючи їй тримати Україну відгородженою 
від світу й забутою. Ця громада з року на рік ставала більш імунною 
на закиди зміновіховства, радянофільства, зради чи вислужництва.

Проте звертаємо увагу на ці спроби, як на симптоми появи серед нас 
у різний час і за різних обставин, навіть таких обставин як у США, 
певних елементів, які можуть використати ресентименти соціяльних чи 
побутових ріжниць, аж до навмисного творення в громаді ворогів, якщо 
в їхній уяві це служить їхнім груповим інтересам.

Ідеологічне думання

' У політичній літературі розрізняють два політичні стилі: ідеологічний 
і прагматичний. Європейські “світоглядові” партії — це приклад одного 
стилю, англо-саксонський і американський підхід до політичних справ — 
це приклад другого стилю. Про ідеологічно-світоглядовий стиль мовиться 

коли люД»  ̂глйбоко вірять у певну замкнену систему ідей, виведених 
із якогось загального принципу, яким пояснюються політичні справи та 
Проблеми. З цієї віри у свої ідеї випливає також конкретна політична

82
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


поведінка. Прагматичний політичний стиль полягає в тому, гіде проблеми 
оцінюються в їхній власній закономірності, а не за згори прийнятим 
абстрактним принципом та поглядами на дійсність. Прагматики воліють 
рахуватися з фактами, а не книжною ідеологією. Це, однак, не значить, 
що політичні прагматики не вірять у певні вартості, не ставлять собі 
певних завдань, не мають ідей. Але ці ідеї не творять логічно пов’язаної, 
часто відірваної від дійсности системи.

Алексіс де Токвіль, порівнюючи французьке та англійське політичне 
життя, вказував, що в Англії ті, що писали про політику, і ті, що вели 
політику, були співтворцями політичного життя країни, тоді як у Франції 
ці два табори не мали між собою нічого спільного. Одні вели політику, 
інші осмислювали абстрактні принципи. Так у їхніх писаннях замість 
реальної суспільности витворювалася уявна, в якій все виглядало простим, 
упорядкованим, раціональним23.

У політичній літературі роблять розрізнення між “відкритими” та 
“замкнутими” чи догматичними ідеологіями. Замкнута ідеологія — це 
певна система думок, яка вимагає повної віри, абсолютної відданости, як 
у большевизмі та інших скрайніх лівих чи правих рухах. Натомість такі 
напрями чи ідеології, як лібералізм, консерватизм чи немарксистський 
соціялізм, не є ідеологіями в тому сенсі. Вони відкриті, їх критикують 
ізсередини, вони міняються під впливом досвіду й вимог дійсности.

Треба звернути увагу, що в наш час щоденна преса вживає поняття 
ідеологія досить довільно і доходить до того, що кожній людині, зокрема 
політикові, що вірить у певні вартості й має певні погляди, приписує 
якусь “ідеологію”. Так ліберальна преса СІЛА — часто наївна щоцо 
загрози з боку СССР — закидала президентові Р. Рейґанові ідеологічний 
антикомунізм, вказуючи на його гострі осуди Радянського Союзу як 
“імперії зла”, винуватця міжнароднього тероризму тощо. Ця преса 
забувала, що той же ідеологічний антикомуніст відвідав комуністичний 
Китай, старався зміцнити співпрацю, посилав туди свого міністра 
військових справ, щоб налагодити мілітарну співпрацю. Він же скасував 
заборону продажу зерца Радянському Союзові, яку ввів його попередник 
на знак протесту проти вторгнення в Афганістан. Його “ідеологія” не 
виключала співпраці з комуністами. Проте послідовне бажання Рейгана 
зменшити ролю уряду та бюрократії в економічному, культурному та 
суспільному житті, дати більше свободи й ініціативи поодиноким грома
дянам, приватним корпораціям чи штатам, а також його підтримку 
розробок нового типу зброї критикували як ідеологію Рейґана.

Згідно з таким широким розумінням ідеології кожна людина, зокрема 
політик, що ставить собі якусь мету, що вірцть у певні вартості, такі, 
як свобода, справедливість, гуманність, та бажає захистити інтереси сйоєї 
держави і тому зміцнює її військову силу — є в полоні ідеології.

У цьому есеї мова йде про ідеологію в іншому, вужчому сенсі, £ саме 
як своєрідну політичну релігію, тобто певну систему ідей, що випливають 
із якогось принципу, між собою логічно пов!язані, дають відповідь на всі 
питання буття та людського життя, але не завжди віддзеркалюють 
правдиво дійсність і факти. л , л.чіл

Людина, що мислить ідеологічно, вірить в абсолютну правдивість своїх 
ідей. Як кожна віруюча людина, вона може бачити те, чого не існує.

^Так можнапояснити той дивний/і скандальний факт? ч щоггнизка захіцшх 
інтелектуалів — письменників, публіцистів, науковців, відвідуючи СССР 
в 20-их і 30-их роках, не бачили ані терору, ані концентраційних таборів,
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ані голоду в Україні, але зате захоплювалися будовою нібито справедливо
го, гуманного с о ц іа л іс т и ч н о г о  ладу й виховання нової, кращої людини.

Людина, що мислить ідеологічно, завжди знаходить якесь пояснення 
та виправдання певних очевидних фактів дійсносги, які суперечать 
ідеологічним догмам. Якщо такого пояснення не знаходить, тоді заперечує 
факти як нібито вигадки, брехні, фабрикації ідеологічних ворогів.

Такі люди вірять у слова й теоретичні схеми, вони переконані, що 
їхні ідеї віддзеркалюють дійсність. Приклад СССР яскраво ілюструє, якою 
глибокою може бути прірва між словами, комуністичною пропагандою і 
ідеологією — та дійсністю. Це саме стосується всіх рухів чи політичних 
систем, які намагаються здійснювати свою всеохопну й незмінну ідеологію, 
не гребуючи ніякими засобами терору, щоб увібгати дійсність у свою 
ідеологію* Прикладом тут може послужити хоч би сучасний Іран.

Соціолог Даніель Белл у збірці своїх есеїв “Кінець ідеології”, зокрема 
в кінцевому есеї під наголовком “Кінець ідеології на Заході: Епілог”24, 
доводить, що в наш час на Заході мало серйозних інтелектуалістів, які 
вірили б у якусь ідеологічну правду, що ідеологічне думання є оманою, 
бо людина такого думання бачить усе або нічого. Тому вони так пристрасно 
й фанатично боронять свою віру. Таке думання спрощує ідеї і тим самим 
дає фальшивий образ дійсности.

Кінець ідеології ніяк не означає, що людина ні в що не вірить чи не 
визнає ніяких вартостей, але, як завважує Белл, вона не починає все 
від себе та “не надає своїм поглядам апокаліптичного значення”25. В 
іншому місці він пише: “Кінець ідеології не є — не повинен бути — 
також кінцем утопії. Навпаки, дискусію про утопію можна починати 
наново, але будучи свідомим пастки ідеології. Важливе те, що ідеологи — 
“жахливі спрощувачі”. Ідеологія звільняє людину від конфронтації чи 
розв’язання поодиноких проблем згідно з внутрішньою вагою цих проблем. 
Отож людина просто вдається до автомата ідеології й отримує готову 
формулу”26.

На прикладі Радянського Союзу Белл ілюструє, як радянські лідери 
потрапили в пастку власної ідеології, в ім’я якої вдавалися до терору, 
практики “хто кого”, насильної індустріялізації, колективізації, психушок, 
концентраційних таборів та інших нещасть, що їх завдала система .

Наслідки пастки, про яку писав Белл, ми бачимо ще й сьогодні в 
ідеологічному дуканні радянських лідерів, яке не дозволяє їм бачити крах 
їхньої системи, моральний занепад суспільности, культурний застій. За 
старою звичкою і нахилом вони ще пробують усе пояснювати, 
раціоналізувати, виправдувати й триматися старих гасел і засад. Чи не 
характерно, що навіть сам реформатор, М. С. Горбачов, не заперечує, а 
навпаки, і далі признається до комунізму й не виходить із комуністичної 
партії.

Белл та інші автори ще підкреслюють, що відкинення ідеологій не 
означає заборони критикувати суспільні неполадки в ім’я певних варто
стей. Так само С. М. Ліпсет (Seymour М. Lipset) вітає занепад ідеологій, 
проте не бажає, щоб цей занепад привів до зникнення зацікавлености 
політичними справами та зникнення рухів і змагань за зміни на юраще.

Політолог Герберт Спіро в своїй праці про конституційну владу 
приклади того, як витворюється ідеологічний політичний стиль унаслідок 
браку нагоди брати участь у владі, в політичних рішеннях і політичному 
житті. Участь у владі витворює почуття відповідальности. Одиниця чи 
група, яка вірить, що може співвирішувати долю своєї громади, правдо
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подібно буде звертати увагу на практичні, відносно обмежені політичні 
цілі. Однак, якщо їй не дозволено брати участь у владі, навичка йти на 
компроміс в ім’я цілей, які можна осягнути, не витворюється. Такі люди 
ставлять собі далекі, хіліялістичні чи “тисячолітні” цілі, перед якими 
сучасні, практичні цілі бліднуть.

Пишучи про наслідки поневолення Італії, зокрема про брак нагоди 
брати участь у самоврядуванні в XIX столітті, Артур Дж. Вайт вказує 
на дві психічні навички, що виникли тоді в Італії. “Першою був брак 
політичного досвіду, а другою — закорінена навичка до конспіративносте. 
Ці дві хвороби були спадком, що їх залишив по собі Меттерніх. Унаслідок 
свого рішення придушити будь-який вияв самоврядування протягом ЗО 
років, він не тільки позбавив Італію всякого політичного досвіду, але 
впхнув її в ментальний стан хронічної конспірації. Жвавий італійський 
розум був повний політичних ідей, але без жадного практичного досвіду, 
щоб давати собі раду з труднощами на шляху до здійснення цих ідей. 
Захоплюючись своєю вкоріненою риторикою, думаючи про мету, але не 
про засоби, вони перетворили справу влади на голосну панораму 
недосяжних ідей. З другого боку, наслідок духу конспірації витворив у 
них віру в те, що для того, аби щось осягнути, необхідно працювати 
радше проти уряду, ніж з урядом. Це почуття, що уряд треба 
примушувати, що він завжди примириться з доконаними фактами, 
загальмувало національний політичний розвиток та створило безконечні 
прикрощі для наступних урядів на довгі роки”29. Розвиткові політичної 
культури італійців не допомогло й те, що, як завважив Дж. JIa Паломбара, 
такі три критичні події й періоди в історії Італії, як ренесанс, рісорджіменто 
та спротив фашизмові, діяли радше по лінії поділу, і під територіяльним, 
і під клясовим оглядом, а не по лінії інтеґрації суспільства30.

Відомою є тенденція до конспіративности також в історії Польщі. Часом 
може здаватися, що історія Польщі є історією змов, таємних організацій. 
Більшість іще живих польських комуністичних вождів починали з 
конспірації ще в таємній комуністичній партії Польщі або в 
протинімецькому підпіллі. Наприклад, Адама Міхніка арештували як 
лідера “Солідарности”, бо він нібито таємно готував переворот проти 
комуністичного режиму. А втім, Адам є сином колишнього комуніста, 
якого також судили за таємну комуністичну діяльність проти міжвоєнного 
режиму в Польщі.

Така тенденція до конспіративности зрозуміла в народів, яким довелося 
жити під репресивними, автократичними, диктаторськими режимами. В 
обставинах репресій конспірація є єдиною формою політичної діяльности 
народу, що не хоче зректися права на життя у своїй державі. Хоч якою 
зрозумілою є ця тенденція до конспіративности, важливо здати собі справу, 
що вона стає навичкою, а то й стилем політичного думання та дії людей, 
які виростали, бунтуючи проти репресій. Цей стиль виявляється в змаганні 
за свої цілі чи ідеали своєї ідеології завжди таємно й проти уряду.

Тенденція до конспіративности, як також раніше згадана навичка 
ставлення тисячолітніх цілей, помітні і в українському політичному житті. 
Велика частина членів колишнього оунівського підпілля продовжує свій 
конспіративний стиль роботи навіть у західніх країнах не тому, що існує 
реальна) потреба на конспірацію. Властиво, ця конспіративність скерована 
в західній діяспорі головно проти інших українських груп, українських 
установ чи українських людей. Ми вже згадували спостереження 
дослідників А. Д. Вайта, Й. Ла Паломбара та Г. Спіро про політичну
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культуру Італії. їхні твердження про процвітання ідеологічного стилю 
думання за умов усунення народу чи певних його груп від можливости 
брати участь у владі, тобто брати відповідальність за свої рішення, бачити 
їхні наслідки, випробувати межі можливого важливі для розуміння стану 
політичної культури українців. Як уже було зазначено, ідеологи такої 
безсилої ірупи чи бездержавного народу можуть вільно вправлятися в 
творенні своїх абстракцій та ідеологічних схем.

Ґрунт до виникнення ідеологічного думання в Україні був особливо 
сприятливий з огляду на довгий період чужого панування та браку досвіду 
участи у владі, самоврядуванні. У такій ситуації майже закономірно, що 
національне відродження як у 1917 — 1921, так і в 1980-их роках 
почалося від “людей слова”, — поетів, письменників, учених — які стали 
провідниками руху за усамостійнення України. 1926 р. Є. Маланюк у 
віршованому “Посланії” писав: “Як в нації вождя нема, тоді вожді — її 
поети”31. А втім, у час перших визвольних змагань велика частина 
політично активної інтеліґенції була в полоні соціялістичної ідеології.

Довга тінь навички ідеологічного мислення

Навичка думати ідеологічно не зникає швидко. Сильно закорінений 
ідеологам і пам’ять про виключення від влади цупко тримаються 
свідомости й далі впливають на стиль політичного думання:, оцінку подій 
і явищ навіть через довгий час. Микола Ковалевський (1892 — 1957), 
політичний діяч і член Центральної Ради, міністер продовольчих справ 
від грудня 1917 до квітня 1918 p., а за Директорії в 1918 — 20 роках 
міністер земельних Справ, у своїх споминах, згадуючи розмову в Києві 
з німецьким амбасадором бароном фон Муммом та німецьким експертом 
фінансів, банкіром із Франкфурту Мельхіором, пише про те, що його 
німецькі співрозмовники старалися переконати його, що від селян треба 
зажадати викупу за передану їм землю: “Франкфуртський банкір доводив 
мені, що держава може зробити на цім подвійний інтерес — політичний 
і фінансовий. Політичний інтерес полягав в тім, що, на його думку, коли 
селяни заплатять викуп, то впливова верства більших і середніх земле
власників не буде настроєна проти української держави. У всякому разі, 
ворожі виступи цієї соціальної верстви, яка все ще має силу в Україні, 
будуть таким чином зневтралізовані. Фінансова вигода мала б полягати 
в тім, що викуп, вплачений селянами, які, на думку Мельхіора, мали 
багато схованих карбованців, ішов би до державного скарбу, а бувшим 
землевласникам платилося б відшкодування довготерміновими облігаціями. 
Таким чином і на цій трансакції держава добре б заробила, а саме 
головне, унормувала б фінансовий обіг країни. Ця приваблива перспектива 
подвійного зиску була дуже характеристична для німецького наставления. 
Я був, трохи здивований цим цинізмом німецьких фінансових до
радників...”32

Про вище цитоване місце споминів Ковалевського. *Гван ^исяк- 
Рудницький зробив таку влучну заввагу: “При цьому незрозуміле тільки 
одне: чому Ковалевський, який, до речі, був людиною розумною, про що 
свідчать його мемуари, навіть через більїіі ніж двадцять років, коли 
написав свої спомини, вважав ці суґестії німецьких експертів за “цинічні”. 
^Стось інший міг би їх радше сприйняти як голос елементарного здорового 
політичного глузду”33. М. Ковалевський, син українського шляхетського 
маршалка, належав до поміркованих, радше європейського типу

86
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


соціалістів, а все-таки навіть ця поміркована, інтелігентну людина за 20 
років після описуваних ним подій бачила події й інтереси народу через 
окуляри своєї ідеології. '

У Західній Україні в 1930-их роках, а потім і в західній діяспбрі, 
впроваджене великою мірою Д. Донцовим ідеологічне думання головно з 
приходом до голосу конспіративної націоналістичної організації привело 
до розбиття галицького суспільства. Порозуміння та співпраці між 
легальними партіями* кооператорами, культурними діячами й оунівським 
набором не могло настати з огляду на ідеологічну виключність. Знаменно, 
що коли 30 червня 1941 р. ОУН під проводом Степана Бавдери 
проголосила у Львові відновлення Краевого Правління, то головою 
правління призначено не організаційного чи військового референта, але 
саме ідеологічного референта в тодішній Краєвій Екзекутиві ОУН, 
Ярослава Стецька, який довів догматичне думанню до екстремности й тим 
самим до ізоляції своєї організації від решти громадянства. В післявоєнний 
період догматично-ідеологічне думання та настанова однієї частини 
західньої української діяспори стала на перешкоді до об’єднаної дії.

З великого числа статтей, промов, становищ і звернень, які не лише 
своїм моралізаторським, проповідним стилем, але й змістом виразно 
утотожнюють ідеологію оунізму з релігією, наведемо два-три приклади. 
Очевидно, це світська релігія, яку проповідується в час, коли в усьому, 
а Зокрема західньому світі відбувається відворот від штивного, догматично
го ідеологічного думання в політичних справах. Без ніякого впливу на 
цей табір залишилася осторога В. Липинського до націоналістів, щоб “не 
робили з політики релігії, а з релігії політики”. Ось слова Я. Стецька: 
“Сила організації [тобто ОУН] лежить у ясності і чіткості ідеї, у вірі в 
неї, у догмах її як правдах віри, в одержимості її носіїв”34. У справі 
канадських українців В. Озерський (псевдонім Я. Стецька), комейтуючи 
промову папи Івдна Павла II, виголошену українською мовою у Вінніпеґу, 
критикував тих українців, які вважають себе канадцями українського 
походження і думають, що вони мають дві батьківщини — Україну та 
Канаду. За словами Б. Озерського, “... .існують не канадці українського 
походження, але український народ в Канаді з своїм історичним корінням, 
традиціями, з героїкою національного буття, високою культурою в далекій 
Україні, до якої має скеровувати свій зір, має плекати свою рідну мову, 
культуру, традиції, героїку життя нації”. Тому Я. Стецько радив 
прочитувати цю проповідь папи в українських церквах, щоб “закріпити 
український патріотизм, а не канадський, американський чи інших країн 
нашого тимчасового перебування”3 . Такі й подібні твердження можливі 
тільки за цілковитого ігнорування реального життя конкретних людей 
українського роду в Канаді, їхнього думання й настанови до України та 
Канади. Мова тут про відірване від дійсности уявлення, якою “мала б” 
бути ця дійсність, а не якою вона є насправді.

В. Б-к у статті “Чому не політика максимум?” у газеті “Національна 
трибуна” від 27 липня 1983 р. критикує тих політиків, які домагаються 
лише людських прав для української людини в Україні, “а за те ми 
повинні домагатися розвалу московської імперії, відвоювання УССД 
[Української Самостійної Соборної Держави] та встановлення в Україні 
суверенної влади”. Автор не назвав, від кого саме треба цього домагатися 
і хто щав, блвстановити цю владу. В іншому місці статті автор критикує 
звернення закордонного Представництва Української Головної Визвольної 
Ради, проголошене з приводу 60-ліття СССР, за його мінімальні вимоги
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й пристосуванство, за визнання Гельсінських умов, за ненаполягання на 
деколонізації СССР тощо. Автор уважає, що визнання Гельсінських умов
— це політика мінімум і пристосуванство. Натомість треба домагатися 
анулювання тих умов. Логіка тут своєрідна — з одного боку ставиться 
вимога документувати невиконання чи порушення Гельсінських умов, а 
з другого — анулювати ті ж самі умови. У тій же статті автор протиставляє 
“два цілком протилежні рухи”, наявні на терені СССР, а саме 
“національно-визвольний”, який мобілізує маси поневолених народів до 
боротьби проти російського окупанта за свою національну самостійність і 
державність, а другий — “правозахисник, який змагає до демократизації 
та зміни режиму леґальним способом. Автор свідомо промовчав факт, що 
українські правозахисники у своїх змаганнях за людські права наголошу
вали також права на національно незалежне життя та що саме ці 
правозахисники протягом останніх десятиліть були предметом різних 
наїінок, арештів, вивезень у концтабори тощо.

Коли навичка догматичного ідеологічного мислення не зникає легко 
навіть у змінених обставинах, де немає репресій, то те саме діється з 
такими похідними ідеологічного думання, як відірвання від дійсности, 
сектярське ставлення до інших людей, добачування всюди ворогів, нахил 
чіпляти іншим такі наліпки, як опортунізм, угодовство, радянофільство, 
зрадництво тощо. Все це спричинює або підсилює розбрат, який посіяв 
у 30-их роках Дмитро Донцов, чия нищівна критика не минала навіть 
таких наших постатей, як Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло 
Грушевський та інші.

Доктринерство має ще й той наслідок, що знижує рівень політичної 
дискусії. Не думка, яка віддзеркалює дійсність і базована на передуманому 
досвіді, але фраза домінує в політичній дискусії та полеміці. У парі з 
тим відбувається девальвація чи підміна понять, їхнього первісного чи 
справжнього значення. Зупинимося тут тільки над терміном “націоналізм”, 
хоч подібне діється з термінами “лібералізм”, “демолібералізм” тощо.

Те, що провідники ОУН окреслюють терміном “націоналізм”, не 
відбиває загальноприйнятого розуміння цього терміну, тобто настанови, в 
якій інтереси власної нації стоять у політичній сфері на першому місці. 
Коли це нація-держава, то мається на увазі передусім запевнення чи 
охорона безпеки чи її господарських інтересів. Звідси говориться, 
наприклад, про канадський націоналізм. Коли ж нація поневолена, то на 
першому місці буде справа її визволення й забезпечення для неї 
незалежного розвитку. Тим часом у нас постійно йде намагання вважати 
націоналістами тільки членів чи прихильників ОУН, а не українців, 
готових активно підтримати процес державотворення українського народу. 
“Націоналізм” для ОУН — це замкнена догматична ідеологія, яка 
намагається з кількох принципів вияснити все минуле й сучасне, 
підпорядковує одиницю та всі ділянки життя інтересам держави й відкидає 
демократію як основу організації суспільства. Тому, щоб не було постійного 
жонглювання та змішування понять, подане в попередньому реченні 
визначення чи розуміння “націоналізму” доцільніше було б назвати не 
націоналізмом, а оунізмом.

* * *

Хтось сказав, іцо найбільшим британським мистецтвом є мистецтво 
компромісу. Ота готовість до компромісового полагодження розбіжностей 
чи конфліктів допомогла створити й потужну американську державу зі
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збереженням свободи для кожної одиниці та кожної групи. Політична 
культура, як кожна культура, — це делікатний цвіт попереднього 
розвитку. Вона в’яне і вмирає, коли суспільство регресує до примітивного 
способу життя, коли обставини несприятливі.

Якщо хтось хоче переконатися в здібності українців до свого державного 
життя й розвитку власної політичної культури в розумінні політичної 
орієнтації та ставлення до політичної системи, її окремих частин чи 
складників та до власної ролі в системі, повинен вивчити політичний 
розвиток Галичини наприкінці XIX й на початку XX століть. Обставини 
галицького суспільства того часу не були ідеальними, але з погляду 
розвитку політичної громадянської культури вони знаменні тим, що для 
того, щоб народ доріс до зрілости, виростив у собі державницьку культуру 
помітного ступеня, вистачило, щоб одне-два покоління мали нагоду жити 
у правовій державі з однаковими законами для всіх та можливістю брати 
участь у рішеннях льокальних та загальнодержавних питань політики й 
адміністрації тодішньої Австрії. Шкода, що до сьогодні не зібрано й не 
видано хоч би промов та інших важливих виступів галицьких послів у 
віденському парляменті, в тім числі й виступів в обороні жидів та інших 
національних меншин.

Як було згадано раніше, однією з головних причин успіху галицьких 
політичних лідерів того часу було те, що народні маси здобули довір’я 
до українських послів у віденському парляменті та до інших галицьких 
лідерів. Не було демагогів і дейнек, які поширювали б у народі поголоски 
про те, що, мовляв, це п’яниці, які сидять по віденських каварнях та 
дбають про свої власні шкурні інтереси тощо.

У тій же Галичині за панування Польщі в час між двома світовими 
війнами українська політична культура занепала, оскільки Польща того 
часу не могла бути прикладом стабільної, впорядкованої, демократичної, 
правової держави, де панував би однаковий для всіх закон. Замість того 
було безправ’я воєвод, старост, поліції; українців не допускали до 
керівництва навіть власними льокальними справами. Польща не допустила 
до того, щоб наші легальні партії могли виказатися політичними успіхами 
і таким чином здобути визнання й авторитет серед галицького суспільства. 
Економічне зубожіння теж допомагало виникненню та ростові рево
люційних настроїв серед населення. У цілому це було сприятливе тло 
для появи Дмитра Донцова з його проповіддю волюнтаризму, поділу 
людей на “лучших” і всіх інших, а також відкинення досвіду покоління 
батьків.

Коли важливости особистої участи й досвіду в даній політичній системі 
та набуття довір’я чи недовір’я до неї не можна перенаголосити, то 
рівночасно не можна поминути й інших елементів, які впливають на 
формування політичної культури. Про місце і ролю школи та родинного 
дсйну вже була мова в початковій частині цього есею. Тут варто ще 
звернути увагу на важливі чинники, які впливають на вироблення 
самосвідомости, без якої важко уявити собі розвиток політичної культури. 
Мова тут передусім про спільні настанови та спільні вартості, які 
передаються з покоління в покоління та які виявляються, наприклад, у 
ставленні до авторитету і влади, до спільних цілей та способів і засобів, 
як також стандартів і норм, уживаних для осягнення тих цілей. Сюди 
належить також пам’ять про світлі історичні події та постаті, але також 
визначальні кризи, через які довелося проходити народові на шляху його 
формування й утвердження його сучасного стану розвитку.
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Якщо говорити про західню українську діяспору, то зі швидким відходом 
Генерації людей, які прибули на Захід зрілими людьми, панівними серед 
нової ґенерації людей будуть прагматичний політичний стиль думання й 
загальноприйняті норми країн їхнього життя. Щоправда, подекуди 
помітними будуть ще залишки ідеологічного думання та настанов, 
успадкованих від батьків деякою частиною людей, народжених у США, 
Канаді, Англії тощо або прибулих туди в малолітньому віці. Як уже 
згадано, з огляду на своєрідність формування ґенерації цих батьків варто б 
дослідити її ближче,

В Україні розвиток політичної культури залежатиме від суміші 
факторів, передусім від наявного ступеня національної самосвідомосте та 
передумов швидкого ширення цієї свідомосте серед решти населення 
України, від позиції і захисту інтересів одиниці та груп у демократичній 
правовій державній системі, від фактичного чи щонайменше оправдано 
очікуваного добробуту населення, від стабільносте й захищеносте 
суспільства та його державу від розвитку загальної культури в Україні.

21 Мова йде про практику в Галичині, а не в корінній Польщі.
22 Eckstein Harry Н. The Britisch Political System. / /  Patterns government: The major political 

systems of. Europe. /Ed. by Samuel H. Beer and Adam B. Ulam. 2nd ed. — New York, 
1962. — P, 8 І  '

23 Sartori Giovanrii. Democratic theory. — Detrit, 1962. — P. 4 4 — 45.
24 Bell Daniel. THe End of ideology. Revised ed. — New York, 1967. — P. 393 — 407.
25 Ibid. —  P. 393.
26 Ibid. — P. 405 '
27 Ibid. — P. 315 — 352.
2? Spiro Herbert. Government by constitution. — New York, 1959.
29 Whyte Arthur Janies. Evolution of modern Italy'. — New York, 1965. — P. 85.
30 La Palombara Joserh. Italy: Fragmentation, Isolation, Alienation. / /  Political culture and political 

development /  Ed. by Lucian W. Pye and Sidney Verba. — Princeton, 1965. — P. 298 —- 
300.

31 Літературно-науковий вісник. 1926. — Ч. 12.
32 Ковалевськцй Микола. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. — Іннсбрук,

1960. — |С. 472 — 473.
33 ЛисяЬ-Руднщький Іван. Між історією й політикою. (Мюнхен), 1973. — С. 197.
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ВІД РЕДАКЦІЇ

Чотири статті пропонованої в цьому числі добірки об’єднує, сказати б, 
недоречність у сьогоднішньому українському контексті. Лоуренс Вещлер 
і Микола Шатилов пишуть про пристрасті довкола чеської люстрації — 
нам перспектива відлучення від влади всемогутнього державотворчого КДБ 
й особистої відповідальності! партфункціонерів і “стукачів” видається 
нереальною, а, дивлячись на успіхи уряду Клауса в ринковій трансфор
мації економіки, нарікати на його нешляхетність щодо незламних 
дисидентів якось не хочеться. За умов, коли другу світову війну й далі 
трактують у дусі “Короткого курсу” й “офіційні” ветерани перешкоджають 
визнанню таких самих прав за колишніми вояками У ПА, викликає 
усмішку турбота Соні Комб про те, що в Східній Німеччині ставлять на 
один щабель злочини наці та штазі. Коли українізація обертається фарсом 
і вже ніхто не згадує про норми закону про мови, важко зрозуміти острах 
Михайла Білецького про освітні утиски російськомовних громадян (чого 
не скажеш про його зауваження щодо релігійної ситуації). Хочеться 
сказати за одним із авторів: “Нам би ваші проблеми!”

Тому ми й публікуємо ці матеріали. Що недоречне сьогодні, може 
стати актуальним завтра чи за десять років. А щоб не стало, маємо 
пам’ятати, що свободу та справедливість не можна ставити під сумнів 
навіть тоді, коли дошкуляє “проблема хліба”. Звісно, зауважуючи авторам 
двох останніх статей, що навряд чи правомірно заперечувати право 
німецького народу повернути собі свою історію і що здійснення прав 
національних меншин в Україні неможливе без здійснення прав українців.

Лоуренс ВЕШЛЕР

ОКСАМИТОВА ЧЙСТКА*

Пізнього ранку 25 листопада 1989 р. через контрольно-перепускний 
пункт Празького міжнародного аеропорту спробував пройти чисто виго
лений сорокатрирічний чоловік із ' британським паспортом на ім’я 
І. М. Джеймса, який щойно зійшов із літака, У ті дні Прага наближалася 
до апогею “оксамитової революції”, проте старий режим іще намагався 
чіплятися за залишки влади; Маскування Джеймса не ввело прикор
донників в оману: колись він носив бороду, так що її відсутність уже

*Первісна публікація: Lawrence Weshler. The Velvet Purge: The Trials of Ian Kavan. / /  The 
New Yorker Magazine. — 1992. — 19 October. Передруковуємо з журналу “Проблемы 
Восточной Европы” (№ 37 — 38, 1993).
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була маскуванням. Джеймса, як він сам розповідав, вивели з черги й 
одвели в порожнє приміщення, де йому довелося чекати кілька годин, 
доки з Праги не прибула група співробітників чеської служби безпеки, 
так званої СТБ. Почався допит, що тривав понад дванадцять годин і 
записувався на відеомагнітофон. Перші запитання поставлено поганенькою 
англійською, та вже за кілька хвилин начальник групи, притомившись, 
сказав просто по-чеському: “Годі гратися в ці ігри, пане Каван”.

Справді, ніякого І. М. Джеймса в природі не існувало. Навпаки, Ян 
Каван був добре відомою особою. Двадцять років тому, в дні празької 
весни 1968 p., він був популярним студентським лідером, а пізніше, 
живучи в еміґрації в Лондоні, відігравав важливу роль в організації 
допомоги одному з чеських опозиційних рухів. Завдяки хитромудрій 
системі контрабандних операцій йому роками вдавалося ввозити в країну 
тонни книжок, журналів, аудіо- та відеокасет, ліків, копіювальних машин 
і потрібних для них матеріалів. У зворотному напрямку вивозилися 
знов-таки тонни рукописів, політичних відозв і відеозаписів. Згодом він 
заснував агентство “Палах пресс”, назване за ім’ям Яна Палаха, 
юнака-студента, що спалив себе на Вацлавській площі Праги в січні 1969 р. 
на знак протесту проти політичної апатії, яка охоплювала країну. Перед 
самим виїздом із Чехо-Словаччини Каван провів декілька годин поряд із 
лікарняною палатою, де вмирав обпалений до невпізнанности Палах, який 
перед смертю через одного з друзів просив, аби ніхто більше не намагався 
наслідувати його приклад. “Скажи всім, — прошепотів Палах, — що для 
боротьби потрібні живі”. Разом зі своїми соратниками Каван зорганізував 
багатолюдний похорон Палаха, і він же домовився з владою про 
формулювання відозви до потенційних наслідувачів Палаха, яку потім 
сам зачитав по радіо. Діючи через створене ним аґентство, Каван невтомно 
поширював за кордоном відомості про злигодні своїх друзів і союзників, 
що залишилися в Чехо-Словаччині, апелюючи до журналістів, редакторів, 
дипломатів і захисників прав людини в усьому світі, не зупиняючись ні 
перед чим, аби тільки нагадати про себе й про ситуацію на своїй 
батьківщині. Він сам переклав англійською й опублікував багато важливих 
документів “Хартії-77” та інших чеських опозиційних рухів, зокрема й 
знамените есе Вацлава Гавела “Сила безсилих”, на яке аґентство “Палах 
пресс” одержало авторські права. Він був серед засновників журналу “East 
European Reporter”, створеного для висвітлення еволюції всіх прора- 
дянських режимів Східної рвропи й тамтешніх опозиційних рухів, і немало 
зробив задля встановлення зв’язків між цими рухами. Загалом, це була 
людина, до якої стікалися біди й надії інших людей.

Навряд чи можна сумніватися, що за інших обставин чеська служба 
держбезпеки здобула б максимум можливого з арешту Яна Кавана. Однак 
у той момент оперативникам СТБ було не до нього — влада вислизала 
їм із рук щохвилини. Як зрадів Каван, коли близько півночі один з 
учасників допиту понуро відійшов од телефону, з якого йому повідомили, 
що держбезпека щойно мусила звільнити з в’язниці Петра Ула, одного 
з найбільш переслідуваних багаторічних противників режиму. Зрештою 
Кавана з явним невдоволенням відпустили, хоча й попередили, що СТБ 
пильно наглядатиме за його діяльністю в Чехо-Словаччині та що не 
виключене його повторне затримання. Каван запам’ятав слова старшого 
групи: “Ми не виконали б своїх обов’язків, якби далі не обговорювали 
розвитку нинішніх подій з одним із їхніх головних учасників”. Через три 
дні Кавана й справді затримали для нового допиту. Проте далі справа 
не пішла, а за кілька днів СТБ, здавалося, було покладено край.

Якщо не рахувати перерви на цей другий допит, Каван практично
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весь перший тиждень у Празі (за винятком часу сну) провів у товаристві 
своїх друзів і соратників у приміщенні театру “Латерна Магіка”, що став 
нервовим центром Громадянського форуму — щойно виниклого політичного 
руху, який очолив мирне повстання проти уряду. Невдовзі Кавана 
призначено керівником служби для зв’язків із міжнародними засобами 
масової інформації (тут йому довелося робити приблизно те саме, що й 
раніше), а через декілька місяців він одержав нагороду за свою багаторічну 
працю — місце в об’єднаній групі кандидатів од Громадянського форуму 
на парламентських виборах. Після легкої перемоги в одному з празьких 
округів Каван 27 червня 1990 р. разом із багатьма своїми старими 
товаришами й союзниками склав присягу як депутат Федеральних Зборів
— першого вільно обраного посткомуністичного парламенту Чехо-Сло- 
ваччини.

Чи то через емоційну напругу, викликану цією подією, чи то через 
злигодні й працю минулих років, що послабили його здоров’я, Каван 
просто під час урочистої церемонії звалився з серцевим нападом, і його 
винесли з зали на ношах. Другий напад стався за два місяці. Лікарі 
настійно радили Каванові негайно оперуватися, та він не хотів про це й 
думати — адже настали часи, заради яких він жив усі двадцять років 
своєї еміґрації, а фактично, за його словами, набагато довше, від того 
самого моменту, коли п’ятирічним хлопчиком він побачив, як виводили 
з дому його батька, Павла Кавана, переконаного члена компартії, 
працівника міністерства закордонних справ, який мав свідчити на 
ганебному процесі Рудольфа Сланського — наймерзеннішому злочині 
сталіністського режиму в Чехо-Словаччині.

