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ЛІТЕРАТУРА

Юрій АНДРУХОВИЧ

АВЕ, “КРАЙСЛЕР”!

Пояснення очевидного
“Особи з яскраво вираженими ознаками 

дебілізму до розваги не допускаються”.
Напис на запрошенні.
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Минає вже дев’ятий рік від того часу, коли Ірванець раз і назавжди 
з’ясував для себе, що жодне з моїх очей не є скляним. Це сталося в 
Ірпені, взимку, навколо лежали високі сніги, це був єдиний у моєму 
житті (і один ib незліченних — в Ірванцевому) семінар для молодих. Ми 
стояли в сутінках посеред якоїсь алейки, і Сашко плів усілякі небилиці 
про своє тяжке дитинство, в якому, мовляв, не було нічого світлого, крім 
піонерських таборів і мастурбації. Тіні поетів минулого і каґебістів 
прийдешнього нечутно пропливали повз нас, прислухаючись до кожного 
Сашкового схлипу... 4

Минає вже десятий рік від того часу, коли шахтарський поет Віктор 
Неборак надіслав мені до війська свого першого листа не зовсім 
правильною українською мовою. Лист, як і все інше в Неборака, був 
шанобливо-зухвалий, тобто ввічливо-нечемний, автор його звертався до 
мене на “ви”, але наголошував на власній значущості вже з першого 
рядка: “Добрий день, Юрію! Пише до вас Віктор Неборак — власною 
персоною”... Оце “власною персоною” зробило мене, на той час сержанта 
совєтської армії, майже щасливим...

Минає вже вічність від того часу, коли ми зійшлися втрьох і було 
вимовлено фатальне й сакральне, універсальне і карнавальне Бу-Ба-Бу...

Чого нам хотілося? Що намагались ми осягнути цією неписаною угодою 
на трьох? Відповісти стає все тяжче. Деякі акценти й нюанси вже просто 
забуто, давно скинуто двадцятип’ятирічну шкіру, в якій ми красувалися 
по всіх перехрестях Львова — самовпевнені і не відомі нікому, за винятком 
певного кола найближчих друзів, яке, щоправда, і тоді вже нараховувало
з півсотні всіляких монстрів.

І все ж — чого нам хотілося?
Здається, що спершу то була не стільки естетика, скільки спосіб 

виживання. Або естетика як спосіб виживання. Чи навпаки. Іншими 
словами — спроба бути максимально вільними у загалом невільній 
ситуації. Триматися поруч, відчувати лікоть як серцебиття.

Але що за банальщина поперла з мене? Який там лікоть! Ми просто 
любили читати вірші один одному. І не тільки один одному — варто 
було нам із Ірванцем на день-другий заскочити до Львова (чи то пак “в 
містечко Париж”), як за нами трьома вив’язувався довжелезний хвіст 
щонайменше із п’ятнадцяти суб’єктів, серед яких переважали люди дотепні 
й великодушні (з-поміж них я завше пам’ятатиму етнічних німців
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Кауфмана і Коха). Проте траплялося й деяке нав’язливе бидло. Мова, 
однак, не про нього.

Мансарди і пивниці були нашими. І майстерні були нашими. І самвидав, 
і Антонич, і Калинець, яких я, до речі, саме тоді якось побачив разом, 
удвох, — це сталося 7 липня 1987 року, коли відзначалося 50-ліття 
Антоничевої смерти. Майбутніх біографів відсилаю до Неборакового вірша 
“Янівський цвинтар”, вміщеного у збірці “Літаюча голова”.

А ще нашими були вино і пиво, коньяк і кава та деякі інші об’єкти, 
від яких шумить у голові.

Нашим був час. Він сприяв. Ще ніколи й ніхто з поетів не мав такого 
сприятливого часу. Свободи зовнішньої ставало все більше, ми відкривали 
в собі все більші ресурси свободи внутрішньої. У вісімдесят п’ятому році 
Ірванець не міг би ще безкарно показати свій голий зад зі сцени Львівської 
опери — та його просто не впустили б туди! Але в дев’яностому він уже 
запросто зробив це і навіть викликав бурю оплесків.