Павел Каван, що був за студентських часів у тридцяті роки 
соціал-демократичним активістом, вступив у компартію в Англії, куди 
виемії'рував після німецької окупації Праги в березні 1939 р. Його прихід 
до комуністів був якоюсь мірою реакцією на масовий антисемітизм, із 
яким він зіткнувся в частинах чеської армії, де він служив у Франції 
1940 р. У той час комуністи видавалися єдиною справді інтернаціональною 
чеською партією — вони охоче приймали до своїх лав навіть євреїв. У 
роки вигнання Павел Каван усі свої сили віддавав боротьбі з фашизмом. 
Тоді ж в Англії він зустрів молоду вчительку Розмарі Едвардс, що стала 
його дружиною. Після війни він разом із Розмарі повернувся до Праги, 
але вже за кілька місяців подружжя знову вирушило до Лондона, бо 
Павла призначили прес-аташе чехословацького посольства у 
Великобританії. Там у Розмарі народилося двоє синів — 1946 р. Ян, а 
наступного року Зденек. 1948 р. комуністи остаточно прийшли до влади 
в Чехо-Словаччині, й Павел Каван став відданим апологетом нового 
режиму.

Наприкінці 1950 р. сім’ю відкликали до Праги, а наступного літа якось 
уранці батька забрали з дому працівники держбезпеки. Про нього взагалі 
нічого не було відомо понад рік — аж до того дня, коли в листопаді 
1952 р. він зненацька з’явився серед головних свідків на показовому 
процесі в справі так званого антидержавного конспіративного центру 
Рудольфа Сланського. Павел, якого державний обвинувач зобразив як 
“сіоністського буржуазного націоналіста й тітовця”, мертвотно-монотонним 
голосом зізнався в тому, що був одним із ключових учасників зрадницької 
змови, в центрі якої стояв колишній генеральний секретар компартії 
Сланський (посмертно опублікована автобіографія жінки Павла Кавана 
“Дорога ціна свободи” містить розділ, який читається як своєрідний 
конспект “Сліпучої пітьми” Кестлера. Розмарі описує ланцюг мук, що 
змусилч її чоловіка до цього “зізнання”). Інші свідки звинуватили самого
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Павла в тому, що він використав свою лондонську посаду задля таємного 
антидержавного транспортування в Чехо-Словаччину і з неї різноманітних 
речей і документів. Одинадцять із чотирнадцяти головних обвинувачу
ваних, у тім числі й сам Сланський, дістали смертні вироки (майже всі 
вони були євреї). Більшість свідків у справі Сланського невдовзі також 
суворо покарано. Павел Каван дістав двадцять п’ять років концтаборів. 
Його жінку й дітей вигнали з їхньоіЬ попереднього житла, позбавили 
майже всього майна й забрали колишні привілеї. Для них почалося життя, 
сповнене дрібних і не дуже дрібних переслідувань — наприклад, Янові 
вчителі не раз називали його “сином зрадника”. Павла Кавана звільнили 
після трирічного ув’язнення, але його здоров’я було повністю зруйноване, 
й за чотири з половиною роки по тому він у сорокап’ятирічному віці 
помер од інфаркту. Його старшому синові Яну було тоді тринадцять років.

Ян Каван часто говорив, що відтоді він присвятив своє життя помсті 
за вбивство батька (він уважав його смерть саме вбивством) і знищенню 
того режиму, який зламав життя Павлові Кавану та ще багатьом людям 
і в якому Ян бачив перекручення соціалістичного ідеалу. Самого себе він 
завжди вважав переконаним прибічником демократичного соціалізму 
(единого, на його думку, справжнього соціалізму). Цих поглядів він не 
зрадив і 1990 p., що поставило його в опозицію до абсолютної більшости 
парламентарів, які настільки поправішали, що в своїй вірі в рятівні 
можливості вільного ринку залишили далеко позаду навіть Маргарет 
Тетчер. Каван, який безпосередньо спостерігав тетчеризм в Англії, не 
втомлювався висловлювати сумніви щодо цих сподівань, і робив він це 
дуже вміло й наполегливо. Це багатьох дратувало, проте Каванова праця 
в парламентському підкомітеті в міжнародних справах зустрічала загальне 
визнання та схвалення.

Тим часом він закохався. Як він сам казав, після двадцяти років без 
будь-якого особистого життя він нарешті міг здобути нормальне існування, 
одружитися, завести сім’ю. Його наречена, моравська студентка Ленка 
Мазлова, була молодша від нареченого на двадцять років. Вони познайо
милися всього за кілька тижнів до початку “оксамитової революції” у 
Вроцлаві на фестивалі чесько-польської солідарности, що його Ян допоміг 
зорганізувати. Коли Ян прилетів до Праги, Ленка була з ним у театрі 
“Латерна Магіка”. Оскільки Ленка народилася якраз тоді, коли Ян покинув 
Чехо-Словаччину, люди жартували, що він усе починає заново точнісінько 
з попередньої позиції. 16 березня 1991 р«, сонячного весняного дня їх 
дивовижно радісного весілля, яке святкували в шикарному ресторані над 
тихою Влтавою, наречена була відверто вагітною (їх н я  дочка народилася 
вже в середині літа). Ян видавався цілковито щасливим і вмиротвореним
— ніхто ніколи його таким не бачив.

Але СТБ зовсім не зникла без сліду — вона існувала в спогадах людей 
як поганий сон, від якого країна ще тільки мала звільнитися. Люди стали 
подумки повертатися до неззвичайних листопадових днів 1989 p., коли те, 
що почалося просто як студентська демонстрація, всього за кілька тижнів 
привело до закінчення ери тоталітаризму, — і їх почав точити черв’як 
підозри: яким дивом усе звершилося так легко, буцімто цей результат 
був мало не заздалегідь спланований? Може, думав багато хто, саме так 
воно й було? Інші ні в чому не сумнівалися — звісно, все мусило 
готуватися заздалегідь. У всіх на слуху була така версія листопадових 
подій: режисура їх цілковито належала службі держбезпеки, зокрема й 
початок — безглузде й демонстративно-криваве придушення мирної 
студентської демонстрації 17 листопада, що відіграло роль каталізатора 
майбутнього обурення громадськосте. Тепер розгін цієї демонстрації
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здавався типовою вміло зорганізованою провокацією, за допомогою якої 
один із наріжних каменів старого режиму, всюдисущий апарат СТБ, зумів 
позбутися його менш удатних частин, — а решта була просто залаштун
ковою грою. *

Вивчення всіх явних і таємних подій, які привели до встановлення в 
Чехо-Словаччині, як припускалося, нового режиму, було доручене пар
ламентській комісії з п’ятнадцяти членів, що дістала назву Комісії 17 
листопада. Коли вона почала роботу, чутки розросталися далі. Говорили 
вже не тільки про те, що революція була справою СТБ, але й про те, 
що органам держбезпеки удалося наповнити новий парламент своїми 
аґентами й інформаторами, що серед законодавців можна знайти багатьох 
осіб, зобов’язаних чи готових виконувати секретні розпорядження за
конспірованого вищого командування, а також осіб, які скомпрометували 
себе колишніми зв’язками з чеською охранкою, що їх можна було шляхом 
шантажу змусити виконувати всі її накази. Парламент зненацька опинився 
перед загрозою кризи легітимности і в результаті 18 січня 1991 р. 
переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій Комісії 17 
листопада доручалося провести поголовну перевірку всіх без винятку 
депутатів на предмет їхніх можливих зв’язків із СТБ, використовуючи 
для цього її засекречені архіви. У разі виявлення документів, що 
звинувачували того чи іншого парламентаря у співпраці з органами 
держбезпеки, застосовувалася така процедура: підозрюваним давали 
можливість ознайомитися з відомостями, що їх викривали, після чого 
вони могли протягом п’ятнадцяти днів без шуму подати у відставку. 
Інакше їм після цього терміну загрожувало прилюдне викриття. Можливо, 
в душі Каван був не зовсім згоден із цією резолюцією, але, за його 
тодішніми словами, він “не хотів засідати разом із людьми, винними в 
переслідуванні його товаришів”. ' t

За місяць, 22 лютого, комісія викликала самого Кавана. Він побачив 
чотирьох людей, що сиділи за прямокутним столом, і ,одйніз них» 
Станіслав Деватий, якого Ян уважав своїм другом і на чиїр підтримку 
він у 80-ті роки зорганізував декілька кампаній, повідомив йодку, що його 
ім’я фігурувало в таємних! архівах СТВ разом з його агентурною кличкою 
Като й іншими викривальними відомостями: Тому Каванові було запро
поновано протягом п’ятнадцяти днів самому подати у відставку.

Деватий уточнив, що збереглася лише невелика частина особистого 
досьє Кавана, заведеного на нього держбезпекою: більшість матеріалів, 
які містилися в цьому досьє, як і в справах майже всіх провідних 
опозиціонерів, невідомо хто й коли викрав і знищив. Одначе було цілком 
досить і того, що збереглося: понад п’ятсот сторінок документів, які 
детально фіксують активну співпрацю Кавана з органами держбезпеки в 
1969 і 1970 роках. Наприклад, у йоіЬ справі нібито збереглися докумен
товані дані, що фіксують обставини його первісного вербування 
співробітниками СТБ у січні 1969 p., невдовзі після самогубства Яна 
Палаха. Кавана тоді затримали, звинувативши в порушенні правил 
валютних операцій при спробі покинути країну, щоби продовжити річне 
навчання в Оксфорді. Каван протягом двох попередніх років уже кілька 
разів їздив за кордон, будучи, за загальним визнанням, одним із 
найактивніших міжнародних представників груп студентської радикальної 
опозиції і до, і після вторгнення в Чехо-Словаччину військ п’яти країн 
Організації Варшавського договору в серпні 1968 р. Він виступав на 
різноманітних форумах у таких далеких одне від одного містах, як Лондон, 
Париж, Чикаго, Берклі, Будапешт і Дубровник. Одначе того далекого 
січневого дня його вперше заарештували: всі його гроші і, що набагато
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важливіше, його закордонний паспорт були сконфісковані; зненацька 
опинилася під загрозою і його оксфордська освіта.

Як твердив тепер Деватий, із досьє Кавана випливало, що саме тоді 
з ним уперше вступив у контакт аґент СТБ на ймення Станіслав Патейдл 
(агентурна кличка Павласек). Справа виглядала так: Патейдл буцімто 
пообіцяв Каванові витягнути його з цієї неприємности, інакше кажучи, 
влаштувати так, щоб йому повернули закордонний паспорт і дозволили 
вилетіти до Лондона — звісно, в обмін на майбутню співпрацю. Кавана 
звинуватили в тому, що він, злякавшись, погодився на цю пропозицію і 
в Лондоні майже зразу вийшов на зв’язок із колегою Патейдла з 
чехословацького посольства у Великобританії, якимось Франтішеком 
Заїчеком (кодове ім’я Захістал), який працював під виглядом аташе з 
питань освіти. Упродовж наступного року відбулося понад сорок таких 
зустрічей, під час яких Каван давав щонайдокладнішу інформацію і на 
своїх знайомих у студентському середовищі, і на головних англійських 
спільників чеської опозиції, в тім числі й таких відомих діячів, як 
письменник і журналіст Вільям Шоукрос і студентський лідер Річард 
Моліньо. Він буцімто не раз діяв таким чином, аби приглушити чи навіть, 
де це було можливо, направити в хибний бік масові демонстрації протесту 
проти щодалі жорсткіших обмежень політичних свобод у Чехо-Словаччині. 
Досьє обривалося на літі 1970 р., так що неможливо було зробити жодних 
висновків про подальшу Каванову діяльність. Проте, з погляду комісії, 
наявних у його справі документів було цілком досить, аби встановити 
його вину.

Каван захотів побачити ці матеріали й одержав рішучу відмову — всі 
документи не підлягали розголошенню. Він спитав, яким чином міг би 
оскаржити висновки комісії, але виявилося, що жодних можливостей 
апеляції закон узагалі не передбачав. Каванові залишалось або змиритися 
з її ухвалою і протягом п’ятнадцяти днів нишком піти у відставку, або 
бути зганьбленим перед парламентом і всією країною.

Ошелешений Каван не визнав практично жодного звинувачення. 
Вийшовши з засідання комісії, він негайно почав телефонувати друзям, 
просячи їх про допомогу. Один із них, Петр Ул, що також став депутатом 
парламенту, відразу ж зорганізував власне секретне розслідування цього 
інциденту, яке показало, що справа зовсім не була такою простою й 
однозначною, як твердили Деватий та інші члени комісії. Всі архіви 
Другого управління СТБ, що відало питаннями внутрішньої безпеки, 
зберігались у зразковому порядку, в тім числі й досить повна генеральна 
картотека, заведена на людей, якими свого часу цікавилася держбезпека. 
Наявні там відомості досить чітко характеризували цих людей як 
секретних аґентів, інформаторів, підозрюваних чи, нарешті явних 
противників режиму. (Правда, залишалося неясним, чи всі ці записи були 
точними, на чому вони засновувались і що означали). Відповідно до 
парламентської інструкції, Комісія 17 листопада мала використати для 
розслідування архіви саме Другого управління, де взагалі не було даних 
про Кавана. Але члени комісії з власної ініціативи звернулися до архівів 
Першого управління (що відало зарубіжною агентурою), розібратися в 
яких було набагато важче. Генеральної картотеки там узагалі не існувало, 
а індивідуальні досьє були рясно поцятковані різноманітними загадковими 
скороченнями. Приміром, у виявленій комісією справі Кавана стояла 
позначка ДС, і ніхуо не міг сказати, що саме вона означала. Та й саме 
досьє було далеке від ясности: при одному прочитанні з нього випливало, 
що Каван міг і не підозрювати, на кого насправді працювали Падейдл і 
Заїчек, при іншому — що він просто не міг цього не знати.
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Певно комісія сподівалася, що звинувачений Каван просто виконає її 
вимоги, так що його непоступливість неабияк здивувала членів комісії. 
Протягом цілого місяця вони неодноразово й під великим секретом 
зустрічалися з Каваном і його довіреними друзями, намагаючися знайти 
вихід із глухого кута. До 16 березня, дня Каванового весілля, здавалося, 
що комісія вирішила все ж таки утриматися від публічних звинувачень. 
18 березня Каванові нарешті дозволили самому ознайомитися з частиною 
його досьє — шістдесятьма сторінками з п’ятисот, — за умови, що він 
лишить двері відчиненими й нічого не копіюватиме. 21 березня комісія 
знову до пізньої ночі обговорювала його справу. Врешті шістьма голосами 
проти п’яти при чотирьох відсутніх ухвалено висунути проти Кавана 
прилюдне звинувачення.

Наступного дня представник комісії Петр Томан зачитав перед 
парламентом імена десятьох викритих аґентів — Каван стояв у тому 
списку на п’ятому місці. За кілька хвилин Каван виступив із парламент
ської трибуни з промовою, яку телеглядачі могли бачити й чути по всій 
країні. “Я палко сподіваюсь, що бодай деякі з вас зможуть поставитися 
з довірою до того, що я збираюся сказати, — почав Каван, і в цей 
момент тридцять п’ять депутатів вийшли з зали засідань. — Мене 
засуджено не на вісім тижнів чи вісім років ув’язнення, — вів далі 
Каван, а на те, щоб до кінця мого життя носити тавро людини, яка 
співпрацювала з таємною поліцією”.

Каванові було тоді трохи менше сорока п’яти років — саме той вік, 
коли життя його батька урвалося внаслідок серцевого нападу, спричиненого 
цілою низкою разюче схожих звинувачень у зраді.

* * *

“Хтось, певно, звів наклеп на Я. К., бо, не зробивши нічого лихого, 
він потрапив під арешт”. Цією цитатою з Кафчиного “Процесу” я почав 
опубліковану за кілька місяців статтю про справу Кавана. Алюзія з 
Кафкою спала на думку не тільки мені, і тим паче не лише я писав 
про цю справу в газетах. Після висловлених на його адресу прилюдних 
звинувачень Каван одразу ж активізував свої міжнародні контакти, 
налагоджені в ті часи, коли він керував агентством “Палах пресс”. Якщо 
Каван чимось і володів досконало, то це мистецтвом розсилати сиі*нали 
про допомогу. Факс для нього — все одно що рояль для Горовіца. Всього 
за кілька днів Каван зібрав через факс заяви багатьох відомих журналістів 
і парламентарів із різних країн із найвищими оцінками його невтомних 
зусиль. [... ]

У квітні 1991 р. Каван ненадовго приїхав до Америки й зайшов до 
мене в редакцію, щоб розповісти про останні новини в своїй справі. [... ] 
Каван сказав, що він ні від кого не вимагає вірити йому на слово, але 
має право на нормальний розгляд справи з викликом свідків і перехресним 
допитом обвинувачів. Він повідомив, що намагається оприлюднити своє 
досьє, додавши до нього власні докладні коментарі. Але відповідні інстанції 
на це не погодилися, посилаючись на священну секретність наявних там 
документів. Водночас вони самі не раз допускали просочування інформації 
з досьє, вирваної з загального контексту, що іноді дуже шкодило Кавановій 
репутації. (Згодом усі триста членів парламенту дістали можливість 
ознайомитися з усіма без винятку матеріалами того досьє). Каван удався 
до єдиного можливого для нього засобу юридичного захисту, порушивши 
проти міністерства внутрішніх справ справу про диффамацію в празькому 
міському суді, але в хаосі посткомуністичної юриспруденції вона була
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десь похована. Всі вважали, що його вперте небажання подати у відставку 
викликане лише бажанням зберегти депутатську платню. Тому він заявив 
про відмову від неї на весь час перебування в парламенті. Це був 
благородний, але доволі катастрофічний для людини в його становищі 
жест — у Кавана не було ні заощаджень, ані інших джерел доходу, а 
на руках у нього були жінка й маленька дитина. Його почали злісно 
ображати через пошту, при чому не обійшлося без особливо болючих для 
нього антисемітських листів і карикатур (він показав мені зразки цієї 
кореспонденції). Ба більше, деякі раніші спільники, зокрема й люди, які 
твердили, що вірять у його невинність, тепер радили йому поступитися 
й подати у відставку.

“Весь цей процес виявлення зв’язків з СТБ і декомунізації тепер 
страшенно політйзувався, — сказав мені блідий і тремтячий Каван. — 
Країна явно наближається до краху. В чеських землях люди швидко 
порвали з колишньою комуністичною номенклатурою чи принаймні 
намагаються це зробити, тим часом як у Словаччині колишні апаратники, 
серед яких немало явних бандитів і злодіїв, здобули нове життя, 
перебравшись у націоналістичні шати й виставляючи себе захисниками 
прав словаків. І в Федеральних Зборах, і в словацькому парламенті ці 
люди втручаються в усе й ставлять палиці в колеса будь-яким корисним 
ініціативам. У результаті справи взагалі не рухаються, а саме цього вони 
й хочуть. Ситуація просто жахлива. Є немало чесних людей, серед них 
і дехто з моїх давніх друзів, упевнених, що єдиний вихід із цього глухого 
кута полягає в повному розкритті тривалих зв’язків багатьох словацьких 
політиків цього зразка з органами старої держбезпеки — адже немало з 
них справді мали такі зв’язки. Дехто підозрює в цьому навіть їхнього 
лідера Владимира Мечіяра, хоча сам я в цьому не певен. Хоч би як там 
було, ключовий момент пропонованої стратегії саме в цьому.

Ось у такій ситуації раптом випливає моя справа, яка свідчить, у 
чому я гарячково намагаюся всіх переконати, про поважні хиби процесу 
виявлення колишніх зв’язків СТБ. І ось ці добропорядні люди приходять 
до мене і з повною повагою заявляють: “Послухайте, ми чудово розуміємо, 
що в вашій справі були допущені жахливі помилки. Але невже ви не 
можете не афішувати їх, лишити все як є, тихо піти зі сцени заради 
блага вітчизни? А для мене, — вів далі Каван, — найжахливіше в усьому 
цьому те, що колись слідчі держбезпеки точнісінько такими ж аргументами 
намагалися переконати мого батька дати потрібні їм свідчення: “Звичайно ж, 
ви вірний член партії, і саме тому ви повинні підписати зізнання — 
задля найвищого б/іага партії”. Але мене на цю вудку не спіймаєш”.

Невдовзі Каван повернувся до Праги. Я написав статтю про його 
справу, надрукував її у “Вашингтон Пост” і взявся за іншу працю. 
Ситуація, в яку втрапив Каван, за всієї її безрадісности, залишала 
враження чогось несерйозного: винна в усьому тут явно була чиясь 
помилка. Щойно пристрасті вгамуються, це стане для всіх очевидним і 
Каван зможе повернутися до політичної кар’єри, яку він так заслужив. 
Але цього не сталося. Протягом року після нашої зустрічі до мене доходили 
деякі не дуже втішні чутки про Каванову справу, яка на весну 1992 р. 
виглядала навіть безнадійнішою, ніж раніше. За всім цим явно ховалося 
щось, чого я не розумів, тому я вирішив поїхати до Лондона й Праги. [...]

Я спитав його, що вийшло з його диффамаційного позову проти 
міністерства внутрішніх справ. “Справа посувається дуже повільно, — 
відповів Ян. — Під час кожного засідання суду виникають нескінченні 
технічні складності, після чого оголошується перерва, іноді на кілька 
місяців. Я вже не дуже й сподіваюся^ що таким шляхом зможу домогтися
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справедливости. Це одна з причин, яка змусила мене пройти процедуру 
люстрації”.

* * ♦

Вже не раз відзначалося, що ця процедура така ж неприємна, як і її 
назва. Слово “люстрація” походить од латинського lustratio, що означає 
очищення через принесення жертви. Ухвалений 1991 р. чехословацький 
Закон про люстрацію, що встановив основні правила ритуалів політичного 
очищення, з’явився завдяки швидкій еволюції ставлення громадської думки 
цієї країни до її недавнього минулого. У новорічній промові 1 січня 1991 р. 
Вацлав Гавел, який невдовзі перед тим став президентом Чехо-Сло- 
ваччини, оголосив “занепад моралі” одним із головних наслідків тривалого 
правління комуністичного режиму, але втримався від надто спрямованих 
звинувачень на чиюсь адресу. В одному місці своєї промови, яке багато 
в чому символізувало м’якість “оксамитової революції”, президент за
значив: “Кажучи про занепад моралі,... я маю на увазі нас усіх, бо всі 
ми без винятку встигли зжитися з комуністичним режимом, прийняли 
його як незмінювану реальність, і тим самим подовжили його існування... 
Ніхто з нас не може вважатися тільки його жертвою, тому що всі ми 
брали участь у його створенні... Ми не маємо права в усьому звинува
чувати наших попередніх правителів, і не лише тому, що це було б 
несправедливо, а ще й тому, що це применшило б міру тієї 
відповідальносте, якої час вимагає від усіх нас, — це відповідальність, 
що випливає з можливосте діяти відтепер самостійно, вільно, розумно та 
швидко”.

Така позиція, водночас далекоглядна, відкрита й цілковито чітка, 
символізувала погляди багатьох людей у вищих ешелонах нової влади, в 
тім числі й таких ветеранів опозиції, як чеський прем’єр-міністр Петр 
Пітхарт і міністр закордоних справ Іржі Дінстбір. У Чехо-Словаччині, як 
перед тим у Польщі, вирішили не шукати очевидних козлів відпущення. 
Це почасти випливало (знов-таки, як у Польщі) з самого способу 
остаточного переходу влади з рук комуністів до рук їхніх противників.
— ненасильницького, заснованого на переговорах. Не так легко зненацька 
почати арештовувати тих самих людей, із якими ти лише кілька тижнів 
тому обмінювався урочистими рукостисканнями. У Чехії ця поблажливість 
зайшла так далеко, що протягом перших півроку існування нового порядку 
влада майже не звертала уваги на СТБ, що бодай частково пояснює 
зникнення з архіву цієї організації дуже багатьох цінних документів. Але 
ця поміркованість у свою чергу грала на руку дедалі сильнішим суспільним 
настроям, носії яких підозрювали, що весь перехідний період був лише 
однією великою інсценізацією.

За довший час тоталітарного панування хороші люди встигають зазнати 
багатьох неприємностей, а ось до підлящів життя нерідко виявляється 
дуже прихильним. Під час відходу від такого неправедного порядку 
важливо не забувати про наслідки, які породжує ця спадщина. Слабкістю 
надзвичайно благородної позиції Гавела було те, що вона не брала їх до 
уваги. В країні було багато людей, які дуже постраждали від старого 
режиму (зовсім не тільки дисиденти), як і немало тих, що завдали їм 
цих страждань. Народ був обурений і тим, що жертви комуністичної 
системи далі бідують, і — навіть більшою мірою — явною безкарністю 
їхніх колишніх мучителів. Уникнувши покарання, ці недавні господарі 
життя швидко навчилися використовувати переваги свого колишнього 
становища для власного збагачення, знову опинившись у ролі переможців.
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Ба більше, багато людей відчували, що доки ці покидьки п опереднього 
режиму зможуть зберігати в своїх руках важелі влади та впливу, вони 
неодмінно саботуватимуть усі спроби створити новий суспільний устрій
— чи свідомо (можливо, навіть систематично), чи просто своєю безпо
радністю й некомпетентністю. З плином часу щораз гучніше звучали 
заклики до загальної чистки цих авгієвих стаєнь, реакцією на які були 
тільки найрізноманітніші імпровізації, до яких удавалися в тих чи тих 
районах, міністерствах або галузях народного господарства. У результаті 
зростав тиск на центральний уряд із метою змусити його проводити якусь 
єдину політику в цій сфері.

Зокрема, праві парламентарі вели галасливу кампанію за ухвалення 
закону, який просто заборонив би обіймати будь-які важливі державні 
посади (до того ж це поняття визначалося дуже широко) всім колишнім 
партійним функціонерам, які обіймали в апараті посади вищі за певний 
рівень, усім офіцерам, починаючи з певного ранґу, та всім без винятку 
працівникам і добровільним помічникам служби безпеки. Хоча Гавел і 
його спільники визнали обґрунтованість принаймні частини цих настроїв, 
вони, однак, заперечували проти ідеї колективної вини, що лежала в 
основі цих настроїв, — інакше кажучи, проти теорії, згідно з якою людей 
належало карати просто за належність до певної групи, незалежно від 
особистої причетности до злочинів, які ця група чинила. Законопроект, 
що його подав уряд на початку вересня 1991 p., вимагав поширення 
чисток лише на тих членів вищеназваних груп, яких можна було 
обґрунтовано звинуватити в “порушенні прав людини”. Уряд був зо
бов’язаний подати докази їхньої вини, а звинувачувані одержували певні 
процедурні гарантії, в тім числі право на апеляцію. Під час обговорення 
законопроекту парламентарі правого кшталту заперечували, що такі 
гарантії матимуть зворотну дію і тільки порятують більшість винних від 
справедливого покарання, оскільки виявиться практично неможливим 
довести участь конкретної особи в порушенні прав людини. Здавалося, 
дебати зайшли в глухий кут, але пізніше, в жовтні, на хвилі вражень 
од серпневого заколоту в Москві, правим несподівано вдалося домогтись 
ухвалення законопроекту, близького до їхньої первісної пропозиції.

Щойно парламент ухвалив законопроект, президент Гавел опинився в 
драматичній ситуації, багато в чому дражливішій і складнішій, аніж усі 
пережиті ним, про які він писав у свої дисидентські дні: чи підписувати 
законопроект, до багатьох положень якого він почував відразу? Проте 
деякі досить вагомі практичні міркування, серед яких немале місце 
посідала загроза з боку колишніх словацьких комуністів, що перефарбу
валися в непримиренних націоналістів і зазіхали на саме існування 
чехословацької федерації, вимагали від нього затвердити проект. Урешті 
він таки підписав його, але водночас запропонував парламентові внести 
до законопроекту низку змін. Це був уже суто символічний жест, оскільки 
такі поправки парламент раніше відкинув.

Гавелова поведінка в справі Кавана була на диво схожою. Впродовж 
багатьох років Каван з Англії допомагав переправляти на Захід і 
оприлюднювати багато Гавелових праць. Але коли Кавана почали 
цькувати, Гавел, будучи президентом, відмовився публічно висловитися 
з цього питання. Можливо, він мав власні сумніви щодо Кавана (зрештою, 
навіть серед опозиціонерів Каван здавався доволі суперечливою постаттю), 
але найбільше, мабуть, тому, що він хотів залишитися над протиборством, 
аби мати можливість використати весь свій політичний вплив у важливішій 
боротьбі за збереження єдности країни. Коли Гавела питали про Каванову 
справу, він волів удаватися до загальних міркувань про те, наскільки
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прикрі йому несправедливості, викликані юридичною слабкістю процедур 
перевірки. Втім, одного разу він усе ж таки знайшов спосіб висловити 
особисті симпатії Каванові, погодившись зустрітися з ним і Петром Улом 
у популярній празькій кав’ярні, так що чутки про їхню розмову мали 
всі шанси швидко розійтися містом.

Новий закон поширювався на всіх людей, що обіймали чи могли 
обіймати понад двісті тисяч державних посад. (Каван домігся власної 
люстрації, просто подавши заяву про прийняття на одну з них). Якщо 
мова йшла про партійних чиновників високого рані*у, старших офіцерів 
і штатних працівників держбезпеки, приписи закону були більш-менш 
однозначні: всі такі особи мали бути звільнені чи принаймні переведені 
на нижчу посаду. Ситуація ускладнювалася, коли справа доходила до 
засекречених позаштатних працівників СТБ — таємних інформаторів 
тощо. У принципі, на “органи” міг працювати будь-хто — і багато людей 
справді це робили.

Треба знати методи праці СТБ, щоб гідно оцінити ступінь її 
проникнення в Чехословацьке суспільство. На Заході непогано знайомі 
(зокрема, завдяки п’єсам Вацлава Гавела) з класичною для тоталітарного 
суспільства дилемою порядної (хай навіть у чомусь слабкої) людини: 
відмовитися чи все ж таки погодитися підписати петицію з виразом 
протесту проти безчесних дій влади, поставивши тим самим під загрозу 
добробут і спокій свій і своєї родини? Тремтять руки, перед очима 
розпливаються рядки документа: підписувати чи не підписувати? Але ми 
набагато менше знаємо про трагедії вибору іншого роду, які постійно 
відбувалися в минулому і в Чехо-Словаччині, і в інших комуністичних 
країнах. Органи держбезпеки вимагали від людей не просто покори — 
вони вимагали таємної співучасти. Вони вміло розкидали довкола потрібної 
їм людини майстерно сплетені сіті, багатьма способами (від спокушання 
й підкупу до погроз та насильства) змушуючи її здавати свої позиції і 
переходити на їхній бік. А оскільки всі секретні служби були за самою 
своєю суттю організаціями бюрократичними, всі ці піруети завжди 
закінчувались одним і тим же: аркушем паперу й вимогою поставити на 
ньому свій підпис. Це була угода з дияволом, і перед людиною поставало 
те ж саме трагічне питання: підписувати чи не підписувати? Іноді справа 
взагалі обмежувалася тільки підписом, іноді вимагали білльшого. Підпш 
міг означати зобов’язання здійснити щось поважне, але міг і просто 
засвідчувати зобов’язання ніколи й нікому не розголошувати сам факт 
контактів із таємною поліцією (дивна, коли подумати, вимога: “Поставте 
тут підпис, що ми ніколи не зустрічалися”). Агентів СТБ постійно 
підштовхували до того, щоб вони розкидали щораз нові сіті, ловлячи в 
них щораз більше людей і приносячи своєму начальству щораз більше 
підписів, за що їх цілком відчутно нагороджували: скажімо, ще три 
підписи — й одержуйте телевізор. Як тепер стало відомо, подеколи агенти 
самі фабрикували такі документи, приписуючи їх цілком реальним людям: 
підписи могли бути фальшивими, люди — ні. (Як зазначив із цього 
приводу один спостерігач, це не кафкіанська ситуація, а радше гоголівська 
чи грінівська, щось на кшталт “Нашої людини в Празі”). Всі ці підписи 
стікалися до єдиного центру й накопичувалися в єдиній головній картотеці. 
До цього списку вносили й людей, на яких секретні служби самі збирали 
інформацію, в тім числі й відомих владі противників режиму. Іноді з 
цих записів було неважко зрозуміти, до якої саме категорії належить 
дана особа, але часто це зовсім не так ясно.

В усякому разі саме ця головна картотека опинилася в самому центрі 
процесу люстрації в тій його частині, яка стосувалася діяльности колишніх
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органів держбезпеки. Драма розписок виявилася вивернутою навиворіт, 
перетворившись на драму ідентифікації. Згідно з новим законом, всі 
державні службовці, починаючи з певного рівня, як і претенденти на 
відповідні посади, зобов’язані були пройти процедуру люстрації. їхні імена 
направлялися на розгляд соціальної комісії міністерства закордонних справ, 
яка повинна була за двомісячний термін перевірити їх за цією картотекою. 
По закінченні розслідування людям видавали особливі довідки, які 
засвідчували, що їх власники “СТБ — позитивні” чи “СТБ — негативні”. 
Ті, що одержували неґативні довідки, подавали їх своїм начальникам і 
таким чином зберігали свої посади. Але коли хтось одержував позитивний 
висновок, найкращою радою було непомітно звільнитися зі служби. [...]

4 ф Ф *

1 за, і проти люстрацій висунуто величезну кількість аргументів, 
переконливих і не дуже, але мені здається, що реальне джерело незгод 
лежить десь набагато глибше. Найгостріше я відчув це, задумавшись про 
дві сили, що підтримали закон.

З одного боку, за люстрацію запекло виступила частина колишніх 
активістів дисидентських рухів. Кількісно ця група була в явній меншості. 
Взагалі, можете бути майже певні: якщо пройтися по списках 
“Міжнародної амністії”, що стосуються Чехо-Словаччини, й перевірити 
ставлення внесених туди людей до процесу люстрації, то виявиться, що 
чим сильніше особу переслідували за комуністичного режиму, тим більше 
підстав очікувати від неї недогматичнош ставлення до цієї кампанії. Проте 
до числа палких оборонців люстрації ввійшли деякі визначні члени 
опозиції з великим стажем. Я довго розмовляв з одним із них — це 
Павел Братинка, католицький активіст, рішучий прибічник радикальних 
ринкових реформ, що став одним із лідерів порівняно нечисельної, але 
дуже динамічної партії “Громадянська демократична спілка”. Під час 
розмови я згадав про кілька випадків, що їх мені повідомив Ярослав 
Башта, голова незалежної комісії, якій доручено впроваджувати закон у 
життя, — коли люди підписували зобов’язання про співпрацю чи з любови 
до своїх рідних (конкретно, бажаючи відвідати дочку, що жила за 
кордоном), чи внаслідок шантажу. Потім я спитав Братинку, чи не 
здається йому, що такі ситуації варто розглядати окремо?

Зневажливо стиснувши уста, він заявив: “Якщо ці люди піддалися 
шантажеві в минулому, хто ґарантує, що вони не виявлять такої самої 
слабкодухосте в майбутньому? Народ має право захищати себе від своїх 
колишніх гнобителів, звісно, такі люди мусять пройти люстрацію. Вся 
суть у тому, що їхнє боягузство призводило до цілком певних наслідків. 
Не всі ж підписували, не всі згоджувалися пожертвувати своєю честіб, 
навіть якщо за це доводилося розплачуватись неможливістю виїжджати 
на гостину до рідних. Якщо людина визнає, що виявилася слабкодухою,
— а що ще доводить її підпис? — то чому ж довколишні не мають права 
дізнатися про слабовольність? І чому суспільство має терпіти на 
відповідальних посадах людей, на яких не можна покластися? Я, спеціаліст 
із фізики твердого тіла, мусив вісім років працювати двірником і кочегаром
— і це тому, що відмовився дати їм свій підпис. Кожен міг заробляти 
собі на хліб чесною працею, і ті, що воліли піти іншим шляхом, виявили 
рідкісну етичну глухоту. Чому ж тепер ці факти не повинні стати 
загальним надбанням?

Така непримиренна мстивість відштовхує і від Братинки, і від його 
однодумців багатьох колишніх союзників за дисидентським рухом. Я не
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раз чув, що їх порівнюють із Саванаролою — ця позиція викликає саме 
такі асоціації. Проте таких поглядів дотримується лише невелика частина 
прибічників люстрації. Правда полягає в тому, що в Чехо-Словаччині у 
влади практично не було противників — саме ця обставина й забезпечує 
тепер досить масову підтримку люстрації. Якщо в Польщі в ,1980 — 1981 pp. 
“Солідарність” рішуче підтримували мільйони людей, то чехословацька 
опозиція після 1968 р. налічувала в своїх лавах лише кілька тисяч 
активних членів. Приміром, Хартію-77, за всієї її етичної ваги й історичної 
важливости, підписали лише 1864 особи. Влітку 1989 p., коли радянська 
влада давно вже ясно дала зрозуміти, що не збирається захищати від 
розвалу “братні режими”, в Чехо-Словаччині петиція “Декілька фраз” 
зібрала тільки тридцять дев’ять тисяч підписів — і це тоді, коли населення 
країни перевищувало п’ятнадцять мільйонів.

* * *

“Жахало саме це загальне мовчання, а зовсім не підлоти окремих 
людей, — сказав мені журналіст Ян Урбан, один із найвідважніших і 
найдіяльніших активистів опозиції 80-х років. — 1 весь нинішній галас 
довкола люстрації — це просто спосіб промовчувати те минуле мовчання”. 
“Є стара чеська притча про злодія, що кричить “ловіть злодія!” — сказав 
мені в Празі ще молодий ветеран дисидентського руху Вацлав Троян. — 
Неможливо заперечувати, що за комуністів величезна кількість людей 
жила цілком щасливо. Ці люди ходили на Першотравневі демонстрації, 
належали до всіх обов’язкових організацій, вивішували у вікнах своїх 
будинків партійні плакати — все як у відомому прикладі Гавела. А в 
обмін на цю лояльність вони одержували радощі пристойного існування 
й могли спокійно будувати й облаштовувати свої дачі”. Ці дачі були 
важливою частиною політики нормалізації, що проводилася за Гусака. 
Скажімо, в 70-ті й 80-ті роки пражани мали можливість одержувати в 
приміській місцевості ділянки під забудову й споруджувати там усілякі 
садиби. На своїй земельці вони могли насолоджуватися практично повною 
свободою, яка, однак, у її межах і закінчувалася. З плином часу загроза 
забрати цю благодать стала надзвичайно ефективною зброєю влади.

Ось що сказав мені під час нашої зустрічі Ярослав Башта: “Можливо, 
ви вже й самі помітили, що найбільше проблем із люстрацією чи іншими 
схожими процедурами виникає якраз у тих країнах, де старий режим 
завалився раптово й майже без готувань — погляньте на Чехо-Словаччину 
і східну Німеччину й порівняйте їх із Польщею та Угорщиною. У цьому 
я бачу запізнілу реакцію та той спосіб, яким ми поклали край комунізмові. 
Люди виявили, що для краху режиму їм досить було лише вийти всім 
разом на вулицю й покричати там кілька днів — і більше нічого. Тож 
коли минули декілька тижнів святкового збудження, вони почали несміливо 
запитувати себе: “Якщо все виявилося таким простим, то чому ж ми не 
зробили цього раніше?” “Тому, що ми боялись”, — відповідали вони собі. 
Боялись — але чого? Не дуже приємно було признаватися собі в тому, 
що боятися, можливо, й не було чого. Набагато легше було розводитися 
про диявольський всепроникний апарат СТБ, чиї всюдисущі аґенти йе 
давали нам дихнути всі ці роки. Закликати до того, щоб усіх аґентів 
було виявлено й вигнано, набагато легше, ніж визнати ту істину, що 
нам самим завжди бракувало хоробрости”.

Зденек Каван, Янів молодший брат, який також виїхав до Англії, але 
стояв там осторонь опозиційних рухів (він викладав міжнародні відносини 
в Сассекському університеті), підкреслив у розмові зі мною, що нинішню
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чехословацьку чистку навряд чи можна вважати чимось винятковим. 
“Звичайно, все це мене засмучує, — сказав Зденек, — але загалом я 
очікував чогось такого, особливо в Чехо-Словаччині. Врешті, йдеться про 
невелику центральноєвропейську країну, що не раз намагалася утвердити 
свою незалежність, але зазнавала поразки від набагато сильніших сусідів. 
Щоби вижити, люди мусили тією чи іншою мірою пристосовуватися до 
вимог влади. У чеській історії нашого століття з лячною регулярністю 
повторюються піднесення та спади, що мали місце в 1918, 1938, 1945, 
1948, 1968, 1989 роках, — суспільні зміни, після яких настають репресивні 
чистки. При цьому періоди змін завжди розділяються надто короткими 
проміжками часу, протягом яких суспільство не встигає стабілізуватися 
й виробити загальноприйняті правила вреґулювання незгод. Ця нитка, 
що тягнеться через усю нашу історію, — своєрідна алергічна реакція на 
необхідність найвідповідальнішої поведінки в складних суспільних ситу
аціях. Ті, що ніколи й пальцем не ворухнули в боротьбі з попереднім 
режимом, сьогодні галасують про потребу чистки й вимагають публікації 
архівів. І це неважко зрозуміти: адже досить не потрапити до списку 
колабораціоністів, аби вважати себе зовсім не винним у всіх гріхах 
колишньої влади”.

Отож, ви можете вважати себе очищеним од будь-яких підозр і тому 
почуваєте право бути нетерпимим до чужих гріхів. Коли я говорив із 
Баштою, він не схотів безпосередньо обговорювати зі мною справу Кавана, 
оскільки вона ще могла потрапити на розгляд його комісії. Одначе він 
зауважив, що добре пам’ятає дослівно тонни книжок та інших матеріалів, 
які переправив у країну Каван, причому його нинішні обвинувачі в 
більшості своїй не те що не читали їх, але й не бачили, оскільки в 
минулі часи не насмілилися б навіть перебувати з ними в одному 
приміщенні.

Міністр закордонних справ за Дубчека й один із провідників Хартії-77 
Іржі Хайєск гірко зауважив: “Якими хоробрими раптом стали всі ті, що 
раніше мали нас за безнадійних донкіхотів і ні в чому не насмілювалися 
нам допомогти!”

Ситуація виглядає навіть безглуздішою: адже крім питання, хто має 
стати об’єктом чистки, постає й інше питання — за чий рахунок? Хоча 
в законі про люстрацію згадуються різні категорії людей (колишні 
партфункціонери старших рангів, працівники народної міліції тощо), але, 
з погляду громадськосте, він був спрямований передусім проти інформа
торів СТБ, чиї імена виявлено в її картотеці. Саме вони стали головним 
об’єктом громадського гніву — і зовсім не випадково.

Перекладач Яна Франкова, людина добре поінформована, сказала мені: 
“Весь жах у тому, що саме люди, які активно демонстрували своє 
неприйняття режиму, мали найбільші шанси привернути увагу СТБ, а 
відтак бути викликаними туди на бесіду чи допит. Незалежно від того, 
піддалися вони на вмовляння й погрози своїх спокусників чи ні, їхні 
імена все одно потрапляли до картотеки держбезпеки — винятків із цього 
правила було небагато”.

В іншій розмові мені випало почути поширену фразу недавніх часів: 
“Ну, він настільки обмежений, що навіть СТБ не захоче мати з ним 
справу”. Вона добре ілюструє привабливість картотеки СТБ як основної 
інформаційної бази нинішніх чисток: туди з мінімальною ймовірністю 
вносили і явних дурнів, і людей, що свідомо усувалися від політики. Зате 
(і зовсім не випадково) колишні активісти опозиції мали більше шансів 
потрапити до цього списку поряд зі справжніми підляками та зрадниками.

“Люди тепер починають розуміти, що можна було жити не в мовчанні,
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не так, як жила більшість”, — сказала мені Іржина Шиклова. Як соціолог, 
вона багато пише про так звану сіру зону — інакше кажучи, про групу 
роздратованих менеджерів, бюрократів, викладачів вузів і наукових 
працівників, які не відчували любови до режиму, але й не чинили йому 
жодної протидії. їхня хвора совість фіксується на колишніх дисидентах, 
яких більшість сприймає як живий докір і, природно, їх дуже недолюб
люють (либонь, за винятком Гавела). Не випадково тільки деяким із них 
удалося обійняти високі державні посади. Ненавидячи себе за минулу 
поведінку, люди переносять цю ненависть на СТБ чи на дисидентів. А 
вже якщо вдається запідозрити того чи того дисидента в співпраці з 
таємною поліцією, так це просто подарунок долі. “Ну ось, — кажуть 
вони самі собі, — ми ж завжди знали, що серед цих дисидентів було 
повно аґентів СТБ, яка повністю контролювала весь їхній рух! А ми не 
хотіли лізти в усі ці ідіотські ігри — і мали цілковиту рацію, так і 
треба було поводитися розумним людям. [... ]

Такі настрої виражаються не тільки розпливчастими громадськими 
емоціями. Вони лягли в основу дуже чітко складеної програми однієї з 
найуспішніших політичних партій країни — Громадянської демократичної 
партії, на чолі якої став тодішній міністр фінансів Чехо-Словаччини 
(пізніше голова чеського уряду) Вацлав Клаус, харизматичний політик і 
мало не найбільш переконаний і здатний переконувати інших прибічник 
якнайшвидшого переходу до ринкової економіки. Однак уся річ у тому, 
що до листопада 1989 р. він нічим не виявив своїх антикомуністичних 
переконань. Зразковий представник того, що Шиклова називає “сірою 
зоною”, Клаус мав тепленьке місце в Інституті економіки Академії наук, 
де він міг навіть дозволити собі розкіш не вступати в партію, оскільки 
його прикривав, шеф-комуніст. З другого боку, нічого антипартійного Клаус 
у ті роки теж не робив; кажуть, уже 1989 р. він відмовився підписати 
петицію протесту проти останнього ув’язнення Гавела. [...]

Для партії Клауса складність полягала в тому, що в країні були й 
інші прибічники вільного ринку (багато з них групувалося довкола 
Громадянського демократичного союзу Павла Братинки), і політики, яких 
аж ніяк не захоплювала перспектива повномасштабного переходу до 
необмеженого капіталізму (до цієї групи належало багато прихильників 
Громадянського руху — партії міністра закордонних справ Іржі Дінтсбіра). 
Серед них було немало осіб, здавна відомих як противники комуністичного 
режиму, наприклад ветеранів Хартії-77 чи навіть подій 1968 р. Тому 
громадянська демократична партія вдалася до такої стратегії: підкопувати 
авторитет Хартії.за допомогою натяків на можливу роль СТБ і водночас 
применшувати досягнення Дубчекового періоду, виставляючи їх як усього 
лише внутрішньопартійну боротьбу між комуністами різних мастей.

Відверто кажучи, мене вразило, наскільки успішно вкорінилася ця 
ревізіоністська інтерпретація подій 1968 р. і наскільки неґативним було 
ставлення багатьох моїх співрозмовників до Дубчека. Здавалося, відповідно 
до закону про люстрацію, Дубчек навіть не зможе по закінченні терміну 
його повноважень повернутися на колишню дуже скромну посаду в 
лісовому міністерстві, яку він обіймав за комуністичного режиму. (Втім, 
безглуздих спроб переглянути історію не бракувало з обох боків барикад. 
Хоча реформатори покоління 1968 р. аж ніяк не були комуністичними 
лизоблюдами, якими їх часто зображують, вони зовсім не думали від 
самого початку про щось схбже на нинішні радикальні перетворення, хоч 
би що вони сьогодні говорили з цього приводу). В усякому разі, Каван 
був водночас і ветераном подій 1968 p., і визначним прибічником х|артії-77.
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Це поєднання робило його прекрасним об’єктом для атак часописів, 
близьких до партії Клауса.

* * *

Прихильники закону про люстрацію люблять указувати на ті його 
положення, які суворо обмежують сферу його застосування й гарантують 
конфіденційність розгляду справ. [...] Одначе складність полягає в тому, 
що хоч би якими були наміри авторів закону й навіть початкові способи 
його застосування, на час мого приїзду до Праги навесні 1992 р. практика 
люстрації явно стала виходити поза передбачені цим законом межі. Закон 
містив перелік посад, які вимагали проходження люстрації, але він не 
забороняв піддавати тій самій процедурі людей, що обіймали інші державні 
чи приватні посади, з чого й скористалися його запопадливі виконавці. 
Коли міністра освіти спитали, чи правомірно піддавати люстрації старших 
кухарів у школах (саме такою була одна з недавніх вимог), він відповідав: 
“Це не зовсім відповідає законові, зате задовольняє вимоги громадськосте”.

Доки люстрація втримувалася в офіційних межах, можна було 
розраховувати бодай на її конфіденційність. Проте невдовзі почали 
просочуватися дані як про саму головну картотеку СТБ, так і про зміст 
окремих досьє. Спочатку вони виглядали зовсім випадковими. Якось по 
обіді я сидів у кабінеті Пітера Брода, блискуче поінформованого 
дослідника, щр працює для радіостанції “Свобода” /  “Вільна Європа”. 
Раптом запрацювала факс-машина, з якої без усякого супровідного листа 
поповзли пронумеровані в алфавітному порядку списки людей разом із 
датами їхнього народження, здогадними агентурними кличками, архівними 
номерами та нинішніми професіями — всього 575 імен на п’яти сторінках. 
Дивно, але Брод не виказав жодного здирування. “Тепер така інформація 
надходить регулярно, — сказав він, — усі ці списки підозрюваних у 
зв’язках із СТБ розсилає невідомо хто й без буді>-яких прохань із мого 
боку. Зверніть увагу, це послання навіть не містить жодних звинувачень
— лише імена й супутні відомості, причому джерело цих відомостей 
також не вказано. Нині це звичайщсінька справа. Ми не передаємо такі 
списки по радіо й не публікуємо їх ніяким іншим чином, але дехто це 
робить. Хто візьметься гарантувати автентичність цього списку? А якщо 
він справжній, — то що конкретно означає внесення до нього кожного 
конкретного імени. Місто просто переповнене цими речами”.

Сюзен Грінберг, кореспондент газети “Ґардіан”, розповіла мені про 
труднощі, які відчуває журналіст, змушений працювати в такій атмосфері. 
“Якщо ви втручаєтесь і домагаєтесь уточнень — значить, вам самим є 
що приховувати”, — сказала вона. За її словами, Стефан Бачинський, 
колишній керівник ФБІС, спадкоємниці старої СТБ та її картотеки, 
нещодавно заявив, що критика на адресу ФБІС — це частина змови, 
спрямованої на дискредитацію Чехо-Словаччини. Люди вже просто не 
знають, що сказати — адже всі дискусії здобувають маніхейське 
забарвлення й одразу ж переходять на особистості. Звісно, це також 
частина спадщини комуністичного режиму. Я можу зрозуміти бажання 
якось примиритися зі своїм минулим, але мене обурює, що тільки-но ви 
намагаєтеся захищати той чи інший принцип, вас одразу ж починають 
звинувачувати в необ’єктивності. Через острах такого начіплювання 
наліпок люди дедалі частіше відмовляються обговорювати застосування 
закону про люстрацію”.

Ситуація могла ще більше погіршитися. Всього за кілька днів до 
початку виборчої кампанії Стефан Бачинський раптом заявив, що ФБІС
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склала (судячи з усього, без чийогось дозволу чи вказівки) список 
декількох сотень журналістів, які буцімто були в минулому інформаторами 
СТБ. На практиці в комп’ютер заклали список членів оновленого 
Синдикату журналістів і порівняли його з сумнозвісною головною 
картотекою СТБ — в результаті й виник список Бачинського. Наслідки 
цієї операції, за словами Бачинського, виявилися просто-таки разючими: 
одержані дані нібито свідчили про наявність поважної і безпосередньої 
загрози національній безпеці з огляду на можливість масованої дезинфор- 
мації чи шантажу (проте він не навів прикладів ні того, ні іншого). 
Бачинський не назвав жодного імени з цього списку, з гідністю заявивши, 
що не має на це повноважень, але зазначив, що він передав копії голові 
уряду та голові парламенту. Відповіддю на цю заяву були запеклі дебати, 
в ході яких праві парламентарі зажадали негайної публікації списку, щоб 
захистити національні інтереси напередодні такої важливої виборчої 
кампанії. Врешті керівники парламенту вирішили ознайомити зі списком 
усіх депутатів, але не для вжиття заходів, а тільки для інформації; крім 
того, від депутатів зажадали зобов’язання тримати зміст списку в таємниці. 
“Чудово задумано, — сказав мені Ян Урбан, — почувши цю новину. — 
Побачите, що з цього вийде: не мине й доби, як увесь список буде 
опубліковано”.

І справді, в передбачений термін список з’явився в правій газеті 
“Телеграф”. [... ]

* * ф

Ось на такому тлі Каван спробував домогтися розгляду своєї справи. 
На загальний подив, коли 25 лютого (за кілька тижнів до публікації 
списку журналістів) міністерство внутрішніх справ дало нарешті свій 
висновок, він виявився СТБ — неґативним. Коли Каван разом із Петром 
Улом прийшов до міністерства одержати свій сертифікат (так би мовити,
— свідоцтво про стопроцентне здоров’я), він почув там від однієї жінки, 
що цілих два тижні працівники міністерства не говорили ні про що, крім 
його справи. Міністерське начальство, розповіла вона, двічі загадувало 
заново перевірити всі дані, але виявити в картотеці Каванове ім’я так і 
не вдалося.

Проте Каван радів не довго. Всього за два дні по тому, 27 лютого, 
міністр внутрішніх справ Лангош особисто оголосив на спеціально 
скликаній прес-конференції, що сталася надзвичайно прикра помилка і 
що випадок Кавана все ж таки виявився СТБ — позитивним — за 
категорією В. Він пояснив, що звинувачувальна інформація містилася не 
в генеральній картотеці СТБ, а в самому Кавановому досьє: за словами 
міністра, вдалося розшифрувати таємниче скорочення ДС, яке означало 
“секретний працівник (таємні контакти)”. Лангош оголосив про звільнення 
голови комітету, що помилково зробив щодо Кавана виправдувальний 
висновок.

Протягом наступних днів Лангош дав іще кілька суперечливих пояснень 
скандальної помилки. Тим часом Каван виявився єдиним у країні 
власником одразу двох рівною мірою обов’язкових посвідчень — перше 
оголошувало його СТБ — н є ґ і іт и в н и м , а друге СТБ — позитивним. (У 
зв’язку з цим мені спало на думку, що його випадок краще порівнювати 
не з Кафчиними образами, а з реальною справою Дрейфуса, де держава 
просто зі шкіри лізла, намагаючись довести щораз сумнівніші звинува
чення). [...]
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* * *

А майбутнє було сповнене неясностей. Каванове політичне життя в 
кожному разі закінчувалося. Жодна партія не запросила його балотуватися 
за її списками на майбутніх виборах. Такого ніхто не міг би собі дозволити. 
Всі були певні, що такий крок одразу прирік би будь-яку партію на 
поразку. Каван понуро спостерігав за передвиборною кампанією.

Зі списків просочувалися щораз нові імена. По руках ходили дедалі 
“повніші” варіанти цих списків, аж доки загальна кількість названих імен 
не сягнула за 150 тисяч. Каванова справа, аж ніяк не будучи унікальною, 
символізувала масштаби цієї національної драми. У Словаччині стратегія 
виявилась абсолютно недієвою. Наприкінці виборчої кампанії вже здава
лося, що чим більше противники Владимира Мечіяра звинувачували його 
в минулих зв’язках із СТБ, тим вище піднімалася його популярність 
серед словацького населення, яке вже втомилося від усіх жахів, що їх 
нагнітали чехи. У результаті сили Мечіяра здобули на виборах 
тріумфальну перемогу. З другого боку, в чеських землях люстрація 
виявилася на диво ефективною. Практично нікого з колишніх дисидентів 
не обрано до нового складу парламенту. Поміркована соціал-демократична 
партія, на чолі якої стояли Дінстбір і Пітхарт (як гадали, її сентиментально 
підтримує офіційно нейтральний Гавел) не змогла зібрати навіть 
п’ятивідсоткового мінімуму голосів, передбаченого законом для проход
ження в парламент. (В останні дні виборчої кампанії Дінстбірові 
противники досить винахідливо обводили на його плакатах літери “стб” 
в його прізвищі). П’ятивідсотковий поріг виявився не під силу й для 
правої групи ГДС Павла Братинки, принаймні на федеральному рівні. 
Причина була не в тому, що всі його намагалися забруднити ймовірними 
зв’язками з СТБ, а радше в тому, що всі його заслуги в опозиційному 
підпіллі вже нікого не цікавили, зокрема й через його підтримку 
люстраційної кампанії. Якщо вже виборці стали схилятися до повномас- 
штабного капіталізму, їм далеко більше мали імпонувати партія й особа 
Клауса, хоч би що він там робив до ,перемоги революції. Ба більше, 
зростання популярности Клауса в Чехії та Мечіяра в Словаччині привело 
до того, що чим сильніше кожен із них виглядав у себе вдома, тим 
привабливішим видавався його опонент своїм виборцям, які вважали 
його єдиним надійним опертям проти сусідського лідера. Тому на виборах 
5 та 6 липня перемогли відповідно Клаус і Мечіяр, попри всю 
невідповідність їхніх політичних програм.

Після цих виборів країна стала на шлях розколу. Гавел не міг цьому 
протидіяти, і тому подав у відставку з поста президента. Клаус і Мечіяр 
домовилися про поділ федерації від 1 січня 1993 р. на дві незалежні 
держави. Після Мечіярової перемоги люстрації в Словаччині було по суті 
покладено край. Тим часом партія Клауса зробила рішучі кроки, щоб 
закріпити свою перемогу і здобути повну владу в Чехії

А Каван продовжував хрестовий похід, усе ще намагаючись відновити 
свою репутацію. Я реґулярно одержував од нього факсові повідомлення 
з до безумства докладним описом усіх перипетій його боротьби за 
самовиправдання. Він робив це тепер із такою самою методичністю й 
упертістю, які раніше виявляв, допомагаючи іншим людям. Мені вже 
було ясно, що Кавановим супротивникам удалось ефективно нейт
ралізувати його зусилля. Його цивільний позов не рухався з місця, 
постійно грузнучи в різноманітних правових і процедурних ускладненнях, 
так що Каван дедалі більше покладав свої надії на Башту та його 
Незалежну комісію. Але й там рішення постійно відсувалося, хоча правила
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вимагали винести остаточний вердикт за двомісячний термін. Башта 
особисто розпорядився, щоб міністерство внутрішніх справ надало комісії 
низку ключових документів, але вони так і не були одержані.

Нарешті, Каванові запропонували самому стати перед Баштиною 
комісією 15 вересня — це була взагалі перша його можливість особисто 
дати формальні свідчення у своїй справі. Він надзвичайно ретельно 
підготував свій виступ, і як було сказано, прийшов призначеного дня о 
пів на дев’яту ранку. Але самі члени комісії не зібралися вчасно не лише 
в повному, а й у мінімально необхідному складі — до кворуму не 
вистачало однієї людини. Тому слухання в Кавановій справі, найсупе
речливішій з усіх справ такого роду, вдалося відкрити щойно близько 
одинадцятої, коли з’явився ще один член комісії. Каван негайно почав 
виступ на свій захист, але закінчити його йому не вдалося: інший член 
комісії повідомив, що йому треба йти, так що слухання довелося відкласти.

Сам Башта, як виглядало, вже не сумнівався в невинності Кавана. 
Зокрема, як він зазначив, його переконала в цьому та обставина, що 
таємнича позначка “ДС” була врешті знайдена тільки на Кавановому 
досьє і більше ніде. Хоч би що вона означала, її годі було вважати 
знаком якоїсь спеціальної категорії. Він декілька разів намагався пояснити 
молодшим членам комісії всі тонкощі життя опозиції в 1969 і 1970 роках, 
упадаючи в дедалі більший відчай через марність своїх зусиль. На їхній 
погляд, справа була цілковито ясною: Каван довів свою провину вже 
хоча б тим, що перебував в одній кімнаті з комуністичним дипломатом. 
Вся справа виглядала безнадійно політизованою, а члени комісії, що 
розглядали її, були зовсім не схильні до неупереджености.

Коли я закінчував цю статтю, стало відомо, що Незалежна комісія 
планує призначити на 16 жовтня нове слухання Каванової справи з його 
участю, хоча ніхто не міг гарантувати, що вдасться зібрати кворум. Багато 
оглядачів підозрюють, що комісія тягтиме з цією справою до січня, коли 
вона, як і інші органи федерального уряду, буде розпущена.

Тим часом Башта вирішив передати на розгляд парламенту всі справи 
про люстрацію людей, що проходили за категорією В (в тім числі й 
“мікрокатегорією” ДС). На його думку, всі ці справи мають бути 
анульовані. Не маючи змоги очистити Кавана безпосередньо через ухвалу 
своєї комісії, він, схоже, сподівається допомогти йому викрутитися за 
допомогою цієї технічної процедури. Каван, певна річ, хотів би домогтися 
безпосереднього висновку в своїй справі — він наполягає, що має на це 
повне право.

Про все це Каван нещодавно розповів мені по телефону. Здавалося, 
він уже втратив будь-яку надію. Я спитав, чому він не облишить цієї 
справи — навіщо безуспішно битися головою об стіну? До мене долинуло 
його далеке зітхання. “Я роблю це заради моїх дітей, — сказав він 
нарешті. — [... ] Для мене дуже важливо, що вони думають чи думатимуть 
про мене. І хоча я не думаю, що вони колись можуть повірити, буцімто 
я працював інформатором, я не можу сказати цього про їхніх друзів, а 
моїм дітям це буде неприємно. Бачите, я добре розуміюся на таких речах. 
Я сьогодні борюся не стільки за серце й уми моїх дітей, скільки за іхній 
душевний спокій”.

Переклав із російської Володимир КУЛИК
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Микола ШАТИЛОВ

ПОЗБАВЛЯЮЧИСЬ МИНУЛОГО
(

1. Хто він, сотий?.,

З позаминулої осени маловідоме слівце “люстрація” нагло увійшло до 
розмовної чеської лексики. Певен, що в нас воно (lustratio — очищення 
через жертвоприношення) й зовсім незнане, бо українські депутати ніколи 
і не збиралися обговорювати закон, що його після забарних дебатів 
прийняв колишній федеральний парлямент тепер уже колишньої Чехо- 
Словаччини.

У якому ж болоті повинно викалятися суспільство, щоб його моральне 
відродження залежало винятково від національних, а не, припустимо, 
релігійних законів? Звісно ж, у болоті державної безпеки — брудної 
постілки всіх комуністичних режимів. Кожен сотий мешканець маленької 
країни працював на “статні безпеку”, а кадровий склад останньої, був, 
як відомо, колективним сексотом КҐБ.

Над сценарієм “оксамитової революції” Луб’янка теж добряче попотіла, 
а відтак багато хто забажав на власні очі побачити сотого, який 
систематично поповнював досьє співгромадян компроматом. Процес де- 
конспірації не був стихійним. Певною мірою він спрямовувався авторитет
ною громадсько-політичною формацією — Клюбом Ангажованих Без
партійних (КАН), що серед його фундаторів був ще за тієї празької весни 
і Вацлав Гавел.

КАН вимагав оприлюднення картотеки і штатних, і позаштатних 
есгебак. Парлямент і президент, побоюючись конфронтації у суспільстві, 
не приставали на такий варіянт. Отож закон про люстрацію був 
компромісом між войовничою градчанською меншістю і поміркованою 
більшістю, бо передбачав обмежене оприлюднення згаданої картотеки.

Зараз особа, яка претендує на ту чи ту державну посаду, має “пройти 
люстрацію”, тобто звернутися до комісії, де зберігаються пекельні списки, 
й одержати відповідну довідку. У празьких кав’ярнях подейкували, що 
папірець, який засвідчує політичну цнотливість, коштує приблизно дві 
тисячі крон. Зовсім не дорого, зважаючи на те, що совок за фіктивний 
шлюб із чешкою сплачує стільки ж. А звідси висновок: чехи не з острахом 
поставилися до суворого, здавалося б, закону, а з великою часткою іронії.

Іронія виправдана: адже закони, побудовані на компромісах, не 
викликають поваги, бо заражені тією наївністю, котрою спокушається 
перший-ліпший пройда.

Ну, хіба не наївно сподіватися, що колишні таємні аґенти СтБ, які 
й досі “незаконно” обіймають високі посади, підуть за власним бажанням?
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А хіба не наївно вірити в секретність люстраційних сувоїв, коли вони 
приступні безлічі скорумпованих чиновників?

Або в те, що списки не обминуть людей потрібних новій владі?
Проте, уявіть собі, вірили. Принаймні кілька місяців. Не витримав 

Антикомуністичний Альянс. Побачивши, що празькі вершки не прагнуть 
самовикриття, він провів серію публікацій, в яких закидав дипломатам, 
журналістам, науковцям підсобництво “червоному ґестапо”.

Публікації вражали жорстокістю: наводилися не лише прізвища, але
— службові та домашні телефони, адреси, а подеколи і фотопортрети.

Якою ж була реакція конкретних людей, з якими повелися, сказати б, 
не цивілізовано? Найрізноманітнішою. Траплялися зухвало відверті 
зізнання — знову ж таки на газетних шпальтах — і судові позови. А 
загалу, “людей з вулиці”? Спокійною, щоб не сказати — байдужою. 
Антикомуністичне “Руде краво”, чия назва пародіювала назву популярної 
і по сьогодні комуністичної газети, продавалася все одно не з таким 
успіхом, як “Анонс”, де всі можуть знайти все — аж до спеціялісток з 
інтимного масажу.

Звідки ж байдужість? Невже — і хто — чехи! — забули про московські 
танки на Вацлаваку? Забули, що найпідступніша в історії провокація 
затівалася майбутнім фюрером КҐБ Андроповим? У тім-то й річ, що саме 
це вони гаразд пам’ятають. І саме тому інформацію про інтимних 
масажисток вважають вповні достеменною, а інформацію про інтимні 
контакти ім’ярек із гадючим відомством — уповні сумнівною...

Чому? Та тому, що вже ніхто — жоден міжнародний трибунал! — не 
довідається, за яким принципом і з якою метою накопичували її естебаки 
в озії на Бартоломеївській. Першоджерело передбачливо отруєно. І, на 
жаль, ним не можна користуватися ні за яких обставин.

Дуже давно — в сорокові роки — такого висновку дійшла Служба 
Безпеки Проводу ОУН, а тому боротьба бандерівської СБ проти КҐБ та 
його с о ц іа л іс т и ч н и х  посіпак була такою ефективною. Оунівці і тепер 
переконані, що існує єдино можливий спосіб використання сексотської 
статистики — її термінове знищення. Тільки тоді уникнемо нічим не 
виправданих жертв.

Чехам уникнути не вдалося.

2. Пані Віра, яка існує

“На Юнґмановій, де книжкова крамниця, третій поверх, ліворуч...” 
Номерів пані Віра не пам’ятала. Ані будинку, ані квартири. Так буває, 
коли часто відвідуєш те саме місце. Вона з’являлася сюди дванадцять 
років поспіль. За викликом.

Зі Спаленої коротким провулочком я вийшов на Юнґманову і, спочатку 
звично переплутавши поверхи, бо їхній третій, то наш четвертий, 
подзвонив все ж таки в потрібні двері. Потріскана церата, зворушливий 
ґудзик старовинного дзвіночка. Ніхто не відчинив.

Старенька, що мешкала навпроти, пояснила, що нічого не знає про 
сусідів, і поглядала не так підозріло, як замислено. Авжеж можна і 
замислитися, проживши бозна скільки поряд із конспіративною квартирою 
“статні безпеки” і завбачивши перед собою іноземця, який домагається 
її хазяїв.

Пані Віра була права, попереджаючи, що нікого з тих трьох офіцерів 
держбезпеки, які були з нею колись на зв’зку, я на Юнґмановій вже не
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зустріну. Чесно кажучи, там зустріти їх я і не сподівався. А от у 
довжелезних списках, які одразу ж по червневих виборах видрукувало 
“Руде краво”, — інша річ. Проте і там їх не було.

Антикомуністичний Альянс знову не витримав і розпочав обіцяну 
викривальну акцію. “Червона корова” заковтнула тисячі і тисячі сексотів. 
Сторінки газети були не заповнені, а буквально захаращені найдрібнішим 
шрифтом. Прочитавши три колонки треба було братися за збільшувальне 
скло. Прізвище, ім’я, дата народження, псевдо... Деякі прізвища двічі й 
тричі, але з різними псевдами, і це означало, що людина працювала 
водночас на кілька відділів СтБ. З приємністю можна помітити, що чимало 
псевд — відверто російського походження.

Здавалося б — бомба, скандал... Але все обійшлося на диво тихо. У 
журналістичному барі на Паризькій найущипливіший репортер Станіслав 
Мотл вигукував: “Пане Миколо, уявляєте? Четверо моїх друзів в отих 
списках!” — і виразно сміявся, щоб потім серйозно додати: “Але вони
— справжні друзі”. Як на мене, то я схильний більше вірити Стасикові 
Мотлу, ніж архівам большевицького ґестапо. До того ж — просіяним 
архівам. Так, просіяним! Де ж поділися кадрові працівники “статні 
безпеки”? Де ті демократичні політики, чиє компартійне минуле просто 
не могло не пов’язувати їх із празькою Луб’янкою? Де вони? Поза 
списками. А списки складаються з таких осіб, як пані Віра.

У моєї знайомої, чешки за походженням, типово українське прізвище 
і пристойне знання української мови. Можливо, ці обставини відіграли 
свою ролю, коли естебакй вирішили завербувати тодішню двад- 
цятитрьохрічну аспірантку. За її словами, вербовка відбулася без тиску. 
Послалися на партійну совість, нагадали про інтереси держави, популярно 
пояснили “фашистське” походження українського націоналізму. Цього 
вистачило, щоб пані Віра слухняно і з почуттям виконаного обов’язку 
почала постачати інформацію з близького їй середовища празьких 
українців. Цікавилися складом українського хору. Ще більше — 
відвідувачами українських концертів. Доручали спостерігати за 
парафіянами греко-католицького храму. Вимагали обов’язкових звітів про 
відрядження до Києва або Львова.

Зустрічі на Юнґмановій закінчилися тим, що пані Вірі довелося 
залишити роботу в одному з академічних інститутів і влаштуватися 
розсильною в суді. Сталося це після вибіркових ще публікацій в газеті 
“Руде краво”, звідки я тоді й виписав телефон чешки з українським 
прізвищем.

Таких, як пані Віра, десятки тисяч. Стверджувати, що всі вони свого 
часу були жертвами комуністичного режиму, вельми проблематично, але 
те, що є жертвами градчанських демократів, — доказів не вимагає. 
Уточню: так званих демократів, бо справжні не обумовлювали б очищення 
суспільства ще чимось, крім самого очищення.

Є у празькій дійсності досить багато моментів, які натякають на те, 
що ідея люстрації вийшла з надр відомства, котре, здавалося б, найменше 
в ній зацікавлене, — з таємної поліції; що заздалегідь препарована 
картотека сексотів була принадою: чи купиться хтось на таку дешевину. 
Купилися! Про людське око відомство начебто “здало своїх” — позбулося 
шісток, щоб зберегти на руках козирі.

Догавелівські естебакй швиденько перекваліфікувалися та перефарбу
валися. їх можна зустріти в системі громадянської оборони, по
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військоматах, а армійських тилових структурах, а здебільшого по-старому
— на Бартоломеївській.

Псевдодемократичний експеримент із законом про люстрацію не вартий 
щербатої копійки, бо сама комуністична ідея не визнана поки що 
антигуманною, бо КҐБ (аналоги від Улан-Батора до Тірани) не визнаний 
організацією злочинною.

3. Покажіть мені безробітного шпигуна

Відомо, що Степана Бандеру вбито за прямим наказом хрущовського 
Політбюра, а вигадливими виконавцями замаху виступили шелепінські 
каґебісти. Проте мало хто знає, яку підступну ролю відігравала празька 
таємна поліція (СтБ) у кривавій московській виставі.

Зрозуміло, не в першій і не в останній.
Досхочу натішившись винищенням окремих осіб, большевицькі 

опричники вдалися до масових акцій. Однією з них мав стати підрив 
радіостанції “Вільна Европа”. Не ідеологічний, а вповні нормальний — 
за допомогою вибухівки. Принаймні таке завдання присягався виконати 
чеський естебака Павел Мінаржік.

Не виконав. Але привіз з відрядження ореол героя Чехословацької 
с о ц іа л іс т и ч н о ї  республіки. Зблякнув ореол, вищезла “соціялістична”, 
заникла “чехословацька”... Відповідальність залишається. А відповідати 
не хочеться.

Ані Мінаржікові, ані іншим.
Серед “інших” міністр внутрішніх справ за гавелівського — ще 

федерального — президентства Ян Лангош. Дисидент у минулому, він 
навідріз відмовився надати слідчим, які вели справу Мінаржіка, пітрібні 
матеріали, бо вони... містили в собі списки закордонної аґентури СтБ.

Минув рік, змінилися міністри, а судді, схоже, так і не побачать Павла 
Мінаржіка, бо зйову він виявився причетним до міжнародного вибуху. 
Думка, що її додержуються їржі Шетіна, відомий своїми антико
муністичними поглядами генеральний прокурор. Він же повідомив, що 
нині зі справою зволікає слідство, не передаючи оригінали викривальних 
документів судові. Причина стара: небажання оприлюднювати прізвища 
завербованих іноземців — військовиків НАТО, профспілкових вождів, 
парляментських зірок, екранних кумирів.

Скажіть, відколи слідчі — нехай і “важняки”! — визначають, що 
впливає на зовнішню політику, а що ні? Певна річ, ні відколи! Визначають 
впливові політичні кола, а вони занепокоєні викриттям чехословацьких 
шпигунів, яке неодмінно скомпрометує котрогось видатного європейського 
діяча. В отих колах кажуть, що аналогічні заходи викликали хвилю 
самогубств між офіцерів бундесверу, куплених комуністичною СТАСІ. А, 
як на мене, справжні були офіцери, бо, крім віри в дойчмарки, 
висповідували ще й кодекс чести. Кажуть, що не можна віддавати на 
кару (країна проживання засудить їх як шпигунів!) людей, що 
прислужилися хоч і соціалістичній, але нашій державі.