Демократизувалася мова української поезії, мужнів її словник. Вимальо
вувалися перші “перса”, за ними вже виднілися “дупи” і “курви”. Ось-ось 
мав виринути перший “прутень”, а далі вже й просто — “рускій мат”. 
Зараз, коли цього добра на кожному кроці, ми іноді чуємо свою провину. 
Що ж, апостоли завжди перебріхують вчителів. Свобода дісталась їм 
майже задурно — вочевидь, це щось на зразок кисневого отруєння.

Мова, однак, не про них, а про те, що нас усе-таки об’єднало. Це 
не в останню чергу було місто. І конкретний Львів, і місто як таке, і 
Місто як абстракція. Місто взагалі. Адже ми всі — даруйте на слові — 
поети-урбаністи. Щось там, правда, є в Ірванця про якусь хату в якомусь 
селі. Але це було вже так давно, що стало неправдою.

І тут маємо перший камінь спотикання. На кожну абстракцію — своя 
обструкція. Особливо в нашому, роздертому агресіями, поспільстві, де 
кожен виробив собі священне право не любити ближнього.

2

“Література — це Храм!” — харамаркнув мені якось один розгніваний 
письменник.

Нічого не заперечую проти храму. Хоча з такою ж часткою істини 
можна стверджувати: “Література — це Лікарня! Література — це Школа! 
Література — це Фабрика! Література — це Вокзал! Література — це 
Пароплав! Це Бордель! Це Смітник! Це Нужник!”. Стверджувати про 
літературу можна будь-що. Вона стерпить. І храм стерпить, і нужник.

Але як храм, то храм. Тільки якщо вже храм — то з живими людьми, 
а не зі священними коровами.

Священних корів у нас більше, ніж в індусів. Це збочення до 
постаменту, брили, закам’янілости, забронзо- і бонзовілости, опущених 
долу вусів і насуплених кущуватих брів уявляється мені чимось на зразок 
дитячої національної релігії. З неї можна тільки вирости. Але можна й 
не вирости — затверднути в ній, запливти маразмом. І почати про
повідувати якусь чергову графоманську версію світотвору: від духовної 
республіки до духовного хуторянства включно. Версію, можливо, й 
симпатичну — якщо вона належить п’ятирічній дитині, а не п’ятиде- 
сятирічному переросткові.

Найбільшим гріхом, найглибшим тавром на шкірі Бу-Ба-Бу завжди 
залишатиметься наша спроба розтопити цю брилу пісної недовченої 
поважности на всьому українському. Спроба перевірити згаданих корів
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на предмет священности. Це породило безліч конфліктів, але й безліч 
порозумінь, котрі при зіставленні з конфліктами, безперечно, перева
жатимуть.

3

Десь починаючи з вісімдесят сьомого року, коли Неборак опинився в 
Києві і побачив там уперше оригінал крайслера імперіала , а потім показав 
його мені, ми вирішили, що цей автомобіль створений спеціально для 
нас.

Закутані в чорні куленепробивні плащі, в капелюхах, насунутих на 
темні окуляри, ми під’їздили улюбленим крайслером під стіни всіляких 
письменницьких закладів. Ми виходили з крайслера, лунко клацаючи 
його — ні, не дверцятами — дверима! — і, стискаючи під кулене
пробивними полами безвідмовні портативні шмайсери, входили досередини, 
підіймалися сходами, вривалися до кабінетів. Ми вбивали секретарів, 
редакторів, цензорів, коректорів. Ми ґвалтували друкарок, прибиральниць, 
буфетниць, готельних покоївок. Ми грабували сейфи рідної літератури. У 
нас не було нічого святого. Навіть погруддя Леніна вперше винесли зі 
спілчанської зали під дулами наших скорострілів. На своїх вечорах ми 
змушували публіку до наркотиків і групового злягання. Публіки від цього 
робилося все більше. Ми перевернули догори дном віковічну піраміду 
моральних цінностей. Нас завербували в Москві, Нью-Йорку, Стамбулі, 
Варшаві й Тель-Авіві, хоча насправді ми працювали в інтересах Са
удівської Аравії. За нами слід у слід ходив натовп рекетирів, мінял, 
сутенерів та німфоманок і співав нам осанну. На виданих нами книжках 
проступали якісь заборонені символи, а також спеціальний чорний надрук 
“Их размскивает милиция”.