Здається, підсумки підбив чеський міністр внутрішніх справ Ян Румл, 
заявивши, що “засвічувати” іноземних аґентів, по-перше, непрофесійно, 
а по-друге, непередбачливо, бо на шкоду оновленій чеській розвідці. 
“Представники західних спецслужб, — заявив міністр, — прихильно 
поставляться до нашої заяви про відсутність контактів з іноземною 
аґентурою”.
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Ну що ж, можливо, вони й відсутйі. Але чи значить це, що аґенти 
полишені напризволяще? На думку одного з керівників служби безпеки 
Станіслава Деватого, — аж ніяк. Він певен, що вчорашні шпигуни 
продовжують активно співпрацювати з деякими розвідками колишнього 
східнього бльоку. Звісно, службове становище не дозволяє йому 
висловитись конкретніше. Але не важко здогадатися, що підібрати 
безробітних “нелеґалів” спроможна тільки російська розвідка, яка зберігає 
дух і букву “червоного Гестапо”, а також і копії агентурних списків. 
Знаючи, що комітетчики десятиліттями контролювали і спрямовували 
празьких есгебак, можна сказати, що переконаність чеського міністра 
подиву гідна.

Повертаючись до Павла Мінаржіка, через якого й зчинилася колотнеча, 
що її чеські журналісти назвали “шпигунським скандалом”, слід зазначити, 
що жоден з вільних чи невільних його захисників не має жодної рації. 
Мінаржіки за переконаннями та мінаржіки продажні однаково запов
зятливо намагалися знищити незалапковану Вільну Европу, зруйнувати 
дім, до якого зараз прагне увійти Чехія. Країна переживає не найкращі 
часи своєї історії. А тому переживати з приводу того, як подивиться на 
мінаржіків з німецькими або італійськими паспортами правосуддя їхніх 
країн, нема чого. Несерйозними виглядають і посилання на ймовірну 
компрометацію видатних політиків, що так чи так були пов’язані зі 
совєтською агентурою. Що їм загрожує? Відставка — і по всьому. 
Відставками ж Европу не здивуєш.

А нас не здивуєш Павлом Мінаржіком.
Є в нас свій Павло — Судоплатов, професійний вбивця, що йому 

невдачливий естебака не годен чистити генерал-лейтенантські штиблети.
Не той хист!
“До суду!” — волає українська громадськість. А московський генерал 

спокійно перетравлює вечерю. Не видадуть і захистять! Бо ж він, 
російський каґебіст, убив совість української нації — полковника Євгена 
Коновальця.

Ах, панове чехи, нам би та ваші клопоти!

“Визвольний шлях”, 1993, ч. 4
(Передруковується зі скороченням)
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Соня КОМБ

ПІСЛЯ НАЦІ /  ПІСЛЯ ШТАЗІ*

Спочатку викладемо мінімум фактів, конче потрібних для розуміння 
проблеми: від 1 січня 1992 року відкрито архіви східнонімецької поліції. 
Це винятковий факт. Такий лібералізм стосовно доступу до архівів, 
особливо до поліційних архівів, в історії унікальний. Він суперечить усім 
чинним практикам і законам. Загалом архіви вважаються державною 
таємницею і не повинні бути доступні протягом десятків років. Але тут 
ситуація дуже нетипова. Держава, у “приватні”, в певному розумінні, 
справи яккої втручаються, — це держава переможена, на спадок якої ніхто 
не претендує. Не маючи захисників, ця держава de facto здана на суд 
переможця. Це й стало причиною того, що переможець, який у даному 
випадку не мав потреби боротися за перемогу — вважав своїм правом 
нишпорити в найменших закутках душі (якщо так можна сказати) свого 
суперника, аби переконати всіх у його злочинності, в обґрунтованості 
його поразки. Арґумент, згідно з яким відкриття архівів відповідало волі 
населення колишньої НДР, зовсім не переконливий: нова об’єднана 
держава повинна була мати якусь підставу, аби прагнути задовольнити 
таку свою волю. За винятком декількох десятків дисидентів, прагнення 
яких одержати доступ до своїх досьє після стількох років під невтомним 
наглядом штазі цілком законне й зрозуміле, зовсім не доведено, що таку 
волю виявила більшість населення. Втім, відкриття архівів політичної 
поліції відбулося лише в Східній Німеччині. В інших країнах колишнього 
східного блоку небезпека потенційного використання таких архівів, 
Грандіозного арсеналу пам’яти, знешкодила слабкі спроби їх відкрити.

Перший факт показав розмах мережі нагляду за східнонімецьким 
населенням: на 16 мільйонів мешканців на обліку було 100 тисяч штатних 
співробітників та від 100 до 200 тисяч informelle Mitarbeiter, тобто 
неформальних співробітників, а ще інакше — добровільних інформаторів. 
Не де-небудь, а в самому серці євангелістської церкви — котра надавала 
притулок групам учасників акцій протесту — було 10 тисяч і. М.

Залишмо поза увагою оплачуваних інформаторів — відповідальність 
яких очевидна, а вину декотрих із них (як того лікаря, котрий за наказом 
штазі застосував до одного дисидента лікування, яке довело його до 
смерти) повинен установити суд — щоб розглянути питання і. М. під 
оглядом тієї ролі, яку воно відіграє в громадській та політичній сфері, а 
також у сфері колективної пам’яти. Це питання важливе» оскільки 
“викриття” явища, яке полягає в тому, щоб, добровільно віддаючись у

♦Текст доповіді на міжнародній конференції в університеті імени Стендаля в Греноблі 
(Франція), січень 1993 р.
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розпорядження держави — не більше й не менше — наглядати за своїми 
друзями, у Німеччині виводить безпосередньо на питання “Mitlaufer”, 
тобто тієї великої, невизначеної маси німців, котра в різному масштабі 
та на різному рівні колаборувала з III Рейхом, пізніше доводячи свою 
непоінформованість про злочини наці. Воно ставить вічну в німецькій 
історії проблему національного характеру, просякнутого легендарним 
Untertanengeist (вродженим духом підлеглосте та поваги до влади). 
Нарешті, воно ставить на порядок денний проблему провини/ 
відповідальносте. У класифікації Карла Ясперса (Die Schuldfrage), вина 
і. М. стоїть на півдорозі між виною політичною (кожен громадянин 
відповідальний за дії держави, підданим якої він є) та виною моральною.

Ледве почалося звертання до архівів, як стали говорити про “полювання 
на відьом”, настільки було очевидним те, що всі досьє (Akten) відкривалися 
якраз до речі! Йшлося не про будь-кого, і відкривали їх не в будь-який 
момент. Одна за одною були демасковані такі особи, як Гайнріх Фінк, 
теолог, перший після “повороту” (die Wende) ректор університету 
Гумбольдта в Берліні, Ґреґор Ґізі, провідник ПДС (нової соціалістичної 
партії, спадкоємиці СЄПН), Ганс Модров, один із небагатьох пред
ставників старого режиму, який у загальному сприйманні інтегрувався в 
новий режим, Манфред Штольпе, високопоставлений функціонер єван- 
гелістської церкви та міністр-президент землі Брандербурґ, — коротше 
кажучи, багато осіб, навколо яких могли кристалізуватися залишки 
східнонімецької ідентичносте. Ось чому поступово були дискредитовані 
всі ті, хто міг би встановити потенційну політичну еліту нових п’яти 
земель. І хоча декотрим із них вдалося довести свою невинність, навколо 
них і далі відчувається певний запах підозри. Зрештою, слід знати, що 
найчастіше архіви штазі дають лише вказівки, а не докази. І. М. фігурують 
під кличками і лише шляхом ретельної перевірки можна встановити їхні 
справжні особи. Ось як вирок може випереджати слідство, ось як 
обвинувачення, не обґрунтоване доказами, більше не вважається, як це 
було дотепер, наклепом. Як приклад, зацитуємо випадок драматурга 
Гайнера Мюллера (кличка “Гайнер” для більшої зручносте), про який 
заголовок “Шпіґеля”, заслуженого в цьому полюванні на відьом часопису, 
цинічно говорить: “Факти, які Г. Мюллер наводить на свій захист, ще 
більш ненадійні, ніж докази, що дають підставу його підозрювати”.

Чи означає це, що ця маса добровільних інформаторів є останньою 
(посмертною) перемогою штазі, колективною галюцинацією, а не 
реальністю? Звичайно, ні. Штазі було цоколем, на якому спочивала влада 
Східної Німеччини, як і інших комуністичних країн. Але не слід забувати, 
що не всі колаборували тією самою мірою, ані з тих самих мотивів. Для 
людей, що обіймали деякі посади, у деяких випадках (особливо при 
подорожах за кордон), контактів зі штазі годі було уникнути. Обурення 
з приводу того, що Манфред Штольпе або Гайнер Мюллер мали контакте 
зі штазі, викриває все бездонне незнання реалій комуністичних режимів 
або ж глибоке лицемірство. Засоби тиску, які були в розпорядженні 
політичних поліцій, відзначалися страхітливою ефективністю. Звідси 
починається ціла гама способів поведінки: більш чи менш ревна співпраця, 
надія на те, що вдасться обвести штазі довкруг пальця (що малоймовірно) 
або навпаки, виказування сусіда (але знову ж таки треба, щоб ішлося 
про шпигуна або про якийсь винятковий випадок, тому що давненько 
вже не садовлять до в’язниці тільки за те, що хтось дивиться 
західнонімецьке телебачення). Загалом кажучи, таке колаборантство 
відбиває, як його аналізує письменник Крістоф Гайн, “певну форму 
політичного опортунізму” . Воно виражає найпоширеніший спосіб став-
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лення до влади в постсталінських країнах. Цілком справедливо, що з 
нагоди другої річниці падіння Стіни, П’єр Бурд’є наполягав на обов’язко
вому історичному осмисленні історичних та соціальних умов, які роблять 
можливим опортунізм і навіть доноси2. Специфічні для системи реального 
соціалізму форми влади тримаються на цих добре відомих нам опор
туністичних тенденціях. Звідки така озлобленість певної частини західної 
преси (я маю на увазі в першу чергу “Die Zeit” та журналістів-мо- 
ралізаторів, передусім Фріца Раддатца) проти таких особистостей, як 
Гайнер Мюллер чи Кріста Вольф, інтелектуалів, котрі викликають свого 
роду ненависть, змушуючи Раддатца та його колеґ уявити собі, чим вони 
могли би бути за аналогічних обставин, навіть гірше, думати, чим вони 
є або були за сприятливих обставин, за демократичних- умов. Опортунізм 
далеко не є набутком тільки авторитарних держав... Адже в Східній 
Європі, за декількома винятками, “викриття”, зроблені на основі архівів 
штазі, викликають радше поблажливість. Ось що кажуть хлопці з команди 
атлетів, які не ображаються на свого товариша Гаральда Чудая, що 
шпигував за ними: “знаючи систему, в якій ми жили, ми довіряємо 
Гаральдові”3. А ось що заявляє письменник Лутц Ратенов щодо того 
шпигунського гнізда, яким була євангелістська церква: “Я дуже вдячний 
цій церкві. Вона єдина дала мені можливість від 1980 до 1989 року 
провадити публічні лекції”4.

На Заході достатньо говорилося про “шизофренію”, якою при реальному 
соціалізмі були заражені люди, роздвоєні, роздерті між приватними 
розмовами та розмовами, призначеними для публічного вжитку, аби 
зрозуміти, що могли бути певні труднощі в контролі над ситуацією. Що 
ця ситуація була туманна, сповнена відтінків, і що від компромісу до 
компромісу можна було непомітно — і в багатьох випадках навіть 
несвідомо — перейти з одного стану в інший, зі стану підозрюваного до 
стану донощика, зі всіма нюансами, які передбачає ця функція. Манфред 
Штольпе, який говорить про це в третій особі, можливо, вирішив таку 
проблему... Не рахуючи того, що певного роду прихильність до офіційної 
ідеології (а особливо до джерел, на які вона посилається), для декого 
могла стати підставою до співпраці зі штазі з переконання. Зрештою, 
НДР справді була державою, що її існуванню постійно загрожувала інша 
частина Німеччини, в конституції якої було записане прагнення до об’еднання. 
Коротко кажучи, ми могли б закрити це питання, яке, як казав іще Вацлав 
Гавел, остаточно доводить, що кожен може бути по черзі жертвою і катом5,
— якщо б воно не приховувало за собою іншого, такого ж важливого.

Адже прикрим був не стільки згубний клімат колишньої НДР, скільки 
та паралель, яку невтомно підказували архіви штазі й котра, звичайно, 
спала на думку пасторові Гауку, у віданні якого ці архіви перебувають, 
коли він повідомив, що можливості, кількість людей, фінансові засоби, 
котрими розпоряджалися штазі, були набагато більшими, ніж у ґестапо6.

З цієї паралелі, яка ставить питання провини, випливають погляди, 
довкола яких формуються, утверджуються дві течії громадської думки: 
а) не робімо тих самих помилок, що в 1945 році (тобто 
натяк  на м ’якість  заходів щодо денацифікації). Ніякої поблажливости 
до винних! б) чи можна погодитися з тим, що старі комуністи (за плечима 
більшости з них антифашистське минуле) закінчать своє життя у в’язниці, 
тоді як старі нацисти насолоджуються мирним життям на пенсії?

На перший погляд, кожна з цих думок, якщо дивитися на них із 
позиції простого здорового глузду, абсолютно неспростовна. Водночас вони 
цілком несумісні, й інтенсивність дебатів, які вони провокують, полеміка, 
яку вони викликають у громадській сфері, лише наголошують на паралелі
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між минулим наці та минулим штазі. Зрештою, за своєю суттю, попри 
їхню позірну протилежність, обидві ці думки мають у своїй основі 
постулат, відповідно до якого дії штазі мають той же самий характер, 
що й дії гестапо, оскільки є підстава їх порівнювати, а отже, злочини 
східнонімецької держави мають таку ж природу як злочини нацистської 
держави. Перша позиція передбачає, щоб минуле штазі розглядалося з 
погляду минулого наці. Друга позиція твердить, що з погляду минулого 
наці не можна судити про минуле штазі. Обидві ці позиції одержують 
перемогу завдяки неможливості довести до завершення процеси основних 
політичних діячів НДР. А всі ці щоденні викриття, звичайно, на користь 
прибічників першого погляду.

Таким чином, на той самий рівень ставляться “злочини” проти розуму, 
проти свободи думки (які, звичайно, можуть мати такі серйозні наслідки, 
як звільнення з роботи, заборона публікацій, поставлення поза 
суспільством, навіть ув’язнення) і злочини проти людства, що їх 
здійснював нацистський режим. З огляду на цей постулат письменник 
Юрґен Фухс уважає своїм правом говорити про “Освєнцім душі”. З огляду 
на цей постулат голова Спілки письменників Тюрінгії Ґеннінґ Равел 
пропонує організувати процес, у якому Еріх Хонекер, Еріх Мільке та 
Ґюнтер Міттаг опинилися б на одній лаві підсудних із деякими ще живими 
нацистськими злочинцями7. З огляду на цей постулат німецькі судові 
органи за одним заходом виносять вирок колишньому наці, есесівцю 
Швамберґеру, та колишньому учасникові антифашистського опору, винно
му в убивстві з помсти 1947 року нацистського судді, котрий засудив 
його до гітлерівської в’язниці, даючи обом кару довічного ув’язнення8. 
Без жодних церемоній ставляться на одну дошку два злочини різного 
характеру, що дає в результаті нічию. Злочин, скоєний у світі концен
траційних таборів, злочин проти людства, що не підлягає термінові 
давности, та інший, безсумнівно злочин теж, але який у нормальні часи 
перед лицем правосуддя підлягає законові про давність.

Силою цього постулату німці, котрі покинули ЗРО (зону радянської 
окупації*), щоб уникнути денацифікації, набагато більш суворої в східній 
частині, ніж у західній, тепер мають можливість зарахувати себе до жертв 
сталінізму, новоствореної категорії на зразок жертв нацизму. Ці особи 
одержують компенсацію, тоді як пенсія, яка виплачується членам 
антифашистського опору, зменшилася, тоді як судові органи вперто 
відмовляють у статусі жертв нацизму дезертирам вермахту, вторячи 
протестам, на які наштовхнулося нещодавно бажання створити меморіал 
останнім^. З огляду на цей постулат, нарешті, можна спостерігати 
тенденцію позбуватися пам’яти про антифашистське минуле та місць, 
пов’язаних із нею, як, приміром, концентраційні табори Бухенвальд, 
Равенсбрюк, Захсенгаузен тощо... під приводом того, що старий режим 
використовував їх для своїх потреб. Це саме бажання виражається в 
процесі перейменовування вулиць, і саме тут, без сумніву, антифашистське 
минуле, маскуючи минуле нацистське, набирає своєї найбільш образної 
форми. (Найкращий, однак, приклад цього ми знайшли не в Берліні, а 
в Софії, де бульвар Гітлера перейменовано на бульвар Ґотвальда...).

Але саме в мові, у виборі термінів, використовуваних для розважань 
про нацистське минуле, найбільшою мірою, найбільшим успіхом, якщо 
врахувати велику здатність слів апелювати до людей, виразився спосіб 
мислення, дотепер застосовуваний лише до нацизму. Мас медіа ввели в 
моду такі навантажені надзвичайно сильною історичною коннотацією 
слова, як Vergangenheitsbewaltigung — спроба подолати минуле, 
Wiedergutmachung — відшкодування, Verdrangung — витіснення,
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Volkermord — геноцид (що віднині вживається щодо німців, вигнаних із 
Судетів), Vernichtungsfeld — кампанія винищення (слово, яке застосував 
історик Барнінг із приводу дій німецьких комуністів у ЗРО). Коли така 
щоденна газета, як “Die Welt”, характеризує в одній і тій самій статті 
Еріха Хонекера як “воєнного злочинця”, Ганса Модрова як “гауляйтера”, 
пггазі як “машину вбивств”, аґрарну реформу 1945 — 1949 pp. як “червону 
аріїзацію”, і говорить, що в НДР було відкрито “унікальний в історії пейзаж 
руїн, заселений людьми”10, відомо, що термін “унікальний” не вжито 
випадково, а що він повинен асоціюватися в уяві з унікальним характером 
злочинів III Рейху, які вимальовуються під метафоричною формою Освєнціма.

Це не просто розгул слів і не просто доказ розумового замішання. Адже 
таке “зловживання мовою” узаконюється об’єднанням, яке, хочуть цього чи 
ні, мало своїм результатом викреслення такого пункту пам’яти про Освєнцім, 
котрим була Берлінська стіна — найкращим доказом цього є відмова включити 
в угоду про об’єднання будь-який натяк на геноцид євреїв та циган11.

Це приводить нас на сцену суперечки між істориками. Для Ернста 
Нольте, який розпочав цю полеміку, нацистські злочини були лише 
відповіддю на азіатське варварство більшовизму, тобто Ґулаґ передував 
Освєнцімові. Боротьба проти азіатського варварства певною мірою має 
виправдовувати злочини наці. У кожному разі на них слід було би 
дивитися під іншим кутом, щоб “релятивізувати” їх, як тоді говорилося, 
t коли той самий Нольте заявляє напередодні об’єднання Німеччини: 
“НДР була державою, про яку мріяв Ленін, сподіваючись німецької 
революції, державою, яка повинна була стати наступницею Веймарської 
республіки, якщо б Лібкнехт та Люксембург одержали перемогу. Вона 
була державою, якої боявся Гітлер, коли в перших промовах говорив про 
потоки крові більшовизму, це була держава, про яку 1933 року говорили 
численні бюргерські організації, запевняючи, що канцлер Гітлер в останній 
момент урятував німців від більшовицької катастрофи”, як не подумати, 
що в цих словах є щось більше, аніж просто бажання релятивізувати 
німецьке минуле — тобто бажання його виправдати12? Шляхом ана
хронічної розумової побудови, на основі гіпотетичних злочинів НДР, якої 
тоді не існувало, Нольте доводить законність нав’язливих ідей Гітлера. 
Завдяки операції, яка полягає в тому, щоб покрити акти Гестапо актами 
штазі, Нольте має на меті дати можливість об’єднаному німецькому 
народові примиритися зі своїм минулим. Саме в такому тижневику з 
доброю репутацією, відомому своїми нюансами й поміркованістю в усьому, 
яким є “Die Zeit”, ми знайшли найзавершеніше, найсміливіше вираження 
цієї паралелі між нацизмом та сталінізмом: “Певним чином система гніту 
реального соціалізму виявилася хитрішою, досконалішою, ефективнішою, 
ніж система панування націонал-соціалістів (...) Характер влади Гітлера, 
зі всіма її жертвами та геноцидом, мав той позитивний бік, що вона 
була відкритою, гласною, тоді як радянські сатрапи Ульбріхт та Хонекер 
старалися все приховувати” . Тут слід зауважити, що поки що в 
Німеччині втрачають почуття міри, втрачають усі точки орієнтирів, навіть 
тоді, коли ейфорія від об’єднання вже давно минула. Якщо можна говорити 
про східнонімецькі злочини, порівнюючи їх із “жертвами та геноцидом”, 
нема навіть мови про паралель, а є лише маніпулювання, фальсифікація 
історії. Йдеться про гігантський захід щодо позбавлення німецького народу 
почуття провини — шляхом переконування, що його злочини, унікальні 
в історії людства, були перевершені іншими, які скоїли, як це передчував 
Гітлер, більшовики та їхні спадкоємці.

Якою мірою історичним дослідженням удасться уникнути забруднення 
цими демагогічними псевдорефлексіями, які, як здається, відповідають
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бажанням колективного духу позбутися жахів? Якою мірою пам’ять про 
іншу Німеччину, антинацистську, зможе відвоювати своє місце, залишити 
свої сліди в німецькій історії після об’єднання? Поки що саме великі 
інтелектуальні особистості, такі, як Юрген Габермас та Ґюнтер Ґрасс14, 
виконують завдання істориків, відкопуючи, при оказії, деякі факти. Ніби 
вони єдині в цій країні, яка більше, ніж будь-коли, підлягає законам 
“Більда” та “Шпігеля”, зберегли історичну свідомість. В ідеологічному та 
меморіальному замішанні періоду після об’єднання ті, які колись стояли 
на боці НДР, вважаючи, що таким чином захищають пам’ять 
антифашистської Німеччини, наче набрали в рот води. Що може бути 
сумніше, ніж спосіб, яким деякі, впокорившись, реагують на обвинува
чення, ніби їхня участь у побудові, як вони сподівалися, соціалістичної 
Німеччини, була злочином! Адже з повним правом можна було б поставити 
собі таке запитання: як пояснити той факт, що якраз східнонімецька, 
тобто вихована в державі, яка зробила антифашизм своєю офіційною 
релігією, письменниця, а саме Кріста Вольф, написала цей феноменальний 
літопис скорботи в німецькій літературі, яким був “Kindheitsmuster”? 
Вразливість, яку виказують у Східній Європі всі ті, кому пригадують 
їхню вірність цій державі, сьогодні вже покійній, цій державі, з якою 
всі, великі й малі, кожен на своєму рівні, змушені були співпрацювати, 
чи не має вона своїх коренів у вічному почутті провини тих німців, для 
котрих Освєнцім іще щось означає? Слухаючи тих, що вивергають свої 
повчання з редакторських крісел у Гамбурзі чи Мюнхені, можна запитати 
себе, чому знову лише східні німці спокутують те, що вони німці...

З французької переклала Мар’яна Прокопович

1 “Allemagne d’aujourd’hui”, червень 1992 p.
2 “Щоб розбити логіку доносу, необхідна зброя наукового а пал by, яка сягає трансісторичних

інваріантів. Донос, зі всіма його символічними та практичними перевагами, передбачає 
деісторизацію і незнання історичних умов, за яких можливі різні думки, або, простіше, 
відмову це розуміти, відносячи спосіб поведінки до соціальних умов, які їх уможливлю
ють, а деколи роблять неуникними” (“Liber”, спеціальний номер, січень 1993 p.).

3 wLe Monde”, 19. 02. 1992 p.
4 Там само.
5 Цит. за Цветаиом Тодоровим “В ім'я народу”, Editions de ГAube,/ 1992.
6 “Le monde”, 4. 02. 1992 p.
7 “Tageszeitung”, 20. 08. 1991 p. З цього приводу слід зауважити, що пропозиція 

організувати Нюренберзький процес для відповідальних за чистки та репресії в 
Радянському Союзі, навпаки, цілком законна з огляду на історію цієї країни, на що 
ступінь і характер репресій у НДР претендувати не можуть.

8 “Tageszeitung”, 19. 05. 1992 р.
9 Це змушує нас згадати повторний вирок, цього разу, звичайно, символічний, головному

редакторові “Weltbiihne”, пацифістові Карлові фон Оссецкі, як “зрадникові народу”, 
винесений судом Берліна-Шарлоттенбурґа 11 липня 1991 року! “Neues Deutschland”, 2
— З січня 1993 року.

10 Ми наводимо тут приклади, що їх цитував Вольфйніґ Шнайдер у повчальній статті
“Повернення Німеччини”, видрукуваній у “Konkrel”, № 6, 1992 р.

11 Ми підписуємося тут під тезою Гюнтера Ґрасса, згідно з якою існування двох німецьких 
держав, “цей розрив, є постійним нагадуванням історії, постійним посиланням на. нацизм 
та його злочини”.

12 “Konkret”, № 6, 1992 р.
13 “Die Zeit”, літо 1992 р.
14 Нам слід також підкреслити внесок есеїстів, таких як Вольфґанґ Шнайдер, Вольфганг

Порт та Лотар Байєр, внесок такого часопису, як “Konkret”, який опирається віянням 
часу. Gegen dem Strom... [Проти течії].
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Михайло БІЛЕЦЬКИЙ

ЗАГРОЗА НОВОЇ ЇДЕОКРАТІЇ

Почнемо з коротких термінологічних пояснень.
Ми будемо порівнювати два типи суспільств — відкрите й закрите. 

Ці поняття стали загальноприйнятими у світовій соціології, починаючи з 
робіт Карла Поппера. Відкрите суспільство характеризується широкими 
можливостями виявлення особистої відповідальносте індивіда та прийняття 
ним самостійних рішень. Головною рисою закритого є обмеження можливо
стей людини у прийнятті рішень і в спілкуванні з навколишнім світом. 
Крайньою формою закритого є тоталітарне суспільство, тобто таке, в 
якому контроль держави поширюється на всі сфери життя і стає 
всеохопним.

Поняття відкритого суспільства було введене й використовується для 
позначення ідеалу, до якого має йти людство. Жодне суспільство сьогодні 
не бере на себе сміливосте стверджувати, що в ньому здійснено цей ідеал 
і що воно повністю заслуговує на назву відкритого. Суспільний устрій, 
що його побудовано в розвинених країнах Заходу, можна розглядати як 
непогане наближення до такого. Водночас XX сторіччя дало багато 
прикладів суспільств, побудованих за принципами тоталітаризму. Одне з 
них ми знаємо із власного досвіду.

Спробуємо порівняти ідеологічні засади, що на них базуються два 
протилежні типи суспільств.

Відкрите суспільство будується на принципах ідеологічного плюралізму. 
Воно виходить із розуміння існування та рівноправносте великої кількосте 
різноманітних ідеологій, із визнання за людиною права пошуку, вибору 
й побудови в цьому ідеологічному просторі. Людина може свідомо обрати 
для себе одну з наявних ідеологічних систем — ту, що найбільше підходить 
їй з огляду на особисті уподобання, виховання, темперамент. Залежно 
від того ж таки темпераменту вона може прийняти цю систему повністю 
або частково, з абсолютною довірою або з більшою чи меншою критикою 
та ревізією. Може комбінувати різні ідеологічні системи, а може 
відмовитися від усіх наявних і створити свою власну, до жодної з них 
не подібну. Звичайно, цей ідеологічний плюралізм не є безмежним: він 
не поширюється на ідеології, людиноненависницькі в своїй основі, — як, 
наприклад, гітлерівський фашизм. Історичний досвід переконує в не
обхідності пам’ятати про небезпеку для суспільства таких ідеологій.

Зовсім інші уявлення про ідеологічний простір панують у суспільстві, 
побудованому за принципами тоталітаризму. В цьому просторі виділяється 
одна абсолютна — єдино правильна ідеологія. Всі інші оголошуються
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результатами в кращому разі нерозуміння та сліпоти, в гіршому — злої 
волі й навмисного обману. Вища ідея не припускає відхилень навіть у 
дрібних деталях, а тим більше внесення якихось коректив — можна 
згадати засудження їх словом “ревізіонізм”, що просто не має сенсу за 
умов відкритого суспільства. 1 звичайно, з існування єдино правильної 
ідеології випливає, що всі члени суспільства мають сповідувати цю 

"'ідеологію. Право людини на вільну думку повністю заперечується.
Звідси випливає й різниця уявлень про джерело влади в суспільстві.
У відкритому суспільстві джерелом влади вважається воля його 

громадян. Так само, як і в ідеологічному просторі, людина вільна вибирати 
в просторі конкретних рішень відносно напрямку розвитку суспільства. 
Керівники суспільних і державних структур мають приймати такі рішення, 
що найбільшим чином відповідають волевиявленню громадян. Такий спосіб 
прийняття рішень щодо шляхів і напрямків розвитку суспільства і зветься 
демократією.

У тоталітарному суспільстві джерелом влади є сама Ідея, яка містичним 
чином включає в себе бачення єдиного правильного рішення в кожному 
конкретному випадку, що може виникнути в суспільному житті. Тому 
право на керування суспільством мають ті, хто найкращим чином 
усвідомлює Найвищу Ідею, — вони й складають правлячу еліту. Такий 
спосіб прийняття рішень (а також і спосіб керування суспільством) зветься 
ідеократією. За умов ідеократії цінність члена суспільства визначається 
тим, наскільки він здатний усвідомлювати Найвищу Ідею і наскільки 
вірно їй служить. Люди, байдужі до ідеї, вважаються громадянськи 
неповноцінними, а ті, що відкрито заперечують її цінність, — поза 
законом.

Два типи суспільства породжують два різні психологічні людські типи 
і в свою чергу породжуються ними. Це відкрита людина, що усвідомлює 
широту й багатство світу ідей, уміє орієнтуватися в ньому і здатна, 
свідомо зробивши свій вибір, з повагою ставитися до інших світоглядних 
систем і вести з ними діалог; і людина закрита, для якої існує одна 
правильна ідея, а всі інші оголошуються хибними, й можливості 
рівноправного діалогу з ними виключаються.

Останнє десятиріччя довело нежиттєздатність тоталітарних суспільств
— принаймні в тих історичних формах, що претендували на 
універсальність, були найбільш поширені й уявлялися найбільшою загро
зою для майбутнього людства. Взаємопов’язана система цих суспільств 
розвалилася як картковий будинок без зусиль іззовні, під вагою супереч
ностей, не здатна витримати виклику часу. Яке майбутнє чекає на уламки 
цієї системи? Які з них зможуть трансформуватися у відкриті суспільства, 
а які лише перейдуть до іншої форми закритости?

Необхідною умовою для переходу від закритого до відкритого 
суспільства видається зміна звичних уявлень про структуру ідеологічного 
простору, відмова від найвищої ідеї як такої. А тим часом інерція 
ідеократичного мислення тяжіє над людьми, що вийшли з закритого 
суспільства й самі великою мірою залишаються закритими. Вони розча
рувалися в старій ідеї, але, не звикши обходитися без Найвищої Ідеї 
взагалі, інстинктивно шукають, що можна поставити на її місце. А 
найактивніші противники колишньої офіційної Найвищої Ідеї боролися з 
нею в ім’я своєї Найвищої Ідеї, яка об’єднувала їх, яку вони звикли 
розглядати як надвартість і тепер цілком природно хочуть накинути як
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загальнообов’язкову всьому суспільству. Так складається грунт для 
побудови нової ідеократії.

У більшості республік колишнього Радянського Союзу в роки то
талітаризму офіційній Ідеї Побудови Комунізму протиставлялася Ідея 
Нації, Ідея Побудови Національної Держави. І тепер у більшості 
новостворених країн саме вона претендує на роль Найвищої Ідеї. Так 
відбувається і в Україні.

Тут я хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Люди, захоплені Ідеєю 
Нації, можуть після сказаного звинуватити мене в тому, що я проти 
побудови незалежної України або принаймні байдужий до неї. Це не так. 
Для мене побудова незалежної Української держави — необхідний 
історичний процес. Необхідний тому, що імперія, у складі якої перебувала 
Україна, була нежиттєздатною, безперспективною з огляду можливостей 
побудови демократичного суспільства, економічного процвітання, не 
витримувала конкуренції з розвиненими країнами, а тому була історично 
приреченою, як і інші подібні до неї динозаври, що розпалися в нашому 
сторіччі. Необхідний для того, щоб люди, які живуть в Україні, могли 
створити коли не для себе, то хоч для своїх дітей та онуків суспільство, 
гідне людського життя, подібне до того, в якому живуть сьогодні люди 
Франції чи Швеції. Я вважаю, що побудова такого суспільства можлива 
тільки за умов незалежної держави. І ще я сподіваюся, що в новій Україні 
відродиться й розквітне — і дуже хочеться вірити, досягне світового рівня
— українська культура, занедбана й принижена століттями імперії.

Ідеться тільки про те, в ім’я чого будувати незалежну Україну, а тим
самим — якою вона буде побудована. Я з тривогою вдивляюсь у зростання 
тенденцій будувати її не заради людей, що живуть і будуть жити в ній, 
а заради самої Ідеї Нації, яка (ідея) починає якось абсолютизуватися й 
жити власним життям, намагаючись підпорядкувати собі мислення й 
діяльність людей. Ці тенденції найяскравіше відбиваються в гаслі “Україна
— понад усе!”, що видається поганим перекладом “Deutschland — iiber 
alles!”, знайомого з тридцятих-сорокових років. Явно ці гасла проголо
шують нині тільки найрадикальніші діячі, але відчуваються вони в 
підтексті багатьох виступів і статей. Наші проповідники Національної Ідеї 
наче не бажають бачити того факту, що багато людей в Україні взагалі 
досить байдужі до цієї ідеї, і спроба поставити її понад усе може призвести 
тільки до активного її неприйняття цими людьми. Це, S свою чергу, 
може викликати зростання рівня конфронтації в суспільстві, а на 
наступному кроці — зростання тенденцій до розв’язання конфліктів 
силовими засобами. Перспектива відштовхування багатьох людей від Ідеї 
Національної Держави видається тим більш вірогідною, що ця ідея, як і 
кожна, що претендує на роль Найвищої Ідеї, має тенденцію до включення 
в себе деталей, якими вона обростає, та конкретних практичних 
рекомендацій, що з неї начебто випливають, а тим самим до абсолютизації 
їх. І ось уже на рівень абсолютних істин відносяться рекомендації щодо 
того, які договори складати з сусідами, як будувати з ними економічні 
відносини, яку приймати військову доктрину і які види озброєнь — тобто 
з питань, які мали б вирішуватися кваліфікованими фахівцями на основі 
зваженого й неупередженого аналізу. А на адресу людей, не згодних із 
рекомендаціями, що їх приймають патріотичні партії, дедалі частіше 
лунають звинувачення в “антиукраїнізмі” — сам термін мав би насто
рожити своєю подібністю до звинувачувального терміна минулих часів:
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він включає в себе презумпцію неприпустимости відхилень від Найвищої 
Ідеї, цього разу національної.

Загроза переходу до нової ідеократії найбільше виявила себе у двох 
сферах, на яких я хочу докладніше зупинитися.

Перша з них — релігійне життя. Те, що понад рік діється з 
православними церквами України, починаючи з розколу УПЦ і так званого 
об’єднання двох церков у церкву Київського патріархату, широко й 
різнобічно висвітлювалося й не потребує докладного опису. Я хочу 
звернути увагу на один бік справи — на те, що ініціаторами цих сумних 
подій, які так тяжко відбилися на православних віруючих України, разом 
із колишнім митрополитом Філаретом та Президентом Кравчуком 
виступили депутати й публіцисти — найактивніші поборники Української 
Національної Ідеї. І хоч церковна смута стала можливою тільки завдяки 
спільним зусиллям усіх трьох названих сил, саме остання з них 
забезпечувала її ідеологічну підтримку й тому саме на неї я поклав би 
найбільшу відповідальність. Логіка національних ідеологів простежується 
дуже просто: українське суспільство вони мислять тільки як об’єднане 
єдиною Національною Ідеєю, і провідником цієї ідеї має бути єдина 
Національна Церква. Обґрунтування такого підходу я почув на Форумі 
ААФ з вуст зовсім не націонал-радикала, а дуже шанованого культурного 
діяча, відомого своїми демократичними поглядами. Слова промовця 
звучали приблизно так: “Євангельське положення про те, що нема ні 
елліна, ні іудея, для нас є застарілим. Головне завдання нашої церкви
— виховувати національну свідомість”. Краще не можна висловити думку, 
що Ідея Нації ставиться вище за християнську ідею. Сама ж церква 
перетворюється на один із загонів ідеологічних наставників, має перебу
вати під особливою протекцією держави та патріотичних громадських 
об’єднань. На цьому прикладі варто простежити, як типовий ідеократичний 
підхід, коли Ідея ставиться понад усе, врешті неминуче призводить до 
брутальних порушень інтересів людей та норм загальнолюдської моралі. 
Віруючим накидають у ролі духовних пастирів ієрархів, не обтяжених 
моральними чеснотами — зате “ідейно витриманих”. Водночас людей 
виганяють зі своїх храмів і чинять над ними брутальні насильства — до 
речі, тут же знаходяться й організуються виконавці цих насильств — 
воєнізовані загони, що відкрито сповідують тоталітаризм як спосіб 
розв’язання всіх суспільних проблем.

І все ж є один момент, пов’язаний із навколоцерковнимй подіями, що 
викликає надію. Чимала (якщо не більша) частина безперечних 
прихильників національної ідеї, побачивши, до чого призводить таке її 
втілення, коли її ставлять вище за людей, релігію й закон, врешті не 
прийняла цього втілення. Цей чи не перший принциповий конфлікт у 
нашому національно-демократичному русі вказує на те, що в ньому існує 
досить сильний демократичний потенціал, що може стати основою опору 
наступові ідеократії.

Друга сфера поки що менше привертала до себе увагу, але думаю, 
що незабаром вона стане в центрі суспільної уваги. Це сфера національно- 
культурного самовизначення, тЬбто права людини вільно обирати як рідну 
ту чи іншу мову та культуру й вільно забезпечувати в їхніх рамках свої 
духовні потреби. У відкритому суспільстві ні держава, ні жодні суспільні 
організації не мають права втручатися в це самовизначення, зокрема
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пов’язувати національно-культурну орієнтацію з етнічним походженням
— тим більше, що це походження є безумовно особистою справою людини 
й не повинне зазначатися в офіційних документах і будь-яким чином 
впливати на обсяг її прав. Особистою справою людини, спеціально не 
фіксованою державними інституціями, є й сама національно-культурна 
орієнтація. До речі, людина може ідентифікувати себе одночасно з 
кількома мовами й культурами (наприклад, за наших умов — з 
українською та російською). Реалізація права на національно-культурне 
самовизначення полягає, зокрема, в тому, що людина вільно обирає мову 
спілкування, мову навчання своїх дітей у школі тощо.

В Україні, як і в усіх країнах, що входили до складу колишнього 
Союзу, реалізацію цього права доводиться проводити за об’єктивно 
складних умов “  одночасно з суспільними й державними зусиллями, 
спрямованими на підтримку української мови, відродження української 
культури, необхідними з огляду на стан занепаду, до якого їх привела 
цілеспрямована політика імперії. Зрозуміло, що поєднання й узгодження 
цих двох інтересів — інтересу нації й інтересу людини — річ дуже 
складна й вимагає особливо уважного, продуманого, турботливого підходу 
з боку суспільства й держави. Ідеократичне мислення пропонує просте 
розв’язання проблеми. Оскільки Ідея Нації вища над усе, вона не потребує 
узгодження з правами людини. /Як Найвища Ідея не сумісна з іншими 
ідеями, так двом мовам і двом культурам тісно в межах однієї країни. 
Функціонування інших мов і культур має бути обмеженим таким чином, 
щоб воно не стало на перешкоді мові й культурі корінного народу. (Тут 
не місце для розгорненого викладу пропозицій щодо політики, яка 
узгоджувала б у цьому питанні права людини й національні інтереси, — 
це мало б бути темою окремої роботи. Скажу тільки, що така політика 
має базуватися на зовсім інших уявленнях про взаємодію кількох культур 
у межах одного суспільства, згідно з якими різні культури — не 
супротивники, а союзники).

Я не пам’ятаю, щоб зустрічався з явним викладом цих тез, але, на 
жаль, вони не є суто логічними конструкціями. Схоже на те, що саме 
на їхній підставі формуються нині програми шкільної освіти. Характерним 
прикладом національно-ідеократичного підходу до мовно-культурних проб
лем є відома постанова Міністерства освіти “Про вивчення мов та літератур 
в навчальних закладах України” від 21 січня 1993 р. Оскільки саме цей 
документ великою мірою визначає мовну й культурну політику в Україні 
на найближчі роки, зупинимося на ньому докладніше. Перше, що впадає 
в око, коли знайомишся з ним, — це ідея етнізації школи, тобто 
пов’язування права на вибір мови навчання з етнічним походженням 
(іншими словами, з записом у паспорті батьків): кількість шкіл (точніше, 
перших класів із подальшим переходом на наступні класи) приводиться 
“в оптимальне співвідношення з національним складом населення в 
реґіонах”, тобто російські школи повсюдно перетворюються на українські. 
Про згоду батьків і право їхнього вибору при цьому не згадується. Нині 
російська мова й російська культура відіграють особливу роль у житті 
України, не порівнянну з роллю будь-якої іншої недержавної мови: їх 
сприймає як рідні величезна кількість людей, у тому числі й тих, які 
за паспортом не числяться росіянами. Тому розглянемо, як мовна політика 
Міністерства освіти відіб’ється саме на них. Перш за все велика кількість 
дітей буде вимушена навчатися не тією мовою, якою вона звикла 
спілкуватися в родині (так само, як було за часів Радянського Союзу,
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але в зворотному напрямку).*Та цього мало. Дітям із російськомовних 
родин, що вступили до українських іішші, взагалі не гарантується вивчення 
російської мови. У навчальному плані для шкіл з українською мовою 
навчання серед вибірково-обов’язкових предметів указано: “Мови народів 
України (болгар., польс., росій., румун., угор., інша)”. Можна сподіватися, 
що в найближчі роки навряд чи стануть учити російськомовну дитину 
румунської чи угорської мови. Але формулюючи таким чином запис у 
навчальному плані, наросвітівський чиновник спеціально підкреслює, що 
він формально не Гарантує школяреві права на вивчення російської мови, 
розглядаючи її у правовому відношенні нарівні з румунською й угорською, 
право вивчення яких очевидно не ґарантується. (У протилежному випадку 
було б достатньо вказати в плані два предмети для вибору: “російська 
мова” та “інші мови народів України”). На сьогодні ця можливість 
здається теоретичною, але в постанові вказується на “необхідність 
ширшого й сміливішого включення в програми” інших мов, крім російської 
(йде перелік із десяти мов), що за умов альтернативности вивчення 
означає виключення з навчання російської. А курсу російської літератури 
в українських школах нема вже сьогодні — її вивчення обмежене 25% 
змісту обов’язкового курсу світової літератури.

Всі ці штучні обмеження впливу російської мови й культури, що явним 
чином порушують права людей із російською мовно-культурною 
орієнтацією, випливають із загальних настанов найпалкіших ревнителів 
Національної Ідеї. І можна не мати сумніву, що так само, як у випадку 
релігійної політики, їхнім результатом стане активна протидія й зростання 
конфронтації в суспільстві.

Це були два приклади того, як уже сьогодні Національна Ідея, 
поставлена вище за людину, призводить до порушення її прав. І вони 
мають бути застереженням: завтра ті ж самі сили тими ж самими засобами 
будуть готові втілювати ту ж саму Ідею і в інших сферах нашого 
суспільного життя. Небезпека встановлення нової ідеократії не є такою 
малою. Прийдемо ми до відкритого суспільства чи повернемося до 
ідеократії — залежить від того, наскільки суспільство усвідомить цю 
небезпеку й наскільки знайдуться в ньому сили, здатні їй протистояти.

126
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


БІБЛІОГРАФІЯ

Іван ГАМКАЛО

ТИСЯЧОЛІТНЯ ТРАДИЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ

Мирослав Антонович, видатний музичний діяч української діаспори, 
хоровий дириґент, професор музикології Утрехтського університету в 
Голландії, до останнього часу в Україні був, на жаль, майже невідомий. 
Лишень 1990 року він уперше привіз в Україну свій славнозвісний 
“Візантійський хор” із Утрехта. (До речі, у складі хору, який уже понад 
сорок літ активно пропаґує українську духовну та світську музику в 
найбільших містах Європи та Америки, — виключно голландці).

Широка й різноманітна наукова діяльність Мирослава Антоновича. Його 
книги, монографії, статті, рецензії, опубліковані українською та багатьма 
західноєвропейськими мовами, досліджують українську музичну культуру. 
Зокрема, 1990 року стараннями Наукового Конгресу Тисячоліття 
Християнства в Україні та Українського Вільного Університету вийшло 
друком у Мюнхені німецькою мовою ґрунтовне дослідження Мирослава 
Антоновича “Ukrainische geistliche Musik, ein Beitrag zuk Kirchenmusik 
Ostewropas” (“Українська духовна музика. Внесок до церковної музики 
Східної Європи”)*. Лише тепер одинокі примірники цього видання, 
прекрасно виконаного поліграфічно, потрапили в Україну. Книга Миро
слава Антоновича (обсяг — 374 сторінки) є на сьогодні наймасштабнішим 
дослідженням української духовної музики від витоків до новітніх часів. 
З ’явилася вона у світ за фундацією покійного д-ра Михайла Дем’яніва.

У розгорнутому вступі до (книги подається для німецькомовного читача 
огляд найважливіших історичних, церковних і музичних подій в Україні. 
У першій із двох основних частин праці — “Українська церковна монідіія”
— розглядаються різні гіпотези її походження, описуються найдревініші 
співацькі книги, їх побудова, способи виконання. Охоплюється основна 
проблематика української музики від середньовіччя до другої половини 
XVI сторіччя, тобто до часу впровадження в нашій церковній музиці 
багатоголосних форм хорового виконавства та нового, більш досконалого 
способу нотації, так званого “київського” (або квадратного) нотного письма.

Ретельне дослідження найвідоміших рукописних та друкованих 
співацьких книг (Ірмологіонів, Обіходів, Богогласників тощо) вперше так 
повно й широко висвітлює багатство знаменного розспіву Києво-Печерської 
лаври, галицьких і закарпатських варіантів, народної релігійної пісні, 
поширення київського, болгарського, грецького наспівів та української 
народної релігійної пісні в Росії.

Друга частина книги — “Українська духовна хорова музика” —

♦Переклад із української мови здійснила Лідія Качурівська-Крюкова.
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охоплює два великі періоди багатоголосного хорового виконавства. Перший 
розділ цієї частини має назву “Український партесний спів”, другий — 
“М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель і подальший розвиток 
української церковної музики”. У другому розділі показано, як традиції, 
закладені згаданими вище трьома видатними композиторами, розвивались 
у кращих зразках творчости О. Кошиця, К. Стеценка, М. Леонтовича, 
П. Козицького, М. Вербицького, С. Людкевича та інших майстрів і в 
Україні, й на еміґрації.

Посутнім доповненням до праці є додатки, нотні приклади, іменний 
покажчик. Так, першим додатком є хронологія українсько-російських 
музичних зв’язків у XVII — XVIII століттях: автор наводить 150 
історичних фактів експансії українських музикантів та музичної творчости 
в Росію, впливу української музичної культури на російську. Другий 
додаток — каталог мікрофільмів рукописних ірмологіонів із XVI — XVIII 
століть, які належали бібліотеці греко-католицької консисторії в Перемишлі 
й тепер знаходяться у Варшавській національній бібліотеці. Каталог 
нараховує майже шістдесят унікальних ірмологіонів, подає інформацію 
про рік написання кожного з них, номер мікрофільму, вибір основних 
наспівів із позначенням сторінки.

Подано дев’яносто сім нотних прикладів — від стихаря на честь Івана 
Хрестителя до зразків духовної музики композиторів XX століття. Серед 
них — маловідомі твори української тисячолітньої музичної традиції. 
Двадцять три ілюстрації відтворюють фрагменти рідкісних рукописних 
збірників, стародруків, їхнього художнього оформлення.

У списку використаної літератури — майже все, написане про предмет 
дослідження українською, російською, білоруською, англійською, 
німецькою, голландською, данською та іншими мовами світу (тут 
фігурують понад сто авторів).

Завдяки цій фундаментальній праці європейський читач має змогу 
зазнайомитися із внеском українського народу в світову музичну 
скарбницю. Але було б дуже доречно й необхідно видати книгу Мирослава 
Антоновича в україномовній версії. Вона не лише стала б справжньою 
подією в нашому музикознавстві, але й могла би слугувати за підручник 
із церковної музики в мистецьких навчальних закладах. Адже виданий 
1937 року у Львові “Нарис української церковної музики” Б. Кудрика 
став бібліографічною рідкістю, а праці П. Маценка практично невідомі 
сучасному поколінню. Отже, праця Мирослава Антоновича вкрай потрібна 
кожному студентові, дириґентові, музикознавцеві, всім, хто цікавиться 
історією й сьогоденням української культури.
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МИСТЕЦТВО

Богдан ПЕВНИЙ

ХУАН МІРО — 
КАТАЛОНСЬКИЙ ПОЕТ 
ЗОРОВОГО МИСТЕЦТВА

Даремно перегортав сторінки Укра
їнського радянського енциклопедично
го словника і Української радянської 
енциклопедії — гасла про Хуана Міро 
там не знайшов.

Щоправда, Хуан Міро не пропону
вав нічого такого, що б захопило 
любителів мальовничосте або не
сподіванки. Він не робив жодних спроб 
окрасити свою творчість або обдару
вати її бодай натяком на романтику, та
ку привабливу для посполитого гляда
ча. Він не пропонував пояснення своїх 
творів. Міро був мовчазною людиною, 
він завше залишався в тіні — 
стриманий, непомітний і безборонний. 
Він менше від інших обстоював своє 
право стати відомим, але ніхто інший 
не став більше відомим у такий ко
роткий час, як Міро. Це можна 
пояснити тільки тим, що його малярст
во заповнювало певну прогалину в 
живописі та пропонувало те, що інші 
мистці, навіть найбільші серед них, не 
могли заперечити. Правда також, що 
Міро не Анрі Матісс, не Пабло Пікассо,
— але він все ж займає окреме місце в 
сучасному мистецтві — можливо, не 
найвище, але найменш оспорюване. 
Він каталонець, і вже це повинно 
збудити неабияку нашу цікавість — 
адже доля Каталонії така близька до 
української!..

Мальовнича Каталонія, розташо
вана на південно-східному серед
земноморському побережжі Піре
нейського півострова, завжди була 
улюбленим місцем мисщів. Недарма 
вона є колискою романського стилю:

Хуан Міро. “Автопортрет”, олія на 
полотні, 1912, з  приватної колекції

тут у середньовіччі буйно процвітали 
майстерні славних монументалістів і 
майстрів книжкової мініатюри. Саме 
звідсіль модерне мистецтво поповню
валося своїми найсміливішими 
піонерами, зокрема, Сальвадором Далі 
та Хуаном Міро — співтворцями двох 
окремих галузей сюрреалізму. Тут

Хуан Міро. иНатюрморт із зайцем”, 
олія на полотні, 1920 — 1921, 

колекція Густава Зумстеґа

9. Сучасність-4
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вчився і провів свої юнацькі роки 
Пабло Пікассо. Не пощастило Ка
талонії тільки в політиці: 1479 року, 
об’єднавшись із Іспанією, потрапила 
в залежність від неї. Каталонська 
мова була дискримінована, а під час 
диктатури Франко заборонена. 
Схожі наслідки об’єднання 
переживали і ми...

Коли 1978 року в Іспанії 
встановилася демократична 
влада, іспанська й каталонсь
ка мови були визнані де
ржавними, рівноправними. 
Здійснюючи постанови про 
мови, регіональний уряд Ка
талонії повернув каталон
ській мові її пріоритет не 
тільки у школах, але також у 
державних установах і парла
менті. Він рішуче наполягав 
на тому, щоб на Олімпій
ських іграх у Барселоні ката
лонська мова була офіцій
ною, поруч із англійською та 
іспанською.

Якщо каталонці, посвоя
чені з провансальцями і 
кастильськими іспанцями, 
були захоплені відродженням 
рідної мови, то їхню радість 
неоднаково поділяло іспан- 
ськомовне населення. Річ у 
тому, що природа і добробут 
Каталонії — Аргону, Валенсії 
та Балеарських островів — 
принаджували іммігрантів з 
усіх інших закутків Іспанії. Подекуди 
каталонці стали у своїй країні на
ціональною меншиною. Іспаномовні 
поселенці почали дедалі частіше вима
гати двомовности. Звичайно, це був зу- 
дар не лише мовний, — він закор нений 
у давній ворожнечі Мадриду з Барсело
ною, в намаганнях іспанців аг^ ілю- 
вати каталонців. З іншого боку, багато 
каталонців вимагають ширшої від су
часної суверенности, яку дає їм куца 
автономія у складі Іспанії.

Прагнення національного визнан
ня, вимоги відзискання втрачених 
культурних здобутків створили ґрунт 
для все частіших патріотичних

виступів і політичної самооборони, в 
які втягнене й мистецтво. Частинно са
ме тому 1993 рік був у Каталонії роком 
піднесеного святкування столітнього 
ювілею Хуана Міро, нагодою для цього 
гордого регіону гідно вшанувати свого 
блудного сина, а головно нагадати, що 
він, світової слави мистець, був 
мистцем передовсім каталонським. За

загальним піднесенням забулося, що, 
доки він сам не заснував 1975 року 
Фундації Хуана Міро, то в Барселоні, 
столиці Каталонії, було тільки декілька 
його картин. Основою сучасної багатої 
колекції стали праці, подаровані самим 
мистцем або його вдовою. (Звичайно, 
Барселона щасливіша від Києва: Олек- 
сандер Архипенко не зумів створити 
фундації свого імени в Києві, та й, 
очевидно, окупант України був жор
стокішим від іспанського...).

У Барселоні 20 квітня 1993 року, в 
день народження Міро, відкрито рет
роспективну виставку його праць у 
просторому музеї Фундації Хуана

Хуап Міро. “Портрет танцівниці”, олія на 
полотні, 1921, Музей Пікассо, Париж
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Міро. Хоч на виставці було експоно
вано лише 180 із 2600 картин, ство
рених Міро, — все-таки вони за
довільно ілюстрували пройдений 
мистцем творчий шлях крізь 
постімпресіонізм, кубізм і сюрреалізм
— до часу, коли він розгорнув свою 
окрему форму абстрактного мистецт-

естампів та інших виявів багатогранної 
творчости Міро.

(1987 року в Києві не було виставки 
Олександра Архипенка, — тільки тран- 
спорант понад Андріївським узвозом 
повідомляв, що в цьому місті сто років 
тому народився найбільший укра
їнський скульптор усіх часів...).

Хуан Міро. “Фарма?’, олія на полотні, 1921 — 19221 
Національна ґалерія мистецтва, Ваіиинґтон

ва. Виставка не приховувала тієї сум
ної дійсности, що задовго до того як 
Міро був визнаний в Іспанії тен
денційними колекціонерами, крити
ками і кураторами музеїв, він був 
уже широко відомим і шанованим у 
Франції, СІЛА, Японії та інших краї
нах. Доказом міжнародного визнання 
і одночасно незрозуміння своїми було 
те, що приблизно три чверті картин, 
виставлених у Барселоні, були 
позичені за кордоном (зокрема 22 у 
Музеї модерного мистецтва в Нью- 
Йорку). Окрім ретроспективної 
виставки, було організовано ще де
сятки менших виставок кераміки,

Міро помер на острові Мальорка 
1983 року, на дев’яностому році життя. 
Упродовж багатьох десятиліть своєї 
надзвичайно плідної праці він дав таку 
свободу уяві, яка не має паралелі в 
історії мистецтва. Вона, закорінена на 
багатому мистецькому фунті його 
рідної Каталонії (куди він регулярно 
вертався з Парижу), є сумішшю perto- 
налізму та інтернаціоналізму. Вона да
ла світові незабутню і оригінальну 
сторінку комічної та еротичної фан
тазії. Треба пам’ятати, що лише 1920 
року Міро вперше відвідав Париж, до 
того ж часу він ніколи не бував за кор
доном (навіть у Мадриді). Незабаром
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після повернення він писав у листі до 
приятеля-мистця: “Ти мусиш бути 
інтернаціональним каталонцем; до
морослий каталонець не є і навіть 
ніколи не буде вартий чого-небудь у 
світі”. (Яка близька ця думка Міро до 
думки, часто повторюваної нашим 
Архипенком).

Коли Каталонія поспішала вирівня
ти свій борг перед Хуаном Міро, світ не 
мав наміру зректися претензій на 
“інтернаціонального каталонця”.

валися твори Міро, а 1941 року (28 
років раніше від Барселони) відбулася 
перша його ретроспективна виставка. 1 
от 17 жовтня 1993 року в Музеї модер
ного мистецтва в Нью-Йорку у свят
ковій атмосфері була відкрита юві
лейна виставка творчости Хуана Міро. 
За числом експонатів вона майже 
дорівнювала виставці Анрі Матісса, що 
відбулася попереднього року, — 
найбільшій у цьому музеї.

Хуан Міро належав до тих мистців,

Хуан Міро. и Особа, що кидає каменем на пташку*, олія на полотні, 1926, 
Музей модерного мистецтва, Нью-Йорк

Щоби приготувати гідні столітнього 
ювілею святкування, Музей модерного 
мистецтва в Нью-Йорку тісно співпра
цював з Фундацією Хуана Міро в Бар
селоні та Мистецьким центром коро
леви Софії у Мадриді. Музеї не тільки 
взаємно узііднили час окремих виста
вок, але також разом позичали і 
взаємно вимінювали експонати. У 
висліді цієї співпраці восени 1993 року 
близько вісімдесяти відсотків складу 
ретроспективної виставки в Барселоні 
було перевезено до Музею модерного 
мистецтва в Нью-Йорку, який віддавна 
пов’язаний із творчістю Міро і має свою 
багатющу колекцію його праць. Саме у 
Нью-Йорку ще 1930 року демонсгру-

що вміли закорінити в пам’яті глядача 
чіткий образ своєї творчости (як це 
часто буває з деякими мелодіями). 
Особливо запам’ятовуються не так .його 
форми, як їх елементи: ембріони форм і 
фігури, подібні до ґраффіті, що їх діти 
вишкрябують на стінах; символи, що 
нагадують малюнки в печерах доісто
ричної людини. Запам’ятовуються не 
так композиції, як лінії і плями, не зай
мані вимогами простору чи глибини; 
клітини, що тримають свої ядра, наче 
мішені; діточі силуети, намальовані зі 
штучною недбалістю; плаценти, об
плутані своїми шнурами; спазматичні 
амеби, довгі та звивисті волоконця, 
мандруючі лінії, завершені паперовими
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зміями; цілий світ — не- 
очікуваний, примхливий, 
химерний, несамовитий.

Заслугою організаторів 
виставки Міро в Музеї модер
ного мистец тва в Нью-Йорку 
було те, що вони, відмовив
шись від загальноприйнятих 
стереотипів, зуміли показати 
часто незавважувану широ
чінь досліджуваних ним ідей, 
уживаних ним технічних за
собів, відкрили маловідомі ас
пекти його творчости — зок
рема, непричетність до 
стихійного малярства як са
моцілі, плеканої школою 
американських абстрактних 
експресіоністів.

Хуан Міро народився в 
Монтроіґ, поблизу Тарра- 
ґони, 1893 року. Його батько 
був годинникарем, а мати 
походила з родини мистець
ких ліюмисловців. Упродовж 
усього життя Міро підкрес
лював важливе значення для 
нього батьківщини, а зокрема 
родинного хутора в Монтроіґ, 
як джерела натхнення. Ма
ючи чотирнадцять років, Ху
ан вступив до Школи красно
го мистецтва в Барселоні, де 
також відвідував курей в 
Академії Ґалі. 1915 року він 
вирішив, що офіційне за
вчання приносить йому 
більше шкоди, ніж користи, і 
почав працювати сам: відві
дував виставки, читав чужо
мовні та каталонські аван
гардні журнали і застосову
вав надбані знання в того
часних своїх роботах, на
мальованих з безпосередньо
го оточення: місцевостей Ка
талонії, середовища друзів, 
предметів своєї майстерні. 
(Цікаво, що Архипенко, 
приїхавши до Парижу 1908 
року з наміром продовжувати 
там студії мистецтва, втри
мався в паризькій Академії

Хуан Міра "Голландський ттер'єгГ, 
сшя на полотні, 1927„

Музей модерного мистецтва, Нью-Йорк

Хуан Міро. 44Сидяча жінка Г \  
олія на полотні, 1938,

Музей модерного мистецтва, Нью-Йорк
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Хуан Міро. “Драбина для втечі”, 
ґуаіи і акварель на папері, 1940, 

Музей модерного мистецтва, Нью-Йорк

мистецтв усього два тижні: незадово- 
лений навчанням, покинув її і зайнявся 
самоосвітою).

1917 року Міро створив у розкішних 
кольорах енергійний і дотепний 
портрет мистця Рікарта, з яким ділив 
майстерню в Барселоні. Роком пізніше 
він намалював дуже відмінну і дуже 
“шорстку” “Стоячу натурщицю”. Цьо

го ж таки 1918 року Міро 
мав персональну виставку 
в Барселоні. Його праці 
вирізнялися спробами 
створити власний стиль, 
синтезуючи протилежні 
модерні течії та особисту, 
глибоко відчуту ідентич
ність. Такі праці, як “Шо
фер” і “Краєвид з ослом”, 
були під очевидним впли
вом малярства Вінсента 
Ван Ґоґа.

Невдовзі картини Міро 
змінилися: він зосередився 
виключно над краєвидом, 
його кольори зблідли, 
стали ліричними, рисунок
— ніжним і вибагливим, 
стиль — детальним і 
“каліграфічним”. На про

тивагу попереднім працям, позна
ченим самовпевненим мазком і яскра
вістю барв, його малярство стало від
носно обмеженим, із приглушеними 
штрихами пензля; з’явилися тендітні 
лінії та контури понадприродної 
чистоти.

Уже після короткого перебування в 
Парижі малярство Міро зазнало впливу 
кубізму. Він почав малювати кубістич- 

ні краєвиди Каталонії, 
схожі на весело розфарбо
вані килими, що виявляли 
його поетичний талант і 
любов до декоративного 
ритму.

На виставці в Парижі 
знавці завважили несуміс
ність кубізму із темпера
ментом каталонського 
мистця, його інтуїцією, 
винахідливістю і вже ут
вердженою пристрастю до 
чистого кольору.

Завершився цей ран
ній, маловідомий період 
творчости Міро чудовою 
серією вибагливих і магіч
них краєвидів “нереальної 
реальности”. Дріб’язко
вий, але сталевий реалізм 
дійшов по кульмінаційної

Хуан Міро. “Пісня соловейка у північ і ранній douf 
із серії “Сузір’я”,

Ґуаіи і олія на папері, 1940,
Ґалерія Перле, Нью-Йорк
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точки в енциклопедичній картині 
“Фарма” (1921 — 1922).

Кажуть, що спершу, коли Хуан 
Міро поселився в Парижі, він голоду
вав, і це призвело навіть до того, що ху
дожник ночами галюцинував. Цими 
галюцинаціями, можливо, породжені 
фантастичні, подібні до снів малюнки. 
Вони перетворили реалізм “Фарми” на 
метафізику “Каталонського краєвиду”, 
інакше відомого під назвою “Мисли
вець” (1923 — 1924). (Хоч 
припускаю, що скоріше за все 
не завдяки нічним примарам, 
а спілкуванню з малярами і 
поетами, молодими бунтів
никами, які готувалися на 
неймовірно вібруючій куль
турній сцені Парижу підірва
ти бомбу сюрреалізму, Міро 
пізнав своє призначення).

Стрибок від “Фарми” до 
“Мисливця” був вражаючий: 
від фізичного до нема
теріального, від специфічного 
до  ̂метафізичного. Земля, 
сонце, хата, кінь із “Фарми” 
поступилися криптографіч
ній постаті мисливця, вигляд 
якого нелегко визначити: за
палена люлька встромлена у 
трикутник здогадуваної боро
датої голови; в одній руці він 
тримає мертву пташку, а в 
другій — конусоподібну 
рушницю; він — на втіху 
згідного на все глядача — 
безсоромно виділяє сечу.

Коли в “Мисливці” важко 
відрізнити ґрунт від неба, то в “Ма
теринстві” (1924) Міро стрибнув ув 
ефір: декілька плям, слів і ліній 
пливуть неозначеними полями, немов 
космонавти крізь небесні простори. Це 
була вже виразно суб’єктивна і нере
алістична картина. Тепер флора і фав
на його картин набрали ще фан- 
тастичніших, а то і пародійних особли
востей. Ці видіння він називав “Герак- 
ловий карнавал”, “Пес, що гарчить на 
місяць” тощо. Його малярство почали 
класифікувати як сюрреалістичне.

Сюрреалізм намагався відобразити 
підсвідому дію розуму, що прояв
ляється у снах, галюцинаціях, інтуїції. 
Прагнення сюрреалістів зобразити над- 
реальність матеріалізувалася в зі
ставленні зазвичай не споріднених тем 
і предметів. Цим сюрреалісти відійшли 
від анархічних і автоматичних вправ 
дадаїстів, у творах яких замість творчої 
уяви панувала незв’язана підсвідо
мість. На противагу дадаїстичному вка

зуванню на неминучу, фатальну руїну 
мистецтва і культури, сюрреалісти — 
попри всю їхню ірраціональність — 
шукали позитивної і конструктивної 
розв’язки. Вони вважали, що всі дії 
людини опановані підсвідомістю, але 
імпульси, які з неї випливають, можуть 
бути скеровані в коцкретне естетичне 
річище. Сюрреалістів можна поділити 
на дві групи: перша, описового типу 
(Сальвадор Далі, їв Тангі, Альберт 
Джакометті), позначена чистотою 
кольорів, натуралістичними формами і 
глибокою перспективою, що вказує на

Хуан Мірок “Чудова пташка виявляє невідоме 
парі любовникіеґ’, із серії “Сузір'я”, 

ґуаиі і олія на папері, 1941,
Музей модерного мистецтва, Нью-Йорк
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відсутність або швидкість часу і «утво
рює подібну до сну атмосферу; другій 
же, м ета  а п а ш і  (Ацдре Массон, 
Гїює: Арх і Роберг Матта) властиві 
грдйтяу зіставлення форм, напівстра-
ІІІЯУИИ 1 МШНИГуйМ̂ НИY.

1924 року Міро підписав Перший 
манифест сюрреалізму» опублікований 
Аівдре Бретоном* а в листопаді 1925 
ржу брав участь у Першій виставці 
сюрреалістів С&лерія П’єр у Парижі). 
Вже тоді ного праціШДЇ| всі 
характерні прикмети, за 
и ш  сьогодні ми розпіз
наємо твори Міро: сильні і 
тяжкі “цятки”, терпляче
ігідш т в л е н е  ТЛО, ф а н т а ^ « 1

ГуМОр, свіжість почувань, 
вроджена близькість до
f i^ f e apW M  н ар гууш т  ш і -
стра африканських джунглів 
або американських прерій. 
Упродовж кількох років 
мистецтво Міро Стадо уні
версально відомим» Його 
називали ліричним поетом 
сюрреалізму.

Але 1929 року Хуан Міро 
формально порвав із орга- 
шзовавнм сюрреалістичним 
рухом — через несприйняття 
надмірного політиканства 
Авдре Бретона. Тоді він про
голосив свій план “убити 
мистецтво” і перекинувся на 
конструювання колажів із 
тазєтвж оголошень, гребін
ців, дивних і лякаючих кон
струкцій із кісток, ланцюгів, 
шр*я~. У таких порах, як 
“Мертва п р и р о д а зі старим — 
черевиком”, його кольори

сіонізм”, Сучасність, вересень 1993). 
Але Міро проголошував, що він не абс
трактний експресіоніст і що ніколи не 
займався виключно формою, а любив 
працювати: “Я мушу чекати, думати, 
дати час, дибитися за дорогами”.

Міро умів створити враження авто
матизму свого малярства. Він міг на
дати спонтаного вигляду речам, над 
якими мозольно працював. Міт про 
стихійність його малярства розвіявся,

востея, він зображав зловісні
та гцдкі фігури, натає вилов- ---------
дрви з лерелпижниу кошмарами снів» 

Ще Донедавна існувало виплекаю в 
деяких середовшцах припущення, що 
Міро був малярем інстинктивним, 
імяуідппипві. Це припунути і Спорід
нювало його з школою американського 
абстрактного експресіонізму. (Див. 
“Пкни без слів; абстрактний експре

Хуан Міра “Ташфбник, іup слухає opedwi у 
Ґопищькій катедрГ, 

олія на полотні, 1945,
Музей мистец тва, Фукуока ч

коли фуцдація Хуана Міро оіримала пода
ровані і«сщем так звані “папери Міро”: 
5000 експонатів, серед яких були 
підготовчі рисунки, начерки, етюди, 
вирізки з газет, колажі, шкіци. Вони 
схвдшли, як багато часу, роздумів та увага 
затрачувалося на те, що мосло скінчитися
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бризкою фарби, чорною лінією або 
одним чи двома символами.

Коли вже йдеться про взаємні 
впливи американського абстрактного 
експресіонізму і малярства Міро, то дія 
могла бути зворотньою: наприклад, 
“Картини снів” Міро могли допомогти 
закласти деякі основи під крутіж 
американського абстрактного малярст
ва. Небагато мистців панували так 
упевнено над порожніми просторами, 
як Міро.

Із початком другої світової війни 
Хуан Міро подався до Нормандії. Та 
кали кулак німецького окупанта почав 
усе сильніше стискуватися, він вирішив 
шукати сховища не в Америці, а в Ка
талонії, попри свою ненависть до 
диктатури Франко. Парадоксально те, 
що, хоч багато його друзів-сюрреалістів 
перебралися тоді до СІЛА, вплив Міро 
на американське мистецтво виявився 
не менш сильним.

Міро, у свою чергу, зазнав впливу 
Нью-Йоркської школи: праці її членів 
довелося йому бачити вперше під час 
тривалих відвідин США в 1947 році. 
Мабуть, серія його великих, подібних 
до стінописів картин 1961 — 1962 років 
у дечому завдячує абстрактному 
експресіонізмові. На виставці в Нью- 
Йорку вони були начебто відлуння го
лосу мистця, відбите назад через океан.

...Отже, примушений 1940 року 
покинути Францію і вернутися до Ка
талонії, Міро, відмежований від беш
кету зброї, продовжував малювати, 
займався літографією і керамікою. 
Вражений несамовитістю жорстоких 
подій і зневірений: в існуванні людя- 
ности, “загорнутий у себе” (як він сам 
називав тодішній свій психічний 
стан), у смутку і трагедії, мистець 
повернувся до сонця, місяця й зірок, 
якими був зачарований ще в ранніх 
1920-х роках. Він створив серію 
ліричних мікрокосмосів, відому під 
загальною назвою “Сузір’я” , що 
складалася з 23-х картин, виконаних 
ґуашшю і розмитою олією на папері. 
Кожна з картин мала поетичну назву: 
“Пісня соловейка опівночі та ранній

10. Сучасність^

дощ”, “Чудова пташка виявляє 
невідоме парі коханців” тощо. Праця 
над“Сузір’ями” була для Міро втечею 
в самозаглиблення, паралельною до са- 
мовідштовхнення Пабло Пікассо його 
знаменитою “Ґернікою”. (Див. “Знову 
сенсація довкола “Ґерніки”, Су
часність, червень 1993). “Сузір’я” Ху
ана Міро, на загальну думку, — сереД 
найвищих мистецьких досягнень XX 
століття.

На виставці у Фундації Хуана Міро 
в Барселоні було показано лише шість 
картин із серії “Сузір’я”, але вже у 
Нью-Йорку були експоновані всі 23 
картини. Вперше вони були зібрані разом 
після того, як покинули майстерню Міро.

Оправдано те, що ретроспективна 
виставка Хуана Міро в Музеї модерного 
мистецтва у Нью-Йорку поділена на 
дві основні частини, при чому було на
голошено на надзвичайно плідних роках 
перед другою світовою війною і стиснуто 
роботи чотирьох останніх десятиліть у 
декількох прикінцевих кімнатах. Це то
му, що багато пізніших праць Міро є пов
торенням ранніх зразків, хоч і в 
побільшеному, Грандіозному масштабі 
(достосованому до підвищеної слави). 
Міро виріс із стереотипу голодуючого 
мисгця до стереотипу великого старця, 
голови справжньої мистецької індустрії...

Повернувшись 1944 року до Франції, 
Міро працював напереміну між 
Парижем і Барселоною. З підвищенням 
його репутації зростала і продуктивність. 
Заохочений успіхом і попитом, 
напливом замовлень від міст, 
університетів і корпорацій із усього світу, 
Міро, крім малярства, пробував працю
вати в інших галузях мистецтва. Він 
поселився на острові Мальорка, щоб до
глядати за виробництвом мистецьких 
об’єктів, починаючи від величезних 
скульптур, керамічних стін і закінчуючи 
посудом та килимами. Виставка в Нью- 
Йорку, з її наголосом на образотворчому 
мистецтві, свідомо “пропустила” вироби 
“індустрії Хуана Міро” і завершилася 
експозицією картин, створених у 1970 — 
1980-х роках — останньому десятилітті
його творчого життя.

Нью-Йорк, 1993
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ПУБЛІЦИСТИКА

Микола ЗАКУСИЛО

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

І. ЛИСТИ З РІДНОГО СЕЛА

Я стою на дев’ятому поверсі, але мені холодно. Надворі тепло, але 
мені холодно і морозно, я згадую вас, і серце безвихідно тужіє. Ви стільки 
пережили, перестраждали, а я тепер далеко, стою на дев’ятому поверсі 
і думаю, чому ви знову страждаєте? Піді мною тече Либідь, закута в 
бетон, загнана в землю, по ній асфальтом ідуть люди, а вона шумить і 
кричить, і плаче за далекою волею, як ви колись плакали за нашим 
життям. Тепер мені холодно в цих стінах, я думаю про вас, а загнана 
в бетон Либідь нагадує мені бурхливу річку мого дитинства, в якій у 
повінь я вперше скупався. Та річка освятила мої дні й дала мені розлуку...