І от — нині. Нині суспільство пожинає плоди цієї бурхливої 
восьмилітньої діяльности. Крива злочинности неухильно зростає. Рівень 
життя населення неухильно падає. Виплекані поезією бубабістів дванад
цятилітні інфіковані СНІДом фіндюрки породжують мутантів і вампірів. 
Незідентифіковані сатаністи викопують на опівнічних цвинтарях тіла 
загиблих партсекретарів. Сини повстали проти батьків, брат пішов на 
брата, а матері продають доньок до анатомічних театрів. Схоже на те, 
що осягнуто саме дно жахіть.

І все це — наслідком того, що колись Неборак дозволив собі легковажно 
написати “встромляєш в неї спис тюльпанний”. А ще раніше Ірванець 
написав, як обіймає в кущах певну знайому санітарочку і як він любить 
“мокру під нею вітчизну свою”. Андрухович же взагалі — переклав 
Самійла Немирича, а ще раніше сказав уголос “какаду”!..

І горе тій землі, що приводить на світ таких ґевалів, горе!

4

Гей, схаменися, голубе, що за дурниці ти верзеш, зараз осадите ви 
мене. І про кого, про бубабістів, про цих приємних молодих чоловіків, 
які навіть напитися по-людськи не вміють? Це вони з автоматами? Це 
вони грабували сейфи? Що за дикі фантазми!

А я, між іншим, спотворив тільки форму. Бо за змістом суть усіх 
інвектив щодо нас передано точно: ганґстери.

Якось так уже склалося, що для оцінювання певного явища значно

*Автор застерігає за собою право різноманітного написання цієї назви — в лапках і 
без лапок, з великих літер і з малих, — як йому, авторові, захочеться.
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зручніше підшукати для нього вже знайому шухлядку, аніж конструювати 
нову. А тут уже сама назва натякає на щось непристойне, спорзне, 
хуліганське — Бу-Ба-Бу. Саме так: бабу би! І вже маємо шухлядку, 
задля визначення якої навіть не конче вчитуватись у їхні рядки чи 
відвідувати вечори: епатаж, футуризм, жовті метелики, “пощечина 
общественному вкусу”, спалення Рафаеля, срака-дошка тощо.

Заявляю на це з усією відповідальністю: нічого подібного ніколи не 
було в наших намірах! Епатаж буржуазії? То покажіть мені спершу цю 
буржуазію, де вона і хто вона. Може, це пролетаріат? (Кажуть, одна 
двірничка і справді якось ридала над моїми віршами — щоправда, то 
була л ь в і в ш ь к а  двірничка). Трудове селянство? Вожді 
письменницької спілки? Партійці, патриції та кей-джі-бі? Кого нам 
епатувати? Суспільство в цілому? Це яке таке суспільство — чи не те 
часом, в якому дев’яносто відсотків не читає зовсім, а з тих, що все-таки 
читають, дев’яносто відсотків не читає по-українськи, а з тих, що все-таки 
читають по-українськи, дев’яносто відсотків не читає поезії? Спробувати 
епатувати таке суспільство наважився б хіба божевільний. Зрештою, поезія 
має в собі щось від божевілля, це правда.

Але наше божевілля виявилося в іншому. Бо ми заповзялися 
ліквідовувати хоч деякі порожнини у тому, роздертому на шмаття і 
розрідженому просторі, котрий іменується українською культурою. 
Здається, я дозволив собі висловитися надто голосно і самовпевнено. Адже, 
швидше за все, було якраз навпаки — не ми творили щось у цій культурі, 
а вона творила нас. Тобто скеровувала і заманювала — своїми необжитими 
закапелками, незалюдненими маргінесами, задавненими табу, які так 
хотілося порушувати; своєю цнотливістю, яка так пасує кожній молоде
сенькій панні напередодні шлюбного розквіту, але так не пасує їй же у 
віці зрілому, напередодні старіння і всихання. Тож ми взялися наближати 
цей шлюбний розквіт...