Життя моє іде нормально, канікули в мене. Доїмо корів у Козловому 
болоті Багато корів хворіє, з дійок капає кров. Які здоровий, 
підключаємо доїльні апарати, а хворих доїмо вручнуКорова — живий 
дозиметр. Брудне молоко — брудна й земля. Ми вже й начальству 
казали, а вони на те — план давайте. Була собі стара стайня, прийшли 
теслярі, позатикали паклею дірки і повісили табличку “Корівник”. А в 
цьому корівнику почали народжуватися потвори. Приїжджала до мене 
двоюрідна сестра з Народич. Каже, і в них торік виплодилися безхребетні 
поросята з жабячими очима, лоша з роздвоєними, як серпи, ногами, і 
телята без хвостів. Погодували їх трохи, повезли на м’ясокомбінат, 
а там сказали: “Грязні ваші бички”.

Після доїння йду з мамою додому. А від Козлового болота дорога 
чимала, якби хоч машина чи мотоциклет, бо тричі туди й , назад. У 
чотири ранку прокидаємось, у дванадцять ночі лягаємо. Приїжджали 
з району, заміряли радіацію, то біля школи майже піврентґена. В учнів 
побляк зір, защеміла щитовидка, печінка, тако й гибіємо. Радять 
знімати землю, а хто її зніме. Василь Іванович Ґирлиґа, наш фізик, 
на уроці казав, що на полях району після того, як стрельнув Чорнобиль, 
уся таблиця Менделєєва вже є. Тому, сам знаєш, яке може бути життя. 
За день'наробишся, прийдеш додому та й; отак вийдемо, посидимо 
з дівками на лавці, попалимо трошки вогню, щоб комарі не кусались, 
да поприїжджають хлопці, да посміємось трохи, да й розходимось по 
домівках. Вчителі караулять нас у клубі, щоб читали програмні 
твори. Тому до клубу ходимо тільки в суботу та неділю. Прийдемо, 
постоїмо, доки закінчиться індійське кіно, Миня зіграє “краков’як*’ 
чи “полькУ’, ми станцюємо — і додому. Хлопці з дівчатами 
роз’іжджаються хто куди — в Одесу, Херсон. У Малих Мошках вже
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нікого не залишилось з молоди.. А мені треба йти знову до Козлового 
болота вранці корів доїти.

Моя мама теж хворіє, суглоби в ногах болять, відкладення солей, 
пече в горлі (кров ішла) і в очах порох. А їй же сорок років. Каже:, 
кидай школу, їдь і ти, а куди їхати, маму залишати не хочу. Десь із 
області прийшла вказівка: не радити жінкам народжувати, то голова 
сільради те й торочить. Прийде після роботи додому і миє дрова водою, 
щоб чисті були. Люди побачили та й собі миють та сушать. А лазні 
немає, то люди миються в коритах. Ніхто в полі не хоче працювати. 
Тата забрали в Чорнобиль, пише — цілу ніч харкається, кабіна в 
тракторі не герметизована. А це пішли чутки, що Полісся вже не буде 
сіяти льон-довгунець, сіятимуть кукурудзу на силос і зелений корм.

У мене все нормально. Щоправда, в клубі чіпляється Бурдій. То я 
йому сказала, що не ходи, бо гулять не буду, і він уже відстав. У клубі 
говорить, але мови про те, щоб з ним гуляти, немає. А в загребельців 
почалися весілля. Ти як поїхав з товаришем, Боже, як я переживала 
за тебе, уявити собі не можеш. Уже пішов із села, а я стою і плачу. 
Ти промок, м(У, до кісток. А вдень таке сонце було, ми сиділи по хатах. 
І  місяць минув, а я вже знову хочу тебе побачити.

Скажеш товаришу, що Галя передає йому привіт, такий великий, як 
від нашого села до вашого гуртожитку.

Вишли мені свою фотографію.
Твоя Оля.

Олечко, я відчуваю, що моя душа втомлюється і болить, її огортає 
жаль, я йду до ліжка, вкрйваюся ковдрою і почуваю себе знову вдома, 
але я на дев’ятому поверсі, переді мною велике повечірнє місто, десь 
унизу нуртує Либідь, кличе за собою, — голос ріки не схожий на голос 
нашого Норина, голос Либіді кричить десь з-під землі, вода шумує, і 
мені здається, що то шумує моя кров, остуджується і стає холодною, як 
у цій річечці...

Ти не віриш, що я вже плачу, на цьому листку сльози, на щоках 
сльози. Господи! І  не хочу розказувати, говорити не хочу, але повір. 
Що мені робити, я вже цілий теждень... не знаю...

Пішли ми з Галею до клубу, була субота. Я кажу, Галю, щось мені 
руки болять. А вона каже, не думай, це ти надоїлася корів. Коли ж 
дивимось — у дверях Бурдій стоїть з сигарою. Каже, дівки, ви мені 
тре? сьогодні, ваша Катя ногу зламала, не туди ступила. Сідайте, 
каже, завезу. Галя каже до мене: сідай, а я буду йти. Ну, думаю, завезе, 
а потім Галю. Сіла я, а він одразу мотоциклет на швидкість і не у 
вулицю, а в провулочок, що до річки. Я кричу йому: куди ти? — а він 
не чує. Зупинись, кричу, куди ти? Він буркнув мені впівголоса і знову 
жме. Бурдій, кричу, хотіла стрибнуть, але ж де там. За болотом він 
тормознув, став і каже: злазь. Дивиться на мене, а потім зненацька 
вхопив, і тільки тоді я відчула перегар горілки з рота... Я в крик, 
кинулась втікати, а він за мною, роздер плаття...

Боже, я не знаю, що писати, але хочу виговоритися тобі. Може ти 
зрозумієш, порадиш, що мені робити? Затявся, рвав мене, шматував, 
я його кусала. Але ж, мабуть, хтось чув, бо я кричала: БурдійІ Бурдіяка! 
Та хто піде, коли всі бояться цього виродка! Як тепер бути? Я не 
витримаю...

Я не хотіла тобі писати, але Галя сказала: напиши. Мій Летя
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одержав у поштарки твого листа, розпечатав, подививсь фотографію 
і поклав у дрова, А я не знала> що він одержав, і через три дні питаю, 
чи не було листа, а він каже, що був. Каже, я піду принесу. Пішов, а 
його вже нема на місці Я питаю бабу, чи ніхто не брав. Ніхто, каже, 
не брав, і так фото пропало... Я вже тобі не хотіла розписувати, як 
усе це було, а просто написати, що не одержала, але ж пишу. 
Виявляється, Бурдій того листа вкрав і відомстив.

Мама вже в лікарні, вирізали щитовидку. А Галя сидить і втихомирює 
мене.

Твоя Оля,
Я кличу: Либідь, Либідь, — а вона ще більше нуртує; я кличу: мамо, 

мамо, — а ви ще більше плачете; я чую ваш плач, мені важко без вас, 
як вам без мене, і нічого ми не можемо зробити. Ви казали, що люди 
будуть шукати одне одного, кликати, але всі будуть роз’єднані... Ми 
кличемо і роз’єднані, бо потомилися; ми не чуємо, бо глухі. А невдовзі 
буде ранок, і все знову засяє, засвітить, і знову з’явиться спокій, але 
то буде лише вгамування, бо дитинство вже відбулося. Ми летимо крізь 
роки, і з’єднує нас лише думка, що ми існуємо, і знову надходить 
полегшення. Я стою, протираю шибку і бачу, як з темної пітьми ви 
летите до мене — від зірок, від Місяця, що тихо пливе, розливаючи 
смуток; ви входите в шибку, ви йдете на мене, а я стою занімілий і 
нічого не можу сказати, чому я стою. Зверху, під дахом, вуркотять 
голуби, розповідають про своє життя, про знахабнілих, що рухають світ 
не з чужої вини... Олечко!

Уявляєш, приснився мені сон: ворожу на вінках. Сиджу на березі і 
пускаю вінки в річку. А річку перегатили, і вінок з річки приплив до 
мене в город, тільки вже не з квітів, а чорний, терновий. Прокидаюся 
вранці, а в дворі баба Лизавета, каже: подзвонили з лікарні, щоб 
приїжджали, мама померла, Я так і впала на землю. І  в ту ж мить 
побачила маму. Вона йшла до мене в чорному терновому вінку з кухлем 
свіжого теплого молока, хотіла, щоб хоч раз я напилася чистого молока, 
А поруч капітан з лейтенантом, мама рвалася від них, а вони тримали 
її за руки й дивилися на мене... У тебе, кажуть, брат є, працює у 
Народичах і зв’язаний з міліцією, то скажи йому, щоб він до Любки 
не ходив, бо як піде, то ми голову зірвемо. Потім я відчула, як на 
мою голову вилляли відро холодної води. Я розплющила очі — переді 
мною баба Лизавета з порожнім відром стоїть і каже: покайся, покайся* 
Чому вона так сказала, я не знаю.

Може, тому, що в клуб ходила. Було індійське кіно “Зіта і ГітсҐ, 
ми пішли, але я одразу повернулася додому, бо я його вже бачила. А 
то в Круглому Лісі була маївка, Народицький район ставив концерт, 
було дві музики, але я не ходила, настрою не було. Сиділа вдома, думала 
і майже цілу ніч не спала. А це, бач, прийшла баба Лизавета, сказала, 
що мама померла, і мене мовби грім побив. Потім дівчата прийшли, я 
впала на ліжко, плачу, а вони давай рятувати, що ж ти шіачеш, 
кажуть, давай батьку телеграму. Батько приїхав з Чорнобиля наступ
ного дня. Вже сусіди хазяйнували. Повезли маму в Овруч, різали, там 
усіх після Чорнобиля ріжуть, і сказали: рак горла. Поховали ми в нашому 
селі маму, земля їй пухом. Вчора ходила на могилу, просиділа до вечора, 
Цриходжу додому, двір у нас травою поріс, пожовтів, дивлюся — біля
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порога відм'яні мітли світяться. Я як заголошу, впала на них, і вже 
більш нічого не хотілося, лише вмерти...

Малі Мошки стоять опівночі, і всесвіт дивиться на них, як доживають 
свого віку Малі Мошки, а їм байдуже від того, бо вже нагорювалися, 
нахворілися і гіршого не буде, потому прийде зима, весна, літо, — 
кругообіг вічний, як кровообіг у нас... Життя велике. У великій плинності 
воно минає і відходить, потім знову приходить, .відходять люди, приходять 
нові покоління і будуть так само думати біля цього скляного вікна, 
дивлячись з дев’ятого поверху на ту єдину бабусю, котра приїхала із 
села і теж дивиться з дев’ятого поверху у світ.

Вранці ми вже були біля дідової хати. Зайшли у двір. Тре? було йти
— тату погано, але ми стояли, була черга. Тут дід відчинив хвіртку 
і глянув у провулок — вже зібралося кілька десятків хворих дітей, і він 
сказав: заходьте.

Я дивилася на буслів, що сиділи на хаті й готувалися у вирій: самка 
витягла шию і щось виляскувала, а я думала, що діти забувають свою 
нудьгу, коли дивляться на чорно-білих птахів, бо вони їх у світ 
приносять. Тут, у саду, ще цвіли сотні квітів, і біля саду стояли сотні 
дітей, вони, як і ми, чекали діда. Декого вели під руки, а декого вносили. 
Ми також зайшли. Тепер обличчя тата виднілося в рамці, яку тримав 
дід, тато дивився на нього і ледь не плакав, йому щось боліло.

Поруч була жінка з дитиною на руках. У кістках цеї дитини цезій: 
біль давив у шию, голову і дитина не могла розтулити рота, схудла, 
майже не рухалася. Щоб випити води, вона кривилася, вода розливалася 
на землю, дитина була сліпа. Біль не давав їй спати, і дитина голосила.

Ще одна дівчинка, мучениця згорблена, у неї запаморочення і носова 
кровотеча, і мати вже знала той вирок. Дівчинка сиділа, вимучувала 
кожну хвилину, і та хвилина народжувала десятки спалахів у кістках
— мучениця сіпалася.

Тата дід запитав: чому раніше не приїхали? Не відпускали, сказав 
тато. Чому? Не було кому ремонтувати техніку, — тато працював у 
ямах, де тільки спіднизу можна було викручувати гвинти. Але там 
збиралося найбільше пилюки. ї  дід сказав: грудна клітка заражена, тому 
йдіть у ЛТЕК, хай дадуть групу інвалідности. Я вже ходив, сказав 
тато, а тепер нікому не потрібний. Дід написав рецепт, дав татові 
трав, і тато вийшов, а я зосталася. “Що у тебе?” У мене... я вагітна, 
сказала йому, а серце ледь не вистрибнуло. У школу ходжу, але не знаю, 
що робити. їздила в поліклініку, там сказали: ти ще малолітня, робити 
не будемо. Вийшла в коридор, а лікарка шепче — їдь до діда. Я й 
приїхала.

Дід узяв мого носовичка, накрив їм порожню склянку і крізь пальці 
уважно розглядав його. Потім малював щось на папері і пояснював, де 
"чорні плями”: у горлі, збільшилася щитовидка, багато цукру в крові і т. д. 
Дав трави, різні рецепти, але пояснив, що втручатися не має права, 
бо я ж малолітня. Я вийшла, ледь не плачу, а тато сидить на лавці, 
звестись не може. Найняли машину, доїхали додому, а що далі — все 
так само, і матері немає.

Тато лежить, нікуди вже йти, скрізь натякають: де захворів, там 
і лікуйсь. І  що не день, то сохне, блідне, а ввечері беруть корчі.
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Петро допомагає мені, проте каже: рубати дров не можу та й води 
не принесу, суглоби щемлять.

З батьками Галя виїхала в Одеську область. Мене все просять корів 
доїти, то я ввечері ходжу до корівника і дорогою думаю: якого б мені 
зела напитись?

Пиши. Чому ти мовчиш?
Оля.

Вічна бабуся поглядає щодня з міського вікна і когось чекає, вона 
також із села, бо хустинка на ній біленька із сільської крамниці і кофтина 
колишня, — очевидно, бабуся любить онуків і все віддає своїй малечі, 
щоб згадували її потому. Вони згадуватимуть її, і житиме пам’ять про 
неї, потім пам’ять ненароком загубиться, і бабусю забудуть, і з вікон 
виглядатимуть інші бабусі, бо вже народяться нові діти і гратимуться на 
асфальті в такі ж ігри.

Сиджу в хаті і нікуди не йду. Вчора у Матійках і Христинівці ліс 
саджали з вертольотів. А Бабиничі, Жерев, Закусили, Болотниця, 
В’язівка, Липлянщина, кажуть, чисті, але брешуть, бо в дітей у горлі 
дере.

Тато ледве підвівся, взяв сокиру, пішов у сад бур’ян рубати. Лобода 
поросла товстелезна, посохла, як прути. Я помила дрова, почистила 
піч і пішла на город попіл закопувати. У животі трохи боліло. Я 
обережно викопала ямку, сипнула попіл, чую, з вулиці хтось матю
кається. Я думала, це на мене, закопала ямку, йду, бачу, Бурдій п’янющий 
над татом стоїть з вилами. Тато кричить: іди звідси. А він йому: це 
твоя су... я з нею... /  підступає: заколю! Я в крик. Він повалив тата, 
наліг, почав душити, викрутив руки... Тато третій день ледве дихає. 
Прийшла фельдшерка. А я прошу Бога, щоб Бурдій сльози позбирав у 
моїй хати

Оля.

Либідь! Ти несеш свої води у вічний Дніпро. Сонце летить над тобою, 
а ти летиш у бетоні, о нестримна Либідь! Як широко річечці у Малих 
Мошках, і як тісно тобі, моя вічна Либідь. Я стою на дев’ятому поверсі 
і чую тиск кровосудин — як важко рухатися тобі, пробираючись крізь 
підземелля, Либідь. Я стою, слухаю, і печаль огортає схололі груди, 
знесилює тіло, чую стогін землі, що випихає тебе на поверхню, а 
заважають бетон і ці білі будинки, о нестримна Либідь! Що ти скажеш 
мені? Яку думу перекажеш, чи озвешся голосом далеких предків, щоб 
звільнили тебе, дали волю і простір... Шумить десь далеко Норинь, річка 
мого дитинства, а поруч шумить, нуртує Либідь!

І раптом мене ошпарює думка: усі мої кревні у Мошках, на муках, 
а я... виходить, тут, мов дезертир...

м. Київ
Закінчення в наступному числі журналу
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КРИТИКА

Михайло МОСКАЛЕНКО

ВІКТОР КОРДУН: ПОЕЗІЯ І ВЕЛИЧ СВІТУ

Ясного осіннього дня, а точніше, 2 жовтня 1972 року, подвір’ям однієї 
з садиб селища міського типу Вишневе Києво-Святошинського району 
походжало декілька (власне, близько десятка) заклопотаних чоловіків у 
непоказних сірих піджаках. Це були ті, хто треба, — компетентні 
співробітники, яких знали тільки в обличчя. Вони щось шукали, — без 
сумніву, те, що треба, — але не уточнювали, що саме. Шукали однаково 
ретельно скрізь, від горища будинку до місць загального користування. 
Двоє найзадумливіших гостей звільна походжали городом і час від часу 
показували молодшим колеґам, де саме слід копати. Розкопи не були 
продуктивними, якщо не брати до уваги кількох видобутих із землі 
коренеплодів. Ал'е копачів цікавив не врожай. Натомість було складено 
детальний реєстр усіх наявних у домі книжок та паперів, включно з 
квитанціями за комунальні послуги. Було вилучено, втім, не книжки й 
не квитанції, а всі знайдені при оглядинах вірші поета, який у господі 
мешкав — і рукописи, і машинописні копії. (Втім, місяців за десять, 
після належної експертизи, вірші повернули, тому що закон — він 
гуманний). Уся гостина тривала ніяк не більше чотирнадцяти годин — 
недовго, як на тогочасну київську практику. Після від’їзду представників 
“силових структур” тесть поета, він же господар садиби, немало 
подивований того жовтневого дня, розпорядився чисто вимити підлогу. Є 
такий народний звичай. От і вся наша преамбула, елегійне ретро в стилі 
1970-х.

* ♦ *

Тема цієї статті — поезія Віктора Кордуна, хоч самою тільки 
оригінальною поетичною творчістю його літературний доробок не 
вичерпується. Перекладав він поетичні цикли та окремі твори таких 
несхожих між собою авторів, як хорват І. Гундуліч (уривки з поеми 
“Осман”), росіянин О. Блок, литовці Ю. Марцінкявічус, А. Малдоніс,
А. Жукаускас, гаїтяни Ж. Румен, Ж. Брієр, Р. Депестр, ангельський 
поет А. Нето, узбек X. Алімджан, грузин Р. Чілачава. Переклав із 
російської класичну розвідку М. Костомарова “Слов’янська міфологія” 
(“Хроніка — 2000”, №№ 1, 2, 3 — 4 за 1992 — 1993 pp.). Опублікував 
книжку віршів для дітей “Пісеньки з маминого наперстка” (“Веселка”, 
1986 p.). Його перу належать низка есе, присвячених творчости сучасних 
поетів — П. Мовчана, В. Затуливітра, В: Осадчого, а також дослідження 
“Фольклорно-міфологічна образність у структурі “Лісової пісні” Лесі 
Українки (у скороченому варіанті надруковане в часописі “Народна 
творчість та етнографія”, № 3* 1983 p.). У 1970-х — 80-х pp., коли 
Віктор Кордун працював у видавництві “Мистецтво”, за його редакцією
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побачили світ — називаю лише найпомітніші видання — твори О. Потебні, 
книжки мемуарів Ю. Смолича, В. Василька, культурологічні розвідки 
Д. Наливайка, Ю. Бобошка (по суті, перше в Україні монографічне 
дослідження творчої діяльности Леся Курбаса), Н. Корнієнко, переклади 
мистецтвознавчих праць В. Гюґо, Е. Г. Креґа, Б. Брехта, Ф. Ґарсія Лорки, 
P. - М. Рільке, низка досліджень з теорії та історії театру. І все ж 
найголовніше в творчому доробку Віктора Кордуна — це книжки його 
віршів та поем “Земля натхненна” (Молодь, 1984), “Славія” (Радянський 
письменник, 1987), “Кущ вогню” (Молодь, 1990), а також “Сонцестояння” 
(Дніпро, 1992) — видання, на сьогодні певною мірою підсумкове: до нього 
увійшла переважна більшість творів із попередніх книжок. У “Сонцесто
янні” вперше опубліковано статтю Василя Стуса про ранні поезії Віктора 
Кордуна, датовану 1971 роком.

Як видавничий редактор “Сонцестояння” і як багаторічний читач 
Кордунових творів (з його віршами мене вперше ознайомив Іван Драч, 
коли готував до друку першу добірку дебютанта: вона й побачила світ 
із Драчевою передмовою “Диво Віктора Кордуна” в “Літературній Україні” 
за ЗО червня 1967 р.) — мушу сказати про поетове “неблагополуччя” 
трохи більше, ніж можна вичитати з підтексту видавничих анотацій. На 
згадану добірку віршів гаряче відгукнувся Богдан Кравців, що його сьогодні 
в Україні справедливо вважають одним із чільних поетів старшого 
покоління еміграції, але в другій половині 60-х pp. трактували як 
“оскаженілого ворога”, “палія війни” та “ідеологічного диверсанта”. Богдан 
Кравців, правду кажучи, чудово виправдав сподівання нашого агітпропу: 
в політично найбезневинніших Кордунових віршах (а які ще могла 
друкувати “Літературна Україна” 1967 року?), таких, як “Морська риба” 
і “Ми спокійно куримо”, він як стій угледів “страхітливі картини 
уересерівської дійсности”, тобто якісь сюрреалістичні елементи Кордунової 
поетики витлумачив, по суті, в соцреалістичному дусі або принаймні в 
термінах, рідних і близьких нашим “бійцям ідеологічного фронту”. 
Відповідь не забарилася. “Гідну відсіч” як закордонному поціновувачу, 
так і його “ідейно нестійким” протеже на шпальтах чільної компартійної 
газети дав П. Моргаєнко, критик із тих, кому, м’яко кажучи, був один 
біс — що Джойс, що Геббельс. На той час поет був виключений із 
Київського університету — з причин суто “побутових”. (Спеціально для 
майбутніх біографів зазначу, що йшлося про “дзвоніння у відерця пивця”, 
тобто про згубні веселощі в кімнаті студентського гуртожитку, коли один 
із присутніх — до речі, нині відомий письменник — допився до того, 
що викинув у вікно дві або три порожні пляшки. На щастя, ніхто не 
постраждав. В. Кордун намагався урезонити розбуялого пияка, але марно; 
проте на комсомольських зборах курсу не став бити себе в груди, за що 
й поплатився званням радянського студента). На цьому не варто було б 
і зупинятися, якби точнісінько в той самий час, так само з причин, 
здавалося б, малоістотних, із вузів України не були відраховані і Василь 
Голобородько, і Микола Воробйов, і Михайло Григорів, і Надія Кир’ян, 
і Михайло Саченко, і Петро Марусик, — перелік я легко міг би 
продовжити, — по суті, ціле потужне поетичне покоління. Більше того: 
якщо не помиляюся, саме з початку 1968 року всі названі поети потрапили 
до реєстру осіб, чиї твори було заборонено друкувати, а імена згадувати 
в пресі. (Цю негласну заборону ще “шелестівських” часів не слід плутати
із значно ширшими списками “заборонених імен”, що були так само 
централізовано “спущені згори” видавництвам і засобам інформації на 
рубежі 1972 — 1973 років; у цих нових реєстрах були більш-менш 
сумлінно повторені імена більшости названих вище поетів. Якщо точніше, 
список, який бачив я, починався іменами Івана Дзюби та Ліни Костенко.
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Імена В. Корд у на, М. Воробйова, В. Голобородька були в першій десятці. 
Всього тк у тому списку 1973 року фігурувало, пам’ятається, імен до 
сорока*). Так от, з початку 1968 року поетичні книжки дебютантів 
повилітали з видавничих планів; двері редакцій газет та часописів перед 
цими поетами так само зачинилися. Слід особливо наголосити, що в 
даному випадку йшлося не про дисидентів, не про людей, які кинули 
політичний виклик імперії. Знищувалося покоління: природний розвиток 
української поезії було брутально перервано. Перші книжкові публікації 
цих “запізнілих .Дебютантів” стали можливі не раніше 1984 р. (“Земля 
натхненна” В. Кордуна) і розтяглися ще на роки (1985 р. — “Пригадай 
на дорогу мені” М. Воробйова; 1988 р. — “Зелен день” В. Голобородька; 
1992 р. — “Спорудження храму” М. Григоріва... Звичайно, це ще далеко 
не всі дебюти “утраченого покоління”).

Я пояснив би причини цьбго явища (а йдеться саме про явище, а не 
про випадковий збіг біографій) приблизно так: починаючи з 1967 — 1968 pp., 
з кінцем дуже відносної “відлиги”, в Україні набув особливого поширення 
продуманий, систематичний і цілеспрямований “відстріл” яскравих, тала
новитих і самобутніх творчих особистостей. Причому, підхід був 
диференційований: якщо той або той митець ставав дисидентом — раділи 
серця “зацікавлених громадян та організацій”: йому “намотували” строк 
і він ішов роками відпрацьовувати чергові зірочки, що з’являлися у 
слідчих на погонах; якщо ж митець уперто не піддавався на політичні 
провокації “бойових загонів” бюрократії, не йшов на прю з системою, 
був мудріший від диспутів із владою, не хотів ставати на її рівень і 
говорити з нею однією мовою, — то доля його складалася інакше: таких 
найчастіше не кидали до тюрми, табору чи психлікарні, а “лише” не 
давали творчо реалізуватись, працювати за фахом і покликанням, нерідко 
виявляючи при цьому значну винахідливість. Підтвердження цьому — не 
тільки життєві шляхи поетів-постшістдесктників, але й творчі долі 
прозаїків Г. Тютюнника, Р. Андріяшика, Валерія Шевчука, перекладачів 
М. Лукаша та. Г. Кочура (мова тут лише про часи після “відлиги”), 
літературознавців М. Коцюбинської та В. Іванисенка, композиторів 
Л. Грабовського та В. Сидьвестрова, кіномитців С. Параджанова (який, 
втім, не уникнув концтабору) та І. Миколайчука, художників Г. Гаврилен
ка та В. Зарецького, Г. Севрук та Л. Семикіної, науковців М. Брайчев- 
ського, Я. Дзири, О. Аланович, Л. Махновця, Я. Прилипка... Я назвав 
лише малу частину імен. Що ж до Віктора Кордуна, то, діставши дві 
неґативні рецензії на свої твори (це була чиста формальність: соціальне 
замовлення з однаковою ретельністю виконали люди хороші і різні — 
“лівий” В. Коротич та “правий” М. Дубина), — він протягом 
кільканадцяти років як поет не давав про себе знати: заборона на ім’я 
лишалася в силі. Втім, закінчити театральний інститут і працювати 
видавничим редактором йому було дозволено. Ким, яким “лібералом” від 
кадрових питань? Чи то було чиєсь службове недбальство, злочинне 
потурання — чи, навпаки, мудра далекоглядність і “робота на перс

♦Очевидно, про цей самий список (або якийсь із його варіантів) згадує Іван Світличний 
у відкритому листі до Миколи Бажана, написаному в ув’язненні: “Передусім, Миколо 
Платоновичу, треба уточнити: насправді в такій ситуації був не тільки я. Якщо Ви 
читали лист В. Стуса до Президії СПУ, Ви знаєте, що за найскромнішими підрахунками 
літераторів з “вовчими квитками” було кілька десятків, тож самотнім себе не почуваю, 
а що в тому [нрзб.] були і такі зорі першої величини, як Ліна Костенко, M. Коцюбинська,
І. Дзюба, Є. Сверстюк, І. Калинець, М. Воробйов, В. Голобородько, В. Кордун, а на 
одному з почесних місць і сам автор листа В. Ctyc, то я міг тільки дякувати долі, що 
обдарувала мене товариством таких талантів”. — “Відкритий лист Івана Світличного 
Миколі Бажану”. — “Сучасність”, № 4 (196), 1977, с. 36.
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пективу”? Таємниця сія велика єсть. Сказати щось конкретне міг би хіба 
що обізнаний з поетовою “справою” функціонер, безпосередньо причетний 
до так званої “роботи з творчою інтеліґенцією” відповідного періоду. 
Тільки на це, здається, важко всерйоз розраховувати.

* * *

Сьогоднішній читач може судити про поетичну творчість Віктора 
Кордуна за чотирма названими вище книжками. Проте зрозуміти еволюцію 
поета, звертаючись до них, важко, передусім через відсутність у них 
авторського датування віршів і поем. Крім того, укладаючи “Землю 
натхненну”, “Славію” і “Кущ вогню”, поет був кожного разу скутий як 
обсягом, так і міркуваннями творчого, а частіше нетворчого характеру: 
наприклад, те, що стало цілком припустимим публікувати у 1990 році, 
не мало шансів з’явитися друком у 1984-му. Були причини й суто 
композиційного плану. Так само, укладаючи для видавництва “Дніпро” 
“Сонцестояння” як певний свій творчий підсумок, поет, з одного боку, 
не міг істотно церевищити плановий обсяг (10 обл.-вид. аркушів), з 
другого — внутрішній сюжет зовсім не обов’язково збігався з хроно
логічними принципами. Читач, який тримає нині в руках видане 
“Дніпром” “Сонцестояння” (1992), не підозрює, що свого часу існувало 
зовсім інше, відмінне за складом машинописне поетове “Сонцестояння”, 
розраховане на найвужче коло читачів і, власне, створене без найменшої 
надії на опублікування. Що ж являла собою та книжка, виготовлена в 
доґутенберґівський спосіб — досить-таки промовистий факт нашого 
літературного “самвидаву”? На цьому слід зупинитись детальніше: адже 
тепер це вже рідкісна літературна пам’ятка позаминулої епохи. Подаю її 
опис за повним примірником, який у мене зберігся.

Машинописне “Сонцестояння” було укладене 1980 року і складається 
з трьох завершених книжок (кожна з яких має свою продуману 
структуру), тобто являє собою своєрідну поетичну трилогію.

Перша машинописна книжка трилогії має назву “Тихий майстер 
дитячих іграшок” (1965 — 1971) і датована 1971 роком. Книжка 
пронумерована і має 77 машинописних сторінок. Тут і далі всі 'сторінки 
повного формату. Книжку відкриває вірш “Такі вже вуста” (без дати). 
Розділ перший — “Пустившись берега”. Вірші: “Десь пішов дощ” (1967), 
“Отак щодня” (1967), “Раптова осінь” (1967), “Біль голови” (1966), 
“Минається літо” (1965), “Морська риба” (1966), “Ми спокійно куримо” 
(1967), “Нарівні з квітами” (1966), “Ворони” (1966), “Бабине літо” 
(1967), “Тихий майстер дитячих іграшок” (1967), “Сліпі сливи” (1967), 
“Як справжній дикун” (1967), “Ліхтарі” (без дати), “Найкраща айстра”
(1967), “Розстріляні” (1966), “Коли речі розкриваються” (1966), “На 
Чорному морі давно” (1969), “Чую знову...” (1967), “Простори” (1968), 
“В нашому місті — сніг” (1968), “Над рівниною” (1969), “Хотів я...”
(1968), “Подорожній...” (1967). Розділ другий — “Жінка через усі осінні 
дзеркала”. Вірші: “Я тебе не назву” (1967/1970), “Ця ніч” (1966/1967), 
“Обосінені” (1966), “Цвинтарні вишні” (1967), “В порожньому домі”
(1967), “Жінки і море” (1967), “Прокляте яблуко” (1968), “В полоні 
роси” (1967), “Чуже свічадо” (1971), “Тінь польоту” (1967/1971), 
“Елегія” (1971), “Покину тебе...” (1969). Розділ третій — “Поліські 
краєвиди”. Вірші: “Насіння диких голубів” (1968), “Вечері забутих”
(1968), “Німота” (1968), “Жоржиновий Христос” (1968), “Обручка в 
полі” (1969), “Дружина лісів” (1968), “Літо двох сонць” (1968), “Пошепки 
на сон” 1 — 3 (1968/1970), “Осіннє прояснення” (1969), “Гості в слідах”
(1969), “Повня” (1969/1971), “Птахолюди у вересні” (1968), “Храми і 
храми” (1967), “Чистіше втечі” (1971), “У падінні” (1970/1971), “Ходіння
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13 зірками” (1970), “Прозоро як” (1967/1971), “Після повені” (1969), 
“Ліси шумлять” (1970), “Вічна пам’ять” (1969/1971), “Брати” (1971), 
“Зрештою автопортрет” (1967/1971). Розділ четвертий — “Височію я” 
з єдиним однойменним віршем (1968). До книжки не ввійшов вірш “Радій, 
Маріє” (1968), що належить до цього ж періоду і фігурував в одному з 
проектів її складу. Опубліковану в дніпрянському “Сонцестоянні” статтю 
В. Стуса було написано на матеріалі саме машинописного “Тихого майстра 
дитячих іграшок”.

Друга поетова машинописна книжка, тобто друга частина трилогії, має 
назву “У далеку путь”. Ні сама книжка, ні окремі твори не мають 
датування. Проте, за свідченням автора, всі поезії книжки “У далеку 
путь” було написано в 1974 — 1976 роках, а однойменну поему, що 
входить до її складу — в 1974 — 1975 роках. Книжка має 76 
машинописних сторінок, а також ненумеровану сторінку “Змісту”, списану 
з обох боків рукою автора. Розділ перший — “Полишити все”. Вірші: 
“Пісня сівача”, “Невидющим поглядом”, “Полишити все”, “Материнські 
пісні” (1 — “Яворе дикий Василю”, 2 — “У білих пущаіс печалі”, 3 — 
“Вічність тебе у вікно виглядала”, 4 — “Укрившись від смерті”, 5 — 
“Віють вітри”), “Старі дерева”, “Туман”, “Зойк цвіркуна”, “Старість”, 
“Час мовчання”, “Краплина тиші”, “Студена зоря”, “Покинута хата”, 
“Ой Боже ж мій, Боже...”, “У безвісті”, “На краю холоду”, “Давня 
Русь”, “Княгиня Ольга”, “Золотоокий корабель”, “Грудневі сутінки”, 
“Піщані кросна” (1 — 3), “Нічні дощі”, “На віки вічні”. Розділ другий
— “Крізь шибку споминів”. Вірші: “Крізь шибку споминів”, “Дитинство”, 
“Рання рань”, “Світлодень”, “Зелений плач” (1 — 4), “Забутий птах”, 
“Червень червонострілий”, “Літні вечори” (1 — 4), “Синета”, “Вечеря 
подорожнього”, “Відлига”, “Приліт граків”, “Морський вітер”, “Діти”, 
“Свято води”, “Ранкова ваза”, “Жнива”, “Холодні озера”, “Пора 
відльоту”, “Місячна стежка” (1 — 5). Розділ третій — “У далеку путь” 
з єдиною однойменною поемою.

“Димують вина”, третя частина машинописної трилогії, складається з
14 поем, написаних, за єдиним винятком, з 1973 по 1980 рік. Поема 
“Одкровення світла” датується 1969 р. Книжка має 83 машинописні 
сторінки, нумерація не суцільна, а в межах кожної поеми. “Зміст” 
написано рукою автора на окремому аркуші. Склад книжки: “Димують 
вина”, “Земля натхненна”, “Одкровення світла”, “Скіфська далеч”, 
“Сонцестояння”, “Подих тиші” (пізніша назва — “Обличчям до тиші”), 
“Бризки” (пізніша назва — “На сухому дні”), ** Досвітнє слово”, “За 
течією літа”, “Відхилення”, “Поліський дим”, “Вітри з давнини”, “На 
всі часи”, “Винова осінь”.

Три описані машинописні книжки, у 1980 році об’єднані у триєдине 
“Сонцестояння”, після перегрупувангія лягли в основу видань, що 
побачили світ у 1984 — 1992 pp. у видавництвах “Молодь”, “Радянський 
письменник”, “Дніпро”. Такі ж поеми і цикли, як “Славія”, “Кущ вогню”, 
“Зодіакальний круг”, а також досгіть численні вірші, опубліковані в 
чотирьох друкованних Кордунових книжках, але відсутні в “Сонцестоянні” 
1980 p., були в переважній своїй більшості написані вже у 80-роках. 
Разом з тим, як це видно 3 наведеного вище змісту “Сонцестояння” 1980 p., 
деякі ранні вірші, передусім з “Тихого майстра дитячих іграшок”, досі 
не були опубліковані.

* * *

Розгляд деяких мотивів та характерних особливостей поезії Віктора 
Кордуна природно буде почати з теми Полісся — “малої батьківщини” 
поета.
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Поема “Відхилення” (написана в 1974 — 1975 pp., опубл. 1990 р.) 
містить опис поетового сну: “Моя земля вся засипана попелом! / /  Як 
сталося так, що він із нас вирвався? / / Я к  сталося так, — адже вогню 
й не було: / /  і захлинаються попелом села...” У поемі йдеться, звичайно, 
не про той попіл, яким поліські села були засипані навесні 1986 року. 
Ще не про той попіл. І все ж... Мотив попелу зустрічався у поета й 
раніше, як от у поемі “Одкровення світла” (написана 1969, опубл. 1990 
року): “Шляхами попелу, який із глибин підступає під горло, — / /  
підемо ми! / /  Ось він підкочується і зринає, — так, наче його освятила 
і благословила в дорогу рука, / /  що в дитячі серця й олтарі / /  вкладає 
високу байдужість / /  сурм щирого воску... / /  А попіл підходить, ще 
мить — / / і  завалить простори нашого суму: / /  відчиняйте всі двері / /  
і столи скатертями покрийте...” Знов-таки, попіл у цій ранній поемі 
належить до поетової індивідуальної символіки, яка стала засобом 
окреслення візії майбутнього. Це той випадок, коли мова поетових образів 
специфічно випереджає чисто смислову мотивацію теми. На самому дні 
поетової свідомости — або підсвідомосте — жевріє катастрофічне перед
чуття: апокаліптичний попіл, яким “захлинаються села”, попіл, який 
“вище, ще вище виносить шлюбну квітку”, “світлий попіл”, у якого 
“прекрасні й високі шляхи“ — сьогодні, попри свою, здавалося б, 
естетичну елегантність і світлясту, аж наче променисту природу, легко 
асоціюється (нехай, може, навіть парадоксальним для поета чином) не 
лише з чорнобильською катастрофою, а й із тим, що великий поляк 
Кшиштоф Каміль Бачинський і назвав “літ суворих чорний пил”. Або з 
тим, Що мав на убкйі Д^он Кейнеді в одній з останніх своїх промой: 
“Нам не потрібна перемога з радіоактивним попелом на зубах”. Мотиви 
та образи Віктора Кордуна мають (не тільки в наведеному випадку) 
власну стихійно-самодостатню логіку, яка часом промовляє красномовніше 
від логіки раціональної — втім, так само не чужої поетові. Ще один 
приклад такого роду — прозоро-ясновидча поема “Поліський дим” 
(написана у 1974 — 1975 pp., вперше опублікована в журналі “Україна”,
1983, № 11), у якій “біжать на Прип’ять ліси — / /  надивитись на 
зелень на цілу вічність, / / н а  вічну пам’ять”. Або: “Полісся — незвідана 
хмара суму / /  між прасвітлом і тим світінням, / /  що настане опісля 
світла!” Або: “Гей, Полісся, —̂ у невідомість націлена хвоя... / /  і келих 
хвойного світла / /  востаннє!” Це поема прощання з Поліссям, реквієм 
землі, на якій поет народився.

Порядком невеселого анекдоту нагадаю епізод із “відкритих партійних 
зборів” Спілки письменників 1983 р. Минуло тоді лише кілька місяців, 
як іюезії Віктора Кордуна після 17-річної (!) перерви з’явилися в періодиці, 
передусім завдяки відчайдушним зусиллям О. Климчука в “Україні” та 
В. Коцюка в газеті “Молода гвардія”. Слово бере фахівець із “класового 
підходу”, посивілий в ідеологічних битвах JI. Дмитерко і мовить так: що ж 
це, товариші письменники, робиться? — оспівує молодий поет Полісся, і 
знаходить похвальні слова — кому? Богові Волосу, та ще Сріблобогові, 
який невидимо зачаївся, товариші комуністи, та ще польовим богам, які 
за собою малих боженят ведуть; і немає у поета ідейно-художньої згадки 
ані про батька Боженка, ані про Щорса, ані про поліську новобудову, 
діло рук невтомних трударів наших — Чорнобильську АЕС імени Леніна!
— Втім, Л. Дмитерко не був самотній. Публікації В. Кордуна 1983 —1984 pp. 
викликали напад соціально вагомих почуттів у Наталі Костенко, Людмили 
Скирди, Валерія Іллі, Ярослава Мельника, а також у загадкового Леоніда 
Петрука, який волів не являти світові свого справжнього прізвища. 
Громадянський пафос їхніх публікацій у періодиці середини 80-х років 
свідчив, що дмитеркоподібні “білоголові метри” (вислів І. Драча) випле-
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кали собі гідну зміну й поповнення. Але часи мінялися. З чого я й 
намагався скористатися, надрукувавши кілька своїх статей та рецензій 
протилежного змісту: “Благословенна будь, земле весняна!” — “Україна”,
1984, № 18; “Виктор Кордун. Земля вдохновенная” — “Литературное 
обозрение”, 1985, № 3; “Поезія і велич світу” — “Молода гвардія”, 10 
жовтня 1986; “Замість полеміки (3 приводу “полемічних нотаток”
В. Іллі)” — “Молода гвардія”, 29 липня 1987 р. Поезію Віктора Кордуна 
стало можливим привселюдно обороняти від ’’государевых людей" і просто 
неуків, — хоча б і в термінах тієї пам’ятної “перебудовчої” пори, яку 
талановито втілив у гекзаметрах москвич Ігор Іртеньєв: “Тут кое-где на 
местах разные мненья бытуют. / /  Это, товарищи, нас с вами пугать не 
должно”.

* * *

Павлові Мовчану належать важливі міркування щодо Кордунової поезії: 
“У ній панує високий світлотворчий дух. Вона не вкладається у звичні 
жанрові рамки: кожен вірш переростає себе і нагадує уривки якогось 
епосу, а поеми, тяжіючи одна до одної, утворюють величний гімн життю. 
Величезні масиви поетичні, приведені тут у рух, всеохоплюючі, широко
масштабні, потужні. Складається враження, що вони рухаються без 
видимих зусиль, поет ніби тільки торкається слів, наповнюючи їх, як 
вітрила, духом величі” (цит. за його передмовою до “Землі натхненної”). 
У наведеній цитаті міститься низка ключових слів і понять, розшифру
вання яких могло б допомогти з’ясувати певні специфічні особливості 
поезії автора “Сонцестояння”. Як на мене, це: “високий світлотворчий 
дух”; “самопереростання”-самовиповнення поезії як момент саморозгор- 
тання світу; “епічний” присмак; “дух величі”; “гімн життю”, тобто, 
іншими словами, хвала світові, його творчим, динамічним силам і стихіям. 
Як же це все виглядає в контексті Кордунової творчости?

Неважко помітити, що ця поезія вибудовується навколо деяких 
фундаментальних, ключових понять і цінностей. Помітним структурним 
її елементом є світова вертикаль, “вісь” поетичного світу, яка нерідко 
корелює зі світлом, сяйвом, сонячним сакральним началом. Перегорнімо 
сторінки поетових книжок. “Щем незбагненної святості — / /  усе 
поривається ввись: /7 весілля весни і світла” (“Земля натхненна”). “1 
вже близько вже зовсім поруч небесний Стрілець Осяйний рогатий снується 
садами летючими наче дим золотий роїться в пісках золотих проминаючи 
себе щомиті виступає він вищий за запах ладану” (“Птахолюди у 
вересні”). “А сама вода і земля / /  підносяться в нас / /  і нарешті 
єднаються з небом — / / і  їхній шлюб, / /  і в їхньому наш / /  височіють 
і зносяться вгору” (“Височіння”). “Велично вабить вертикаль!” (“За 
дальнім лісом”). “Опадає повітря — зринають із нього безмежно увись 
безверхівні дерева” (“Радій, Маріє!”). “А небо височіє, височіє — / /  
злинає аж за вись” (“Жнива”). “Що менше твого життя у тобі, / /  то 
більше його над тобою” (“Поліський дим”). “Маєво святого світла / /  і 
сади — уже летючі... / /  Гич, що в синь не дотяглася, — / /  сходить, 
полум’ям у небо” (“Винова осінь”). “Тягнуться вгору ліси, / /  прагнуть 
себе побачити / /  у небесному синьому дереві, / /  що плодоносить 
краплистим золотом” (“Синета”). У цьому останньому випадку світова 
вертикаль виразно постає “деревом світу” — універсальною космічною 
моделлю світобудови (порівн. також вірш “Сівер-дерево” з циклу “Ма
теринські пісні”). Тут вона так само невіддільна від сяйва, світлости як 
міфознаку сакральности світу.

У поемі “Димують вина” процес “самопереростання”-“самовиповнен- 
ня”-саморозгортання — розповиття творчих буттєвих начал зображується
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мало не наочно, як ґрандіозна цілісна візія світу: “Вищає обрій, / /  
розповнюються дні, бори просторяться самі собою, / /  дрібніють іволги і 
забуваються слова, / /  безпелюстково доцвітають квіти, / /  невидиміють 
проти неба села і міста — / /  отак великий білий світ / /  величнішає й 
більшає!” Це чисто космогонічна картина, тільки вже не творіння, а 
спотужніння, самовиповнення й найвеличнішого становлення світового 
буття, що діється-» як це видно з поеми, під знаком Благої Вісти про 
порятунок світу. В інших творах мотиви світового становлення, як правило, 
не виходять на перший план, але звучать не менш виразно: “Повніє 
цвіт, як Бог весняний, мовби грім, перейде лугом” (“На всі часи”). 
“Колобродить повінь, повніша за воду / /  і повніша за її глибинне цвітіння” 
(“Земля натхненна”). Нарешті, “самоджерельно виповнюється небо” 
(“Сонцестояння”), — тобто знов-таки йдеться про самовиповнення космосу 
як великої цілости, не лише про повняву земних речей.

Враження про окремі твори як про уривки великого епосу (П. Мовчан) 
я назвав би радше закономірним. У чомусь подібне відчуття виникає, 
коли перечитуємо класичні зібрання пісень нашого народу, особливо в 
ранніх записах — 3. Доленги-Ходаковського, І. Вагилевича, 
М. Максимовича, братів Бодянських. Хоч би яким новатором, мо
дернізатором українського слова був поет, мало не в кожному його творі 
так чи інакше відчитуються епічні першоструктури. І то не лише у 
поемах, історичних за матеріалом, з їхніми реаліями та алюзіями 
(відсилаю читача до таких творів, як “Скіфська далеч”, “Вітри з давнини”, 
“Сонцестояння”, “Славія”). Ще важливішою є мало не повсюдна наявність 
у поета всеохопної епічної домінанти, що зберегла свою напівуловиму 
реальність у подобі високого спокою, високого духовного устремління та 
високої, справді епічної рівноваги. Для Віктора Кордуна візія минувшини 
проростає в сьогоднішньому, зникомому й перебіжному дневі, надаючи 
теперішньому часові епічних вимірів: “У камінь / /  увігнано меч — / /  
і скрапує із розколини / /  замкнене світло: / / і з  прадавнини. / /  Коні, 
доскакавши із бойовиська, / /  ще розповідають жінкам, / /  як смерть 
достигає у далях — / /  червоно” (“Русь червлена”). Земне життя — і 
це відчуває поет — омите незримими хвилями інобуття, потойбіччя. 
Поетова епічна або, якщо завгодно, неоепічна свідомість говорить про 
“той світ” мовою добре знаних епосові образів та понять, як, наприклад, 
“метаморфоз”-взаємоперетворень, що генетично походять із найар- 
хаїчніших глибин індоєвропейської міфології, з ідей про переселення душ 
у межах космосу та про їхнє безсмертя. Такими зберіг ці уявлення наш 
фольклор, наш епос — такими відкладались вони і в суверенних 
структурах поезії Віктора Кордуна. Не беруся їх вичерпно каталогізувати, 
і все ж є сенс хоча б назвати найважливіші з таких мотивів.

Перетворення на рослини, що його зазнають жінки, дівчата, діти, 
воїни, коні: “У білих пущах печалі / /  матері виростають березами” 
(“Материнські пісні”, 2). “Надозерні світанкові дівчатка... / /  збігають до 
води / /  лілеями білими” (“Поліський дим”). “Синьоокі малята збігають 
у злаки / /  і волошками по полях розсипаються” (там само). “Військо 
скіфських мужів зеленіє — II  вже один із вояків не вберігся: / /  зацвів 
насправді кульбабою” (“Скіфська далеч”). “Біжить лошатко вороне / /  
чи з темних піль? — / /  легенько проростає із землі / /  тонкими 
стеблинками. / / А  серед двора-двору / /  буйногриві коні іржуть і гризуться
— / /  сиплеться із них зелений лист” (“Дитинство”). Перетворення на 
криницю, ріпку у озеро: “А жінка тоне в чебреці — / /  ще мить: / /  
криничка буде, 11 повна світла” (“Червень червонострілий”). “Заблукані
— ріками стануть” (“Русь червлена”). “Пройди увечері селом: //. кругом 
малесенькі озерця — / / т о  сонні діти” (“Діти”). Перетворення на камінь:
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“Жінки ховаються в камінні брили / ї й  навіки уклякають 11 кам’яними 
бабами” (“Скіфська далеч”). Перетворення на птаха: “Шипшина 
поривається злетіти, / /  як нахолола горлиця із-під вікна: 11 лишень 
боїться випустити / / з  обвітреного дзьоба / /  останню червоновиду ягоду” 
(“Передзим’я”). Особливий, найархаїчніший випадок — перетворення на 
птаха-посередника між світом живих і світом мертвих, добре відоме з 
найдавнішого весільного і похоронного фольклору, а також із колядок та 
весняних пісень: “Дим від цих кострищ повторює лиця, котрим не бути: 
/ /  обручки розпались давно, / /  ще тоді, як у кожній із них / /  садами 
літала зозуля біла, / /  та ніяк не змогла долетіти до краю весняного 
цвіту, / /  не змогла досягнути останнього саду” (“Одкровення світла”). 
“Ольго Мудра, княгине крилата, / /  скільки ще поколінь і цвітінь / /  
прилітатимеш ти зозулею / / з і  своєї прадавньої смерті / /  на поліські 
лущ і діброви?” (“Кущ вогню”). Нарешті, в поемі “Славія” бачимо 
принаймні дві прямі фольклорні ремінісценції, в яких присутні мотиви 
перетворень. У першому випадку герой, подібно до князя Ігоря у “Слові
0 полку”, обертається на вовка, білого гоголя та чернядь. У другому (тут 
прообразом послужила відома весільна пісня) — молодий князь має 
послідовно стати; туманом, росою, рікою, клен-деревом, травою, соколом 
і, нарешті, людиною. Втім, до безпосередніх ремінісценцій поет вдається 
дуже нечасто, у випадках строго мотивованих.

Основоположне для Кордунової поезії поняття — велич світу. Певна 
річ, воно пов’язане не лише з ідеєю всесвітньої нескінченности й 
невичерпности, а й, передусім, із сакральністю світу. Священний характер 
усього сущого — це те, що рівною мірою притаманне і язичницькій, і 
християнській картині світу. Йдеться про тотальну значимість і “зна- 
ковість” усіх елементів світобудови, коли весь світ мислиться як велика 
притча й велике таїнство, а траіічно-містеріальний смисл світу просвічує 
крізь його саморозгортання. Сучасній людині важко, а то й неможливо 
зазирнути в незглибимість буття, серцевина якого часом проблискує 
поетові котроюсь своєю гранню, причому в речах найбуденніших: “Чую 
знову: / / в  кожній з речей — / / т о  тут, то там / /  починається / / т и х а  
Таємна Вечеря” (“Давні криптограми”, 12).

“Хвала життю”, тобто хвала світові, його стихіям та його сокровенному 
сакральному смислові також належить до провідних начал Кордунової 
поезії. Відомо, що пісенна хвала світові з давніх давен мислилась як 
життєствердна сила, здатна оновлювати землю і все суще на ній, 
відроджувати гоюдющу міць світових стихій. Від часів найдавнішого 
синкретичного мистецтва, від античних містерій та праслов’янських “слав” 
до наших днів докочується відлуння хвального співу світові: згадаймо 
хоча б пов’язані з циклічним приходом померлих предків обряди 
колядування, приурочені до зимової кульмінації річного сонячного циклу
1 покликані забезпечити відтворення космічного та людського буття — і 
симетрично розташований літній комплекс купальських ритуалів. Це 
відчували і найвизначніші поети XX століття. Згадаймо мажорний і 
водночас трагічний “світовий оркестр” О. Блока. Згадаймо “Сонети до 
Орфея” Р.-М. Рільке з їхніми мотивами орфічного утвердження світлих 
першоджерел буття та подолання темних сил світового хаосу (цитую в 
перекладі М. Бажана): “Той, хто над тіні сумні / /  звів свою ліру, / /  
скласти хвалебні пісні / /  зможе допіру. / /  Той, хто з померлими мак 
/ /  їв був на тризні, / /  тони найтонші відтак / /  вчує у пісні”; при 
цьому загибель бога-співця, посередника між людьми і царством тіней, 
стає трагічно-закономірною ланкою оновлення творчих начал світу. 
Згадаймо таємничі, заглиблені в язичницькі надра Лемківщини поетичні 
гімни Б.-І. Антонича, який з повним правом міг сказати про себе: “Усоте

151



прославляю буйноту життя!” Згадаймо, нарешті, сповнену життєдайним 
пафосом і високим духом, могутню, волелюбну і стихійно-всеосяжну 
поезію Сен-Жон Перса, в якого предметом поетичного уславлення 
виступають глибинні динамічні сили буття, які творять поступальний рух 
історії та культури людства. Оце відчуття причетности до вселенського 
розповиття і становлення світу, велика хвала космічній “праці” світових 
стихій найвищою мірою характерні для творчих устремлінь Віктора 
Кордуна. Велич землі і неба поет трактує і в їхній конкретиці, і як 
визначальний лірико-епічний першоелемент людського існування, 
підпорядкований ґрандіозним ритмам космічного буття. При цьому тема 
як правило розвивається саме в ключі “уславлення” — лірико- 
філософського гімну, в якому чутні і “сурми наших мінералів”, і космічна 
музика сонць та, галактик, і хор колядників, що в невблаганному плині 
тисячоліть доховав відлуння первісної хвали підвалинам світового ладу: 
“Упади на землю і сяйвом заплач — / /  чуєш, земля натхненна / /  
розверзається трепетно під тобою: / /  засвітитися краплею світла / /  
солоного!.. / /  Благословенна будь, земле весняна! / /  Небесні крилаті 
коні сурмлять, / /  а світанкові вуста немовлят / /  співають беззвучно / /  
славу тобі!” (“Земля натхненна”).

♦ * *

Спробуймо придивитися ближче до того, як поет підпорядковує 
структуру власної, індивідуальної символіки — символіці загально- 
значимій, універсальній, або принаймні такій, що походить із колективного 
світосприймання-світовідчування, яким ми його знаємо за віковічними 
фольклорними першоджерелами. Загалом питання це складне. Ось, 
наприклад, характерний вірш із циклу “Материнські пісні” — варіація 
народної теми: “Віють вітри / /  розхлюпують дівоче волосся / /  дунаями 
по наших степах / /  віють вітри / /  видувають усе земляне / /  із лісів 
із дощів і людей / /  віють вітри / /  і болить моє серце / /  запало воно 
межи люди / /  і зростає виновим кущем / /  схилився над ним / /  матері 
променистий образ / /  і небесні долоні / /  розпростер наді мною”. 
Передусім впадає у вічі оригінальність трактування теми, вкрай 
індивідуалізований характер поетичної рефлексії. Хоч разом із тим помітна 
й деяка подібність окремих елементів вірша до взірців поетичного втілення 
стихії вітру в українській поезії XX століття — згадаймо хоча б П. Тичину 
(“По блакитному степу / /  Вороний вітер!... / /  Вийшла жита жати я / /  
Громова хмара! / /  Ой не всі з війни додому — / /  Вороний вітер...”), 
М. Бажана (“Чи не Ти наш світ змітаєш / /  Лихом-суховієм?”), І. Драча 
(“Я помру. Вітер суглоби доріг хусткою витер. / /  Ви помрете. Вітер 
перекотиполе з корінням видер...”). Або в ХІ̂ С ст. — у поетів-романтиків, 
Т. Шевченка, І. Франка. Легко назвати й конкретне джерело ліричного 
сюжету — це пісня “Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться” зі 
збірника М. Максимовича, відома і з п’єси І. Котляревського “Наталка 
Полтавка”. Можна, сягнувши далі у глибину століть, знайти прообраз 
цієї теми у “Слові о полку Ігоревім” (“Се вітри, Стрибожі внуци, / /  
віють з моря стрілами”). Втім, поетове асоціативне мислення у процесі 
розвитку теми, так вичерпно опрацьованої і народною традицією, і новою 
літературою, розгортається в плані ще глибшому та архаїчнішому, причому 
це відбувається, як правило, стихійно і органічно. Звичайно, “дівоче 
волосся”, розхлюпане по степах — це образ, навіяний пам’яттю про 
набіги степової орди. Але разом з тим волосся, “розхлюпане дунаями” 
(“дунай” у слов’янському фольклорі означає ріку або широко розлиті 
води взагалі, не обов’язково конкретний Дунай) — це міфознак 
перетворення людини на ріку або озеро — див. вище перелік мотивів
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метаморфоз, відомих від епохи індоєвропейської єдности. Такої ж давнини 
сягає й мотив перетворення людини на рослину — серце, яке “зростає 
виновим кущем”. Нарешті, коли в цьому ж вірші мати простирає над 
сином “небесні долоні”, — це ніщо інше, як “жест Оранти”, також 
характерний для найглибшої дохристиянської давнини; він походить від 
образу Праматері-Землі (так, Оранта у храмі Софії Київської з широко 
ціднятими руками — відносно пізня модифікація пози найдавнішого 
жіночого божества).

Ще один приклад — вірш “Пісня сівача” з циклу “Поліські краєвиди”: 
“Тоне / / у  хвилях чорнозему / /  сонце, / / і  спалахує / /  серце селянське 
/ /  над обрієм. / /  Що коротка / /  горіння мить, / /  як відчай зернини 
/ /  у посівному польоті. / /  Упадуть у землю / /  і зерня, і серце — / /  
місяці посходять: / /  молодик і повен. / /  Повен — житній, / / а  селянський
— човник: / /  відпливати, відпливати, відпливати”. Для повноцінного 
сприймання такої поезії нема потреби обов’язково звертатися до праць 
Фрезера, Малиновського або Леві-Стросса: сама природа нашого 
асоціативного мислення дає можливість легко співвіднести поховане в 
ґрунті зерно, яке сходить повним місяцем — з убитим і воскреслим 
божеством, а місяць-молодик — із вузьким човном для переправи через 
ріку життя і смерти. Вікторові Кордуну значною мірою властивий саме 
такий тип поетичного мислення, коли найіндивідуальніші прикмети його 
творчої особистости замикаються на універсальну систему одвічних і досі 
живих архетипів — першоелементів космічного ладу. Саме в такому — 
найширшому — сенсі поет є носієм і оновлювачем народних традицій. 
Розробка ж “традиційних” фольклорних тем і мотивів є хоча й істотним, 
та все ж далеко не єдиним і навіть не домінуючим складником його 
вкрай суверенного універсуму.

У поетичному світі Віктора Кордуна дано якнайпредметніший образ 
“історичного ландшафту”, чи то йдеться про землю Полісся, з її ще 
майже відчутними відгомонами древлянської минувшини (див. хоча б 
“Поліський дим”, а також цикл “Поліські краєвиди”), чи про наше 
Причорномор’я з його скіфською та еллінською культурною історією 
(“Скіфська далеч”, частково “Зодіакальний круг”), чи, нарешті, про 
середнє Придніпров’я — осердя й “ойкумену” східнослов’янських земель. 
Краєвиди в цьому епіко-поетичному світі правлять за “твердь” і “дно” 
невпинного історичного плину, — перефразовуючи самого поета, це 
ландшафти “за течією історії”. Такими постають, наприклад, досі де-не-де 
вцілілі Змійові вали, найархаїчніші оборонні споруди Київської землі: її 
обгороджено “валом широким — щоб серцю вільно! — / /  замкнутим 
валом — щоби зі степу не доскакати! — / /  валом високим — до неба 
ближче!” (“Славія”). Оце зіставлення історичного краєвиду з небесною 
виссю становить особистий інтерес. Коли поет окреслює повсякчасну 
дилему людського походу: “в історію чи ввись?” (“Сонцестояння”) — з 
підтексту його поем вичитується рівновеликість, ціннісна урівноваженість 
“висі” та “історії”, “неба” і “землі”. (Звичайно ж, поетові ні на мить 
не вдається забути первовічну гірку істину: горе людині, якщо міряти її 
небом і землею, тобто, в нашому випадку, “виссю” й “історією”). 
Ландшафт віршів та поем Віктора Кордуна, як правило, виразно 
позначений печаттю історичного катастрофізму, коли в “долонях вічности” 
тисячоліттями лежать руїни колись квітучих багатолюдних міст; і, 
очевидно, вся надія щось про них довідатись, усвідомити бодай краплину 
їхнього буття — це відчитати якийсь уривок досі ще не знайденого 
пергаменту. Саме так, відчитати письмена, яких, найімовірніше, знайти 
вже не пощастить — чи не в цьому поетове покликання? Безодня історії, 
якнайтривкіше вснованої у краєвиди “Землі Натхненної” — “Славії”,
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прикликає до себе безодню небесної висі. Справді, їхня рівновеликість у 
поетовому світі безсумнівна, хоч, може, водночас і позірна. Певна річ, 
ландшафти історії ближчі до нас своїми вимірами. Що хоч на коротку 
мить урівноважує їх із незміренністю “високої височини” (вислів В. Го- 
лобородька), так це наша людська присутність тут, всупереч обвалам 
історії, і ще більшою мірою — всупереч невпинній “діяльності” природних 
стихій, і найпершої з них — усепоглинаючої землі, яка інколи заховує 
в собі й зберігає, а набагато частіше перетирає на глину й лорох сліди 
присутности людських поколінь і окремих індивідуальностей, їхні набутки, 
їхні “труди і дні”, з усією їхньою предметною конкретикою і, що 
найболючіше, з їхніми духовними устремліннями. “Падає серце у безвість
— лови його, Боже” (“Скіфська далеч”) — це відчуття пронизує 
свідомість, коли споглядаєш ці незглибимі краєвиди, такі, здавалося б, 
раз і назавжди явлені, і при цьому такі невловно-зникомі.

У творах автора “Сонцестояння” живе пам’ять про часи, коли світ, 
відповідно до символічного тлумачення часів Середньовіччя, та й пізнішої 
епохи, мислився як священна Книга, як великий сувій Божих письмен. 
Природа та історія, виповнені потаємним змістом, відчитувались відповідно 
до системи символічних співвідношень зі Святим Письмом. Мета людини
— розкриття потаємних символічних значень космосу та земної історії. 
“Весь світ, — цитую “Поетику давньоруської літератури” Д. С. Лихачова 
(1979, с. 162), — повен символів, і кожне явище має подвійний сенс. 
Зима символізує собою час перед хрещенням Христа; весна — це час 
хрещення, що оновлює людину на порозі її життя, а також символізує 
воскресіння Христа. Літо — символ вічного життя. Осінь — символ 
останнього Суду: це час жнив, що їх збере Христос в останні дні світу, 
коли кожен пожне те, що він посіяв. У цілому чотири пори року 
відповідають чотирьом Євангелістам, а дванадцять місяців — дванадцяти 
Апостолам. Видиме осмислюється невидимим, невидиме — видимим. Світ 
видимий і світ невидимий поєднані символічними відносинами, що 
розкриваються через Писання”.

Загалом кажучи, це справедливо (різною мірою) не лише для 
Середньовіччя, а згодом Ренесансу та Бароко: навіть світова поезія XX 
століття якоюсь мірою зберігає уявлення, або принаймні пам’ять, про світ 
як Книгу, світ як сакральний Текст. Цей мотив присутній і у Р.-М. Рільке 
(“Цей вечір — Книга...”), й у Ю. Тувіма (“Циганська Біблія”), й у 
Сен-Жон Перса (“Світанок для нас водить віщим перстом своїм по Святім 
письмі” — з поеми “Вигнання”, переклад Г. Кочура; “Земля, мов Біблія: 
затіння й свіжість серед розгортання найкращих текстів цого світу” — з 
поеми “Вітри”, переклад автора статті). Відчуття світу як великого Тексту 
властиве Вікторові Кордуну не меншою мірою, аніж уявлення про 
універсальну символічну структуру, покликану за допомогою видимих 
речей охопити також і просторіні невидимого світу: “Чи ж не зауважував 
я й раніше / /  нескінченність різнопросторів у відчутному нами просторі, 
/ /  нескінченну множину дивоміст у нашому місті” (“Відхилення”). У 
віршах та поемах книжки “Сонцестояння” великим космічним Текстом 
постають і небо: “Пишеться зоряна книга небесним санскритом” (“Близня
та” з “Зодіакального круга”), і земля, яка, власне й є найсокровеннішою 
священною Книгою: “Уз брами нас чекає зоря ранкова, як дитина / / і з  
книгою в руках, — із пуп’янком ще небувалих див і днів. / / У  книзі 
довгоперій по той бік слів, по той бік текстів / /  цвіте незглибно музика” 
(“На всі часи”). Помітний зв’язок між священним Текстом і космічною 
“музикою світу”, яка нагадує про історично незглибимі мотиви хвали 
світові: “Благовісно здіймається світло ласкаве над текстом, / / і  злинає 
зі слів ледве чутно розсвічена музика: “Радуйся!” (“Славія”).
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♦  *  *

Одна з фундаментальних категорій Кордунового поетичного світу — 
космічний потік буття; це воднораз і . плин часу, доступного нашим 
людським вимірам, і підпорядкованість незбагненним для нас світовим 
ритмам, які багаторазово переважають наші земні масштаби та поняття, 
і творчий порив одвічного світового духу — того самого, про який 
П. Тичина сказав: “Дух, що пройняв єси все — хто ти єсть?” Людина 
прагне порятуватися в цьому нескінченному потоці буття, вдаючись до 
бодай миттєвого самоототожнення з ним, до хоча б позірного злиття з 
його циклічними чергуваннями ранків-днів-вечорів-ночей, весен-літ-осе- 
ней-зим, нарешті, зі скороплинним проминанням життя: “Дні течуть повз 
нас пливуть над нами і під нами... / /  Та чи не розпросторюємо ми 
життя щомиті? / /  Хіба не більшає його дедалі поза нами?” (“На всі 
часи”). Космічний порив — це “рвучка націленість у час / /  дерев, і 
хмар, і зав’язі нового неба” (там само). Самоототожнення й злиття зі 
стихійним буттєвим плином — але й велика непорушність, стоїчна 
впевненість, яка межує з чимось безмірно вищим. Людський час і людське 
проминання — вже понад світом і понад самим буттям: “Гойднемося над 
ними — життям і світом — білим трепетом лілей / /  в пронизливому 
божистому диханні” (“На всі часи”). Не тільки людина — дерева і трави, 
і все живе на землі прагне туди, де “в єдиному подиху живуть водночас 
празірки, зірки й післязорі” (“Обличчям до тиші”). Що ж залишається 
поетові, похиленому над Гераклітовою рікою буття, ладному повторити 
за давньогрецьким філософом: “В одну й ту саму ріку входимо і не 
входимо, ми є і нас нема”? Прийнявши невідворотність обертання “колеса 
світу” визнати, що “час віднині не наш, / /  і день сьогодні вже не твій 
і не мій... / /  з кожним ударом годинник приковує себе / /  до всесвіту 
цього що минає нездержно” (“За течією літа)? Призвичаїтись до великого 
проминання світу, увійти в його глибінь? Справді, здається, саме це 
диктують поетові закони світового ладу: “Так звикаємо до відходу: / /  
нарешті, тамуючи віддих — поринаємо / /  у свій сон останній — на 
хвилях його буйної гриви / /  течемо без берегів і чисел” (“Відхилення”). 
Що ж, це поетове останнє слово про світ? Певно, що ні. Йому, на 
коротку мить віддзеркаленому в потоці світового буття, самого лише 
“вічного проминання” (Б.-І. Антонич) не може бути задосить. Поет знає, 
що на світі — або поза світом — є речі набагато істотніші.

Якби мені довелося дати найкоротшу дефініцію Кордунової творчости, 
я ризикнув би її назвати поезією великого чекання — посеред великого 
саморозгортання світу. Чекання, яке не обіцяє бути надто довгим: “Час 
справдитися строкам: / /  життя достигло, / / і  колос важкий / /  радісно 
жде серпа” (“Діва” з “Зодіакального круга”). Якщо спробувати простежити 
долю цього мотиву за віршами та поемами “Сонцестояння”, вимальову
ються два протилежні варіанти — дві можливості — того, що має 
відбутися.

Перша можливість — це те, що В. Стус назвав поетовим Апокаліпсисом, 
передчуттям близької глобальної катастрофи, коли “світ зміщується зі 
світу”, а протилежності входять одна в одну, як морські хвилі: “їхня 
індивідуальна окресленість стерта загальносвітовою передсмертною 
агонізуючою колотнечею. Великий суперечливий світ — дволикий Янус
— набув одної подоби, яка вже через відсутність антиномічного 
відповідника перестала бути й подобою. Світ перетворився на стоплену, 
згусклу, аморфну, неозначену грудку глобальної печалі. Небо впало на 
землю, розчинилося в ній, тобто не стало ні землі, ні йёба, ні тйерді, 
ні повітря, ні людини, ні суспільства — все посередині: “два цілком 
виразні початки розчинили в собі кінець” (цит. за статтею В. Стуса “Про
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поезію Віктора Кордуна” в “Сонцестоянні”, с. 290). Зміщення або 
зруйнування причинно-наслідкових зв’язків, прагнення знеосіблення перед 
лицем неминучої катастрофи й загибелі світу, зникнення самої реальної 
тривалости часу між минулим і майбутнім, розпач індивідуальної 
особистости за умов не лише самовтечі — самозмаління — самознищення, 
а й перед тотальним ’’переходом історії в есхатологію", перед усеохопною 
загибеллю всього сущого — ось одна з можливостей фіналу, що його 
бачить поет, і цим позначене його світовідчування.

Друга можливість — це щось протилежне Апокаліпсису, те, що 
присутнє в Кордуновому світі як ще один, щонайменше рівновеликий 
попередньому, наскрізний мотив: Блага Вість про спасіння — порятунок 
людини і світу: “Проявиться час — / / і  жінка зродить від доторку того, 
/ /  хто поверне / /  в кожне дерево, / /  в кожну мить / /  і в кожну 
піщинку / /  їхні сонця” (“Одкровення світла”). “Настане час прозрілий
— / /  час бачити і чути, / /  час на слова, / /  запліднені не хмарами 
тужливими / /  і не холодними передзимовими дивами, / / а  проростанням 
молодого Бога” (“Жнивна пора”). “А немовля у пучці має винну зав’язь, 
/ /  і тіло все йому в піску... / /  “В яких же ти глибинах був, мів сину, 
/ /  якщо приніс в народженні це зілля, / /  життєву благовість!” (“Димують 
вина”). І на завершення тієї ж поеми: ’’Гряде життя пречисте й вічне
— / /  неназване, нестримне!"

Чи існує в поетовому світі раціональне співвідношення мотивів 
Апокаліпсису та Благої Вісти, як реальних можливостей близького моменту 
саморозвою світу? Важко відповісти однозначно: адже цілісний універсум 
поета є радше проекцією його підсвідомосте, аніж сукупністю побудов, 
творених у раціоналістичному дусі. Втім, судячи з усього, апокаліптичні 
мотиви переважають все ж у ранній Кордуновій поезії (частина віршів 
машинописного “Тихого майстра дитячих іграшок”), тоді як приблизно з 
середини 70-х років більшою мірою реалізуються мотиви протилежного 
звучання. Те, що В. Стус назвав “релігією надії” (стосовно Кордунової 
поезії), у другій половині 70-х та у 80-х роках набуває потужнішого 
виразу і загалом світлішого колориту; хоча — на цьому слід наголосити
— і в цей період у поета з’являються тексти, які суперечать названій 
тенденції. Певно, про якийсь лінійний розвиток поетового світовідчування 
тут не йдеться: мабуть, коректніше було б говорити про співіснування 
протилежних начал. Як на мене, нічого дивного в цьому нема. І ось чому.

Ми живемо на землі, яка, попри тисячоліття, що минуло від її 
хрещення, на сьогодні є християнською значною мірою номінально. 
Справді, ще до 30-х років XX століття в Україні якоюсь мірою зберігався 
традиційний сільський побут, у якому істотну роль відігравали язичницькі 
елементи, тобто фактично зберігалися рештки християнсько-язичницького 
двовір’я. Певні його відгомони живі досьогодні. Понад сім десятиліть 
існування радянської імперії з її “науково-атеїстичним” світоглядом, а 
згодом і її розпад, дали в результаті суспільство, для якого характерне 
поширення відроджених християнських та неоязичницьких мотивів і 
умонастроїв — у їхньому тісному переплетінні та взаємозв’язку. Поезія 
автора “Сонцестояння” з цього погляду є показовою. Співіснування ж у 
ній взаємовиключних мотивів як варіантів есхатологічного фіналу можна 
з певною наочністю пояснити на прикладі, взятому зовсім з іншої епохи. 
Пошлюся на працю “Підсумки тисячолітнього розвитку” (1992) видатного 
російського історика культури О. Ф. Лосєва (вона входить до його 
багатотомної “Історії античної естетики”), а точніше, на розділ, присвя
чений Блаженному Авґусгину (с. 81 — 91).