Але й це не зовсім так. Бо ми ні про що спеціально не домовлялися. 
Ми не розробляли програм і маніфестів, не підписували жодних комюніке 
чи меморандумів. Ми просто вигадували вірші і читали їх — спершу 
один одному (і я в житті не мав таких геніальних слухачів, як ці двоє!), 
потім — для ширшого кола “свідків Бу-Ба-Бу”, наших адептів і 
симпатиків, урешті — для публіки, що приходила на влаштовані нами 
вечірки, число яких, до речі, сягнуло десь так тридцяти (трьохсот 
тридцяти, хочеться сказати). Власне, від певного часу публіка, що 
приходила на вечірки, ототожнилася зі згаданим колом, чи то пак кодлом, 
“симпатиків та адептів”. Ми знали, принаймні в обличчя, усіх, хто до 
нас приходив, навіть якщо бачили їх уперше, але то був особливий 
людський різновид. Якісь майже родинні зустрічі, щоразу інтимніші й 
тепліші: якісь художники, актори, студенти, дружини поетів, заступники 
міністрів, діти філологів, інтелектуали з діаспори, композитори-піснярі, 
діячі опору, депутати рад усіх рівнів тощо. (Зацікавлених детальнішим 
переліком відсилаю до Неборакової “Реставрації”, де подається усеред
нений поіменний реєстр найвагоміших серед наших гостей). Ага, ще 
обов’язково виринав із зали черговий графоман, який поривався на сцену 
з єдиною метою — зіпсувати увесь кайф як нам, так і публіці. Ми 
знищували його своєю прохолодною ввічливістю...

Ось так, цілком невимушено і майже непомітно, ми від одного питання 
переходимо до іншого, не менш принципового: від “для чого?” до “для 
кого?”.
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Для кого я пишу? — питання, яке досі залишається традиційно 
виснажливим, переслідуючи кожного правдивого вкраїнського поета 
нав’язливим рефреном. У нашому випадку вага цього питання щонайменше 
потроїлася. Для кого Бу-Ба-Бу?

Дозволю собі тут дещо ширшу цитату.

“Те, що писав Ґонкур про Францію сто років тому, можна повторити дослівно про наші 
культурні відносини ще тепер. В масах, які я маю на думці, відношення нашого загалу до 
мистецтва було вповні негативне. Музична наша творчість мала єдиного серйозного 
представника — Людкевича; малярство репрезентував трохи не один Труш, а поезія, яка 
тоді могла похвалитися навіть значною кількістю жерців, находилася у нас на вигнанні, бо 
нашим патріотам було доволі кількох крилатих фраз із Шевченка, про які вони нагадували 
собі в часі осяких святкових імпрез і якими рекламували свою культурну вартість і свій 
патріотизм, що в тих часах втішався високою квотацією на громадянській біржі. (...)

[Але] гурток молодих бунтарів повів агресивну атаку за здобуття читаючої публіки. Ми 
пішли за порадою Гонкура, ми почали носитися з нашим “товаром” поміж Богу душу 
винними патріотами, які не розуміли — пощо люди творять літературу, і дивувалися, що 
находяться між нами розтратні одиниці, які марнують гроші на видавання непотрібного 
краму. Адже ж наша “еліта” не знала навіть назвиськ наших письменників, а навіть 
Франком вона цікавилася тільки як громадським діячем, критиком усвяченого ладу 
суспільного!

Не забуду ніколи одно! сцени, яка характеризує тодішню нашу Інтелігенцію. В залі 
“Народного Дому”, де відбувалася традиційна академія в честь Шевченка, що, як звичайно, 
мала утаєну ціль дати змогу нашій “еліті” винести на виставу свою гардеробу і свої привілеї 
касти, вештався студент з кількома книжками. Вже добре спітнів, перебиваючись крізь 
щільно заповнені ряди сиджень без ніякого успіху, аж врешті добився до одного з “найгрубших 
риб”, адвоката, парламентарного посла 1 обкадженого бойовика на культурному фронті.
— Купіть, пане после, “Semper tiro” Франка! — заговорив, певний успіху.
— Не читаю поезій! — відрубав патріот.
— Так, може, твори Коцюбинського...
— Він також вірші пише?
— Ні, пане после, він найбільший майстер сучасної прози.
— Гм... Що маєте ще?
— Оповідання Яцкова.
— А цей по-якому пише: віршем чи прозою?
— Авжеж що прозою.

І так далі йшла лекція сучасного письменства, аж поки меценас не втратив терпцю і не 
нагнав влізливого кольпортера словами: “Йдіть до чорта! Я на дурниці не маю ні часу, ні 
грошей”.

(...) Ми, молодомузці, може, навіть тільки інстинктом, відчували, що Європа женеться 
вперед, тоді як ми, галичани, сидимо скам’янілі на гранітних основах традиційної побу
товщини, “неньковатости”, примітивізму й сентименталізму. Нас уже не захоплювали 
стривіалізовані щоденним уживанням канонічні крилаті фрази: “Праця єдина з неволі нас 
вирве” (при одночасному неробстві загалу) і “учітеся, брати мої, думайте, читайте!” (при 
цілковитій неграмотності й імунізуванні загалу від думання). Ми хотіли направду працювати, 
учитися й думати, та й домагалися від загалу того самого.

Ми бачили, що загал не переварив у собі навіть Шевченка і Франка, пережовуючи вперто 
хіба поетичну публіцистику першого і патос “Каменярів” другого; ми хотіли навчити загал 
читати справжню поезію*, не гюфальшовану манірністю й ідеологією Квітки аж до Бордуляка 
включно, поезію, вільну від трафаретних, барвінкових і вербових пейзажів. Ми ж добачали, 
що реміснича й шаблонова література витрутила загалові з рук книжку, що з домів нашої 
інтелігенції мистецтво прогнано. І ми шукали нової форми, нового вислову, намагалися 
витончити наші творчі засоби у формі і змісті. Одні з нас задивлялися на ближчий захід, 
на “Молоду Польщу”, інші сягали поглядом куди далі. І тому критика, а вкупі з нею і 
загал називав нас “птицями не і домашнього хову” і підозрівав нас у національному 
індиферентизмі. І одні й другі не помічували, що, абстрагуючись від Лепкого, який вперто

*Ус1 підкреслення мої. — Ю. А.
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скоботаи піднебіння патріотів традиційною кутею і великодніми калачами та заколисував 
їхні розмріяні душі патріотичним патосом, всі ми по самі вуха стриміли в нашому рідному 
світі і тільки сильніше від загалу відчували нашу хворобу і боліли з цього приводу. І були 
озлоблені. Кожний з нас був на свій лад сатириком.

Що ж дивного, що ми тужно звертали погляд на захід, і що дехто з пас, мов потопаючий, 
витягав руки до обновленої і очищеної від фальшивого патріотичного романтизму поезії 
“Молодої Польщі”?

(...) Це ще більше відштовхувало від пас загал, що хорував гіпертрофією загумінкового 
патріотизму, і в якому ще й досі покутував дух Кониського і Танячкевича, дух культу 
“святих” вишиваних сорочок і нещирого патосу, який плекав у громаді патріотизм “па 
печі”, відсталість від культурного світу і спекуляцію на патріотичному базарі. Ми — в 
протилежності до загалу — відчували, що нашому народові небавком прийдеться скласти 
іспит національної зрілости і що при цьому іспиті ми провалимося...
Ми відчували це і безрадно кидалися в сітях традиції, забобону, загумінковости й 
примітивізму. 1 вже те саме наше кидання тривожило наш інертний загал, і загал реагував 
па те як міг.

Чи сьогодні змінилося в нас на краще? Може...”

Питання б’є в “десятку”. Чи сьогодні змінилося в нас на краще? 
Зізнаюся щиро, я ледь уникнув спокуси спершу містифікувати вас, ледь 
осучаснивши лексику і синтаксу, замінивши минулий час теперішнім, 
Івана Франка тимчасово замінивши (хе-хе) Іваном Драчем, молодомузців
— вісімдесятниками, Коцюбинського — ну хоч би В’ячеславом Медведем, 
а Лепкого, скажімо... Хоча ні. Будь-яка аналогія накульгує, і ви відразу б 
викрили мене. А все ж я ще раз, слідом за Петром Карманським, автором 
наведеного вище уривка зі спогадів “Українська богема