Питання полягає в тому, зазначає О. Ф. Лосєв, що всі радощі та 
страждання, роковані людині фатумом, антична людина переживає як
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щось природне, або навіть втішне. Нехай теперішній космос поганий і 
йде до загибелі: для античної людини це навіть добре — поганий світ 
обернеться на хаос, із хаосу ж постане новий світ, молодий, повносилий 
і чудесний. Ця вічна зміна космосу й хаосу тішить античну людину — 
це відповідає природі речей, так що інакше й бути не може. Все, що 
роковане долею — страждання, муки, безвихідь, — для античної людини 
в кінцевому підсумку є природним і справедливим, отже, людині нема 
чого тужити. Цілком інша річ — християнство. Зло, в якому перебуває 
світ, для християнина нестерпне, протиприродне і вимагає негайного 
знищення. Бог сотворив людину досконалою істотою, але людина відпала 
від Бога й тисячоліттями карається у своєму вигнанні. Але Бог милостивий. 
Він втілюється в людині, щоб спокутувати її гріх, і хто йде за Христом 
услід, буде врятований. “Історично, — пише О. Ф. Лосєв, — це 
просто-таки дивовижна річ. З одного боку, Августином володіють 
максимально людські й максимально інтимні почуття стосовно божества, 
коли людина і віддає себе навіки божеству, і сподівається на своє вічне 
спасіння, і буде навіки порятована після вибавлення від гріха з допомогою 
Божою. І поряд з тим у Августина — грізний, невблаганний і водночас 
неуникненний фаталізм. У Авґустина — і суто християнська надія на 
вічний порятунок з допомогою Бога, і суто язичницький фаталізм, про 
подолання якого не може бути й мови. Але вся справа в тому, що 
античність, незнайома з почуттям абсолютної особистосте, дуже мало 
тужила за періодичною загибеллю людських особистостей під час безко
нечних змін космосу на хаос і хаосу на космос. Для християнина ж і 
мови бути не може ні про яке вічне повернення. Світ був один раз 
сотворений і один раз загине. Людина після свого первородного 
гріхопадіння сподівається на вічне спасіння через милосердя Боже на 
Страшному суді. А для цього їй треба лише застосувати свою власну і 
цілком вільну волю. Теоретично важко собі уявити, як можна поєднати 
язичницький фаталізм і християнське сподівання на особисте спасіння. 
Але фактично -1— ось вам чудовий приклад цього поєднання у Авґустина. 
З історичного погляду фаталізм Авґустина є небувалим за своєю яскравістю 
рудиментом античности у правовірного християнина. Пояснювати тут 
можна що завгодно і як завгодно. І література про Авґустина повна цих 
пояснень. Але для нас зараз ЬаЖливий £амйй ігльки факт, і факт цей 
безсумнівний”.

Звичайно, беручи до уваги сказане дослідником, слід пам’ятати, 
по-перше, істотну різницю між греко-римською античністю і нашим 
слов’янським язичництвом, по-друге — більш ніж очевидну відмінність 
між Юпітером та биком, тобто між ранньохристиянським мислителем і 
людиною XX століття. Сказане стосується не лише конкретного поета, а 
власне, кожної сучасної людини, в якій живі елементи язичництва. Тільки ж 
саме в поезії Віктора Кордуна, виразно позначеній жагою абсолюту, в 
цій поезії, що, здається, не скута жодною з великих світоглядних систем, 
але водночас і свідома абсолютної цінности кожної з них, дістала своє 
втілення одна з найголовніших духовних проблем сучасности. Для 
поколінь, які з повним правом можуть трактувати загибель світу як одну 
з імовірних технологічних можливостей, співіснування дохристиянського 
фаталізму і християнської віри в спасіння є чи не найістотнішим чинником 
індивідуальної та колективної свідомости та підсвідомосте. Поет сказав 
про це так: “Людство прагне знайти свою власну зернину / /  і майже 
свідомо йде до своєї загибелі — / /  зазирнути в кінець” (“На сухому 
дні”). Але він знає також і інше: “Проявиться час — / /  світлом, 
замкненим на сім ключів єси, //світлом вільним, летючим будеш!” 
(“Одкровення світла”).
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Для того, щоб окреслити загальні обриси поезії Віктора Кордуна, 
сказаного вище недостатньо. Слід було б хоч якоюсь мірою висвітлити в 
контексті поетової творчости діалектику співвідношень: небесного та 
земного начал; космічного двобою світла й пітьми у зв’язку з маніхейським 
дуалізмом та кінцем світу як імовірном фіналом цього двобою; часу 
земного тривання як проміжного стану речей — і вічности-позачасся; 
любови як космічної стихії — альфи та омеги світу; життя, смерти, 
позасвіття й воскресіння; земної міри та космічної безмірносги, в аспекті 
ритмів світового буття; світової цілости та її першоелементів; ^драматично- 
філософської самоти поета у стосунку до епічного та доепічнош Хорового 
начала; сакральности світу у зв’язку з новочасною профанною свідомістю; 
інтеґральної візи буття і поетової уваги до “рівноваги речей”. Розгляд 
названих та деяких інших проблем творчости автора “Сонцестояння” 
вийшов би далеко за межі цієї статті, проте вже сама постановка питання» 
можливо, здатна пролити додаткове світло на природу його поезії.

Саме собою напрошується запитання: яке місце посідає поезія Віктора 
Кордуна в українській літературі останніх десятиліть? Од відповіді я 
утримаюсь: то було б порушенням моїх фахових повноважень, — 
зрештою* це справа літературознавців та істориків літератури. (Наша 
критика тут, зауважу, досі виявляє виняткову скромність. Про поезію 
автора “Сонцестояння” поки що писали переважно поети: вже згадувані 
І. Драч, В. Стус, П. Мовчан, нарешті, Валерій Шевчук — не лише 
прозаїк, а й поет, автор неопублікованої книжки ранніх віршів та 
величезного масиву поетичних перекладів з давньої української літератури: 
дйв. його есе “Духовний бенкет” про Кордунову книжку “Славія” — 
“Молода гвардія”, 27 травня 1987 p.). Я поставлю питання інакше. Понад 
25 років мого творчого життя минуло над сторінками світової поезії. Як 
перекладач і як редактор, упродовж цього часу я намагався в міру своїх 
сил дати українській культурі вибір творів класичної та новітньої поезії
— зокрема таких авторів, як Шарль Бодлер і Артюр Рембо, Поль Клодель 
і Сен-Жон Перс, Блез Сандрар і Поль Елюар, Рене Шар і П’єр 
Емманюель, Еме Сезер і Леопольд Сенґор, Федеріко Ґарсія Лорка і Пабло 
Неруда, Ґабрієла Містраль і Ніколас Ґільєн, Райнер Марія Рільке і Томас 
Стернз Еліот, Вітезслав Незвал і Юліан Тувім... Отже, не раз перечитуючи 
вірші та поеми Віктора Кордуна, — так само, як Б.-1. Ацтонича, так 
само, як В. Свідзинського (а мені доводиться це робити не лише з самої 
тільки любови до прекрасного, не лише з поваги до вітчизняної поезії, 
але також і з причин суто фахових: бо звідки брати мовно-стилістичні 
та інші ресурси для відтворення українською мовою новочасної світової 
поезії, як не в модерній поезії свого народу?) — доходжу висновку, що 
за своїми духовними вимірами та органічною самобутністю поетичногб 
світу, за новизною засобів виразу та заглибленістю в одвічних народних 
традиціях, за стихійною потужністю ліричного начала та глибиною 
осягнення найголовніших колізій людського буття в сучасному світі названі 
українські поети, без сумніву, належать до еліти європейської та світової 
поезії XX століття, а їхній доробок — до найвищих і найплідніших її 
досягнень. Вірю, що наша, на жаль, традиційна відірваність від європей
ської та світової культури, від загальнолюдських цінностей та понять, 
відірваність, що корінилася в багатовіковому — 750-річному — 
підневільному існуванні культури української, не триватиме вічно і, 
зрештою, не перешкодить нам належно поціновувати те, в чому ми ні 
перед ким не поступаємось.
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Марко ПАВЛИШИН

РИТОРИКА І ПОЛІТИКА 
В “ЕНЕЇДЇ” КОТЛЯРЕВСЬКОГО*

Нам вигідно розпочати наші роздуми не з Котляревського та його 
української “Енеїди”, а з Альойса Блюмавера, котрий опублікував 1784 
року в Австрії “Верґіпієву Енеїду (травестовану)”. Як і “Енеїда” 
Котляревського, бурлескний епос Блюмавера належить до досить помітної 
традиції клясицистичних травестій Верґілієвої поеми, поруч із творами 
Джованні Баттіста Лзллі . (1633), Прдя Скаррона (1648—1652), Джона 
Коттона (1664), Йогана БеняМна ОДхаеліса (1780) і Ніколая Осіпова 
(1791—1799). Подібно до латинського оригіналу, який у XVIII ст. 
сприймався як апологія імператора Авґуста й імперських прагнень Риму1, 
травестія Блюмавера була похвалою на реформй Иосифа II. Своїм 
секуляризмом, раціоналізмом та антиклерикалізмом твір виступає проти 
характеру тогочасної австрійської культури, в якій автор добачає занадто 
багато релігії і занадто мало просвітництва2. Енея відтворено пародійно 
як “побожного героя”, якому призначено заснувати Ватикан — досягнення, 
до якого Блюмавер ставиться не надто прихильно.

Блюмавер не закінчив своєї “Енеїди”. Останні дві книги додав у 1794 
році автор, який називає себе читачеві просто як “професор Шабер”. Ці 
книги наповнені вже зовсім іншим духом. Відлига періоду Йосифа II 
закінчилася, розпочалися революційні війни, Австрія опинилася під 
військовою загрозою. Вписуючись у вимоги часу, Шабер перетворив 
троянців на алегорію кровожерних французьких революційних військ і 
змалював країну Латіюм з усім патосом, що належить загарбаній 
батьківщині.

Культурні і політичні переконання Блюмавера і Шабера протилежні, 
але ставлення до жанру травестії в них те саме. Вони використовують 
травестію як засіб для відкритої ідеологічної та політичної сатири і 
вимагають від читачів, щоб вони зайняли становище *— чи то за розум 
і проти мракобісся (Блюмавер), чи то за батьківщину і проти революції 
(Шабер). У книгах Шабера, зокрема, троянці й латинці виступають зовсім 
недвозначно як алегорії військових та ідеологічних противників в Европі 
напередодні епохи Наполеона.

“Енеїда” Котляревського відмовляється Ьід таких тенденційно прозорих 
паралелей. Вона не ділить світ на два табори, які між собою ворогують, 
і не проголошує власної солідарности з одним із них. Така стриманість 
могла б виглядати навіть дивовижною (чи ж не впали, ще за живої 
пам’яти, латинці Гетьманщини й Запорізької Січі жертвами 
експансіоністського “призначення” Третього Риму?), якби не те, що таке

♦Стаття з’явилася вперше англійською мовою як “The Rhetoric and Politics of 
Kotliarevsky’s Eneida” / /  Journal of Ukrainian Studies. — 1985. — T. 10 . — № 1.
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політичне використання Верґілієвого матеріялу було неможливе в даному 
історичному контексті. “Енеїда” Котляревського не пройшла б чотири 
етапи публікації між 1798 і 1842 pp. без конфліктів із цензурою, коли б 
автор відверто зайняв таке становище. Деякі критики навіть твердять, 
що Котляревський не має чи принаймні не висловлює жодного свідомого 
задуму, який би можна вважати “опозиційним” щодо імперіялізму , але 
це, здається, занадто міцно сказано. В “Енеїді”, як ми намагатимемося 
довести пізніше, можна розкрити структури, які дають підстави вважати, 
що Котляревський має продуману політичну концепцію і що вона 
проявляється в його навмисному, складному, а то й іронічному, униканні 
виразів лояльности до імперії, таких характерних для члегіів його 
соціяльного класу (себто нащадків козацької старшини). Як слушно 
зазначає Євген Сверстюк щодо деяких двозначних місць, які певною 
мірою надаються до антирежимної інтерпретації: “якщо все це писалося 
підсвідомо, підсвідомість Котляревського була нельояльйою”4.

Слід звернути увагу на те, що й попередні травестії “Енеїди” або 
стоять по стороні панівного політичного настрою, або бодай не заперечують 
його відверто. Так, реформізм Блюмавера є гучномовцем для політики 
імператора-реформатора Иосифа II, а патріотизм Шабера віддзеркалює 
громадську думку і, заразом, державну політику більш консервативного 
періоду. “Травестований Верґілій” Скаррона висміює традицію епосу тим, 
що переносить героїчну дію в делікатну, витончену і грайливу стихію 
королівського двору, причому побут Версалю представляється іронічно, 
але без прямої критики абсолютизму чи .володарювання Монарха-Сонця. 
Всі творці “Енеїд” дотримуються традиції бути по один бік барикади з 
сильнішими чи принаймні не афішують своєї “опозиційносте”. У цьому 
відношенні “Енеїда” Котляревського не є винятком.

1 все ж таки його “Енеїда” — твір політичний, і то на значно глибшому 
рівні, ніж його вищеназвані попередники. Замість того, щоб проголошувати 
політичну плятформу, “Енеїда” допомагає українському читачеві кінця 
XVIII — початку XIX ст. знайти нові форми саморозуміння. Вона співдіє 
у творенні нового міту, якщо “міти” — це розповіді чи пояснення, зокрема 
стосовно похождения речей, які в даному суспільстві вважаються 
правдивими. Це спостереження не нове. Євген Сверстюк вказував на 
новизну поняття етносу в “Енеїді” і на те, що в ній формулюється новий 
світогляд, цілком відмінний від того, який зафіксований, скажімо, в 
“Історії русів”, де не добачається жодного протиріччя між гордим 
підкреслюванням власного козацького минулого та лояльністю щодо царя 
й імперії5. Не зважаючи на це, ще досі немає в літературі обговорення 
тих стратегій у тексті “Енеїди”, які діють на тогочасного українського 
читача так, щоб змінити його старі навики думання й бачення. У цій 
статті ми збираємося підійти саме до цього завдання. Необхідно на 
початку, однак, накреслити методологічні припущення, які творять основи 
для такого проекту.

Процеси новації в літературі можна розглядати, користуючись 
риторичною моделлю, згідно з якою читачі книги в даному періоді і на 
даному місці творять “публіку”, що її можна визначити соціяльно і 
культурно. Публіці притаманний менш-більш одностайний рівень 
поінформованосте, певні погляди та певні звички в думанні і в чуттєвому 
житті. Ганс-Роберт Явс назвав це “обрієм сподівань”6. Згідно з нашою 
моделлю, літературний твір промовляє до публіки певними арґументами, 
завданням яких є або підтвердити, або змінити її обрій сподівань. 
“Арґумент” у і^ьому контексті — це, звичайно, йє зашифроване абстрактне 
речення, а естетична стратегія, яка змінює способи бачення та почування. 
Зацікавлення арґументаційним виміром літературного твору, отже, — це
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зацікавлення питанням про те, як твір бере участь у процесі історичної 
зміни.

Від часу Арістотеля дисципліна риторики визнає певні стандартні форми 
для переконливого представлення нових аргументів. Одна з аксіом 
риторичного дискурсу твердить, що публіка має схильність вважати свої 
традиційні переконання абсолютною правдою. Ефективним засобом пере
конування публіки, отже, є представлення їй нових арґументів так, ніби 
їхній зміст уже давно знайомий і, через це, правдивий. До такої форми 
аргументування належить чеснота, позначувана терміном optum: 
відповідність до ситуації7.

Використання відповідного — це особливе мистецтво Котляревського. 
Варто розглянути засоби в “Енеїді”, якими, з одного боку, кооптуються, 
а з другого боку, модифікуються тогочасні переконання, у першу чергу 
стосовно українського козацтва. Прихильна оцінка козацького минулого
— це важлива частина свідомости культурно провідної соціяльної групи 
наприкінці XVIII — на початку XIX ст. Соціяльний профіль цієї групи 
відомий. Багато з її членів були поміщиками, нащадками лівобережної 
козацької старшини8. Зменшення доходів із землі примушувало членів 
цієї групи входити в державну службу як військову, так і цивільну. 
Скупчення освічених українців такої суспільної формації створювалися в 
адміністративних центрах і в Санкт-Петербурзі. На початку XIX ст. 
центром культурного тяжіння для них став Харківський університет9. З 
таких документів, як “Історія русів”, ми знаємо, що козацька держава, 
яка вже давно пішла в небуття, мала значення для цієї групи як основа 
їхніх старих прав та привілеїв. У їхньому соціяльному інтересі було 
розглядати козацьку державу як соціяльно-політичне утворення, де козаки 
обмінювали вірність цареві на відносну автономію на власній території10.

Для цієї еліти Гетьманщина і Запорозька Січ були два окремі, а то 
й протилежні поняття. Гетьманщина означала державний авторитет, 
ієрархічні соціяльні відносини, правопорядок та вірну службу і 
розцінювалася позитивно. Зовсім інакше Січ. “Історія русів”, як і ранішйй 
“Літопис Самовидця”, бачить запорожців як непередбачуваних, не
послідовних у вірності Москві, анархічних та схильних розділяти настрої 
і вимоги нижчих шарів українського суспільства, і тому — як загрозу 
для “значних людей” Гетьманщини11. Опис запорозького отамана Сірка 
в “Історії русів” подає крайній, але показовий приклад такого ставлення: 
“Сірко був людина дивовижна і рідких прикмет щодо хоробросте, 
заповзятливосте та всіх військових успіхів... А проте, був він і запорожець, 
себто рід блазня або навіженого”12. Крім цього, своєрідності запорозького 
побуту здавна розглядалися з настороженістю. Легендарна здатність 
запорожців споживати горілку в усіх її видах, їхня відмова від жінок на 
Січі і те, що стиль їхньої економіки ніби не зобов’язував їх до продуктивної 
праці, — усе це згадується вже в “Описі України” Бопляна у XVII ст. 13. 
Подібні уявлення були основою для засудження запорожців з моральних, 
релігійних та економічних позицій серед таких представників російського 
історичного журналізму кінця XVIII ст., як Мишецький, Рігельман, 
Зарульський, Міллер, а також у маніфесті Катерини II, який дав правну 
основу для знищення Січі в 1775 році14.

Коротко кажучи, у громадській думці вищих шарів українського 
суспільства панував негативний стереотип запорожців. (Зовсім інший образ 
запорожця в таких не-елітарних жанрах, як дума, вертеп чи народна 
пісня, залишається поза увагою цього дослідження.) Натомість “Енеща” 
Котляревського не тільки реабілітує запорожців; вона зближує їхній образ 
до вже утвердженого у читача позитивного уявлення про козацьку державу
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та об’єднує обидві картини з новою візією не-козацької решти українського 
суспільства.

Метода, якою створюється ця хуміш, не однотипна в різних місцях 
“Енеїди”. Остання половина (IV, V, і VI частини) ставиться до цього 
завдання, очевидно, більш свідомо, ніж перша. Але реабілітація запорожців 
відбувається — чи то як свідома стратегія, чи ні — на рівні мови і 
стилю впродовж цілої “Енеїди”, від самого її початку. Перші чотирнадцять 
рядків першої частини визначають соціяльний та історичний профіль 
троянців чи, точніше, тієї групи, в яку троянців перетворено згідно з 
правилами травестії. Початок “Енеїди” належить до найзнайоміших текстів 
української літератури, але варто розлянути його наново:

Еней був парубок моторний 
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
П’ятами з Трої накивав.
Він, швидко поробивши човни,
На синє море поспускав,
Троянців, насаджавши повні,
І куди очі почухрав15.

Еней у першу чергу козак, а те, що оригінал вимагає, аби троянці 
будували кораблі й випливали в морську подорож, дає змогу українському 
читачеві визначити троянців як мореплавних козаків — отже, запорожців. 
Рівночасно Котляревський починає змішувати атрибути традиційно не- 
ґативного образу запорожців з окремими позитивними рисами. Еней 
“моторний” і “проворний”, але використовує ці дари тільки для морально 
неясних цілей (він проворний “на всеє зле”). Він “завзятий”, але цією 
рисою він прирівнюється до нестабільних елементів із соціяльних низів 
(“завзятіший од всіх бурлак”). У цій же першій частині виявляється, що 
для Юнони Еней — “суціга, /  Паливода і горлоріз” (37), а троянці для нарратора 
і для інших персонажів — “ланці” (36), “голодрабці” (40), “гольтіпаки” (41), 
“троянство голе” (40), “виходці-бурлаки” (41) та “ватага розбишак” (41).

Образ, який швидко вимальовується з таких прозивань, очевидно 
стосується запорожців без грошей, маєтности і стажу: “черні”, за 
термінологією козацьких літописів. 1 діяльність цих голих-босих троянців 
теж, як і відповідає травестії, не дуже шляхетна. Еней без усякої гідности 
“п’ятами з Трої накивав” (36), під час Еолової бурі його “за живіт 
бере” (38), а у відповідь на гнів Юпітера він “піджав хвіст, мов собака” 
(47). Троянці часто обжираються і напиваються, перед Дідоною описують 
свою справу підкреслено покірними словами і, вкінці, з Карфагену просто 
тікають на чолі з Енеєм. Вони виступають, отже, весь час в антигероїчних 
позах. Проте жвавість стилю Котляревського (активні дієслова, барвисті 
народні вирази, бурлескні порівняння високого з приземленим) пере
носиться на тематику і запорожці-троянці постають у тексті безмежно 
симпатичним колективним героєм, щодо якого читачеві доводиться 
відчувати і подив, і усміхнену прихильність, і навіть трохи заздросте. Ті 
риси, що в дотогочасній оцінці запорожців виступали як неґативні 
(анархічні тенденції, партикуляризм, розбещений стиль життя, 
безвідповідальність і необачність), перетворюються на чесноти
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індивідуалізму, волелюбства, сексуальної потентности, хоробрости й 
оптимізму16. Це стає очевидним, наприклад, в описі приїзду троянців до 
Кумської землі:

Розгардіяш настав троянцям;
Оп’ять забули горювать;

' Буває щастя скрізь поганцям,
А добрий мусить пропадать.
І тут вони не шановались,
А зараз всі і потаскались,
Чого хотілося шукать:
Якому — меду та горілки,
Якому — молодиці, дівки,
Оскому щоб з зубів зігнать. (70—71)

Як поєднується етос Запорожжя з ідеєю Гетьманщини? Це відбувається, 
зокрема, в другій половині твору. Ми згадували вище, що Котляревський 
відмовляється алегоризувати ворожнечу між троянцями та латинцями. 
Якщо проаналізувати зображення всіх, хто бере участь у війні, стає ясно, 
що всі вони мають українські риси. (Цей факт дещо прикрили ілюстратори 
деяких радянських видань “Енеїди”, вживши для латинців графічний 
стиль, що асоціювався в СРСР з карикатурним зображенням німецького 
війська другої світової війни.) У частинах IV, V і VI для зображення 
троянців, латинців і рутульців вжито порівняння з різними, історично 
між собою не спорідненими, українськими формаціями.

Ми розглянемо ці три збройні сили по черзі. Військо Латина 
порівнюється з козацьким військом Гетьманщини:

Так вічной пам’яті бувало 
У нас в Гетьманщині колись, [...]
Так славнії полки козацькі,
Лубенський, Гадяцький, Полтавський,
В шапках, було, як мак цвітуть. (126—127)

Союзником цих латинських полків виступає нерегулярна одиниця, яку 
порівняно з запорожцями:

Було тут військо волонтирі,
То всяких юрбиця людей,
Мов запорожці чупрундирі... (127)

Військо Турна також складається з історично значущої комбінації. 
Один з його провідників, Мезещій, порівнюється з Лубенським пол
ковником, який поспішає на битву під Полтавою (132). Військо Цекула 
подібне до військ гетьманів Сагайдачного та Дорошенка (132). Ці 
порівняння, отже, взяті з історії “офіційного” козацтва, яка, як ми вже 
вище доводили, у с о ц іа л ь н о  елітарної читацької публіки викликає 
позитивні асоціяції. Але Турн і Мезентій об’єднані спільною ціллю з 
Мезапом, який справляється зі своїми ворогами так, як з поляками 
“Желізняк”. Таке зіставлення козацьких гетьманів та полковників з 
Максимом Залізняком, одним із провідників Коліївщини 1768 року, 
уводить важливу ідеологічну новацію, зближуючи ідею козаччини з ідеєю 
спонтанного селянського протесту проти соціяльного гноблення.

Коротко кажучи, військові описи в пізніших частинах “Енеїди” 
сприяють асоціятивному зближенню сфер Запорожжя, Гетьманщини і 
навіть гайдамаччини. Образи Гетьманщини, Запорозької Січі і спонтанного 
селянського повстання вживаються для зображення союзників, об’єднаних 
спільною метою. У цій новій комбінації домінує дух прихильно пере
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оцінених запорожців; його складові частини: хоробрість, індивідуалізм, 
життєствердження. Відсутній один елемент старої концепції козаччини: 
наголос на соціальну, станову окремішність козаків і на права та привілеї, 
якими наділив їх монарх. Таким чином, в “Енеїді” Котляревський синтезує 
українську золоту добу, в якій ідеї волі та рівности асоціюються з 
козацьким минулим. Саме така золота доба пізніше постає в поезії 
Шевченка як колишня і майбутня утопія17.

Паралельно з новим образом золотої доби козаччини “Енеїда” розвиває 
цілком новий варіянт етосу лояльности, який, як ми вже згадували, 
характерний для багатьох українських текстів XVIII ст. Треба сказати, 
що в “Енеїді” також знаходиться чимало традиційно лояльних місць. 
Згадка про лубенського полковника і його участь у Полтавській битві 
досить чітко показує відсутність симпатії щодо шведів (“пропали шведи 
тут почвари”, 132) та, імпліцитно, їхнього союзника Мазепи і його 
сепаратистського задуму.

Однак, у деяких випадках місця начебто лояльні виявляються при 
ближчому знайомстві двозначними. Наприклад, троянці, прямуючи до 
Кумської землі, співають:

Про Сагайдачного співали,
Либонь, співали і про Січ,
Як в пікінери набирали,
Як мандрував козак всю ніч;
Полтавську славили шведчину... (70)

Виникають питання: який саме був зміст пісень про рекрутування 
козаків у пінікери (регулярні полки російської армії) відразу після 
знищення Запорозької Січі? І далі: оспівуючи “полтавську шведчину”, 
котре із двох військ вони прославляли — військо Петра І, з яким воювала 
більшість козаків Гетьманщини, чи військо Карла XII, Мазепи й 
запорожців? Така сама невизначеність спостерігається й у пам’ятних і 
часто цитованих рядках “Любов к отчизні де героїть, /  Там сила вража 
не устоїть” (156). Сам читач має право пристосувати цю сентенцію до 
будь-якої “отчизни”, яка йому дорога.

Текст залишає всі ці питання відкритими, згідно зі свідомим наміром 
автора чи ні — ми не знаємо. Але не без значення у цьому відношенні 
є лист Котляревського до Гнідича, де поет, очевидно, відгукується на 
завваги останнього про частини рукопису “Енеїди”:

Я сам чувствую, что есть много нескромности или вольности в “Энеиде”; но сему причиною 
С.-Петербургская цензура, не удержавшая меня на первых порах и пропустившая напечатать 
в 4-х частях довольно ощутительнейшую соль; впрочем, нет, кажется, ничего откровенного, 
а представляется догадке и толкам, что уже не моя беда18.

Навіть тут не ясно, що має на думці Котляревський — “нескромності” 
та “вольності” сексуальних натяків, яких в “Енеїді” багато? Чи “воль- 
ності” натяків політичних? Хоч би як, а лист до Гнідича унаочнює 
здатність “Енеїди” заохочувати читача до заборонених думок.

Більше того, у третій частині “Енеїди” є місце, що виходить поза 
межі двозначности й стає провокацією:

Гребці і весла положили 
Та сидя люлечки курили
І кургикали пісеньок:
Козацьких, гарних запорозьких,
А які знали, то московських 
Вигадовали бриденьок. (70)

164
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Тут формулюється важливий етнокультурний арґумент. Згідно з 
поглядом нарратора, пісні козаків та запорожців — “гарні”, а “московські 
бриденьки” належать до царини естетично несимпатичного і штучного (їх 
“вигадовали”!). Між козаком і москалем забивається етнокультурний клин. 
І немає в “Енеїді” для компенсації понять козацько-московської “едино
кровности” та “єдиновірства”, на яких побудована, наприклад, “Історія 
русів”.

Досі ми розглядали стратегії, за допомогою яких “Енеїда” змінює деякі 
політичні аспекти обрію сподівань своїх читачів. Слід звернути увагу і 
на соціальну аргументацію твору. Як прийнято в традиційній травестії, 
Котляревський наповнює сюжетну раму Верґілія новим соціяльним 
змістом. У літературознавчих дослідженнях Котляревського загальним 
місцем є спостереження, що етнографічна субстанція твору і назви 
предметів побуту й фольклору в “Енеїді” є суто українськими, “на
родними”, при цьому маються на увазі передусім соціяльні низи; 
Білецький навіть говорить про “трудовий народ”19. Це, звичайно, 
спрощення. Етнографічні описи в “Енеїді” стосуються не тільки до побуту 
і звичаїв “народу”, а й матеріальної культури козацької старшини.

З предметів одягу, які Котляревський називає, наприклад, багато 
належить не простим козакам чи селянам, а вищим шарам козацтва. У 
першій частині згадуються предмети, які, згідно з примітками до видання 
1957 року, належать до гардеробу багатих суспільних' шарів: “очіпок 
грезетовий” (39). “кунтуш з усами люстровий” (39) та “караблик 
бархатовий” (43) . Але ніщо в стилістиці Котляревського не відрізняє 
ці назви від назв предметів, які, як твердять примітки, більш наближені 
до “народу”: “лемішка і куліш” (39), “лемішка, зубці, путря, кваша” (42), 
чи “варенуха” (43)21.

Важливо звернути увагу: Котляревський не підкреслює клясової прина
лежності окремих етнографічних явищ. Дорогий одяг, характерний для 
старшини, наприклад, не потрапляє в сатиричний контекст. Якщо 
Котляревський подає нам образ народу, то це образ, у якому не 
підкреслюється соціальна диференціяція. Звичаї, кулінарія і матеріальна 
культура селянського господарства описуються з таким самим ентузіязмом 
і замилуванням, як одяг, кулінарія та звички старшини. Один радянський 
критик заявив, що боги в Котляревського — це сатиричні втілення великих 
світу цього: зокрема “самодержців й ...володарів департаментів і комітетів”, 
їх нібито протиставлено плебейським троянцям — козакам22. Насправді 
це не так. Часто буває важко визначити класову приналежність персонажа. 
Жінки загалом одягаються згідно з модами старшини, але їхня поведінка 
далеко приземленіша. Лавінія, наприклад, одягається у “німецьке фуркальце” 
(113), а її мати в не менш екзотичний “єдамашковий шушон” (113), тим 
часом її батько вираховує Енеєві, потенціяльному женихові, всі її аж 
ніяк неаристократичні, трудові чесноти: вона “хазяйка добра, пряха, 
швачка” (115). Чоловіки, натомість, від богів до простих, поводяться в 
усіх відношеннях по-плебейськи: Зевс кружає сивуху (39) та заїдає 
оселедцем (39); Нептун замітає море мітелкою, а вільний від праці час 
проводить у запічку (38).

Важко, отже, пов’язати “народність” “Енеїди” з якимсь одним 
суспільним шаром. Котляревському залежить на тому, щоб представити 
елементи побуту різних соціяльнйх груп,як частини загальної атмосфери 
вітаїз^у, різноманітности, вигоди, заможносте, насиченосте і культурного 
багатства. Світ етнографічних подробиць — це світ веселий, безтурботний,
і його зображення повинне викликати в читача почуття нерозбавленого 
вдоволення23.

Карнавальний космос бенкетів, прийомів, поминок, ігор, танців та
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обміну дарами, яким “Енеїда” забавляє читача, звичайно, не є 
реалістичним зображенням життя українського народу 1798 року. За 
винятком третьої частини, у творі немає натяку на кріпацтво та соціяльний 
біль, який його супроводжував, хоч кріпацтво стало загальним станом 
селян порівняно недавно — 1783 року. “Народ” “Енеїди” — це ідилічний 
та героїчний посгулят, мітичний витвір, функція якого — не повідомляти 
освіченого читача про об’єктивні умови в його власних маєтках чи за 
межами міста, а запросити його ототожнити себе з соціяльною групою, 
до якої він , не належить. Це запрошення дуже важливе, оскільки групова 
ідентичність української еліти як окремої аристократичної групи у XVIII сг. 
вже ослабла і витіснялася класовою ідентичністю, спільною для цілої 
імперії. Самоототожнення з літературним образом народної культури 
відкриває нові можливості для групового самовизначення тої еліти. Читача 
запрошено визначити себе як члена громади, що не звертає уваги на 
класові різниці й об’єднується з одноплемінниками довкола звичаїв та 
спільних історичних традицій. Така громада, яку можна б назвати нацією, 
є імпліцитною метою аргументації “Енещи”. Етнографічний міт, що його 
тут створено, продовжує своє життя у творах, наприклад, Квітки- 
Основ’яненка. Позбавлений свого ідилічного елементу, він допомагає в 
орієнтації української, інтелігенції * ще в глибині XIX ст.24.

Корисно на цьому місці підсумувати дотеперішні спостереження, 
вживаючи нашу риторичну модель літератури. “Енеїда” звертається до 
публіки, яка, переходячи від землевласника до службовця, стає частиною 
всеімперської службової еліти. Якщо вона свідома своєї козацької 
спадщини, вона розуміє її як джерело своїх соціальних привілеїв. Мета 
стратегії переконування в “Енеїді” — перетворити в цій публіці залишкове 
та історично віджиле почуття тотожности з неіснуючим уже військовим 
станом у почуття самоототожнення з живою нацією. Ця нація отримує 
сучасність завдяки ідеалізованій картині етнографічної субстанції селян
ського та козацького життя; вона отримує минуле через переорганізацію 
різних ліній української історії. Обрій сподівань поширюється і перетво
рюється.

Нам залишається зосередити увагу, бодай коротко, на найпотужнішому 
арґументі, що ним послуговується “Енеїда”: на українській мові та її 
гумористичній реалізації. Впродовж XVIII-ro ст. Україна в рамках 
Російської імперії перетворилася на провінцію. Паралельно з цим процесом 
старі культурні установи, у тому числі і стара “висока” мова — 
церковнослов’янська з українськими елементами — втратили свою 
функцію і зникли. Народна українська мова втратила соціяльний та 
культурний статус і залишилася засобом спілкування головно для 
с о ц іа л ь н и х  низів. Інші с о ц іа л ь н і  прошарки користувалися нею лише у 
неформальних ситуаціях, на письмі вона з’являлася головно в комічних 
контекстах: низький соціяльний статус мови мав своїм наслідком те, що 
українське письмо освічений читач не міг сприймати інакше, ніж як 
домашнє, низьке та несофістиковане25.

Висловлюючись термінологією риторики, рішення Котляревського 
вживати українську мову для великого літературного твору, разом з його 
вибором жанру та взорового тексту, мало арґументаційну силу. Прияко- 
рена до відомого клясичного тексту “Енеїда” вже силою цього зайняла 
місце в європейській літературній традиції. Читач знав, що для травестії 
клясична поетика приписує “низьку” мову, низький стиль та зміст. У 
травестії можна було вживати соціяльно упосліджену українську мову і 
писати про народні звичаї та побут, не виходячи поза координати 
к л а с и ц и с т и ч н о ї  культури.

Таким чином, “Енеїда” перетворила необхідність у чесноту. Оскільки
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статус мови був таким, яким його створила історія, Котляревський вповні 
використав її (мови) можливості і створив українськомовний шедевр 
комічної поезії низького стилю. Його компетентність як побта та мовника 
довела життєздатність народної української мови як літературної. Його 
комічне начало зробило виклик наступникам, спонукаючи їх до творення 
літератури ширших інтелектуальних та емоційних діяпазонів.

Що цей арґумент мав переконливу силу, видно не так з потоку 
епіґональних наслідувачів, як із часто повторюваного докору, який 
поділяли і Шевченко, й Куліш26, що “Енеїда” — це ще замало, що в 
Котляревського не вистачає субстанції та серйозности. Але до 1861 року, 
коли Пантелеймон Куліш опублікував в “Основі” своє відоме оскарження 
Котляревського, українська література пройшла далеку дорогу. Сучасникам 
Куліша вже не було очевидно, що в “Енеїді” Котляревський осягнув 
максимум того, що було можливе, беручи під увагу обрій сподівань його 
публіки. Він увів нелітературну мову в літературу, використавши для 
цього єдиний жанр, який такому задуму міг послужити. А його “Енеїда”, 
хоч би якою жартівливою і легкою вона була на поверхні, виступає 
повноправним аргументом на користь модерної національної свідомости.
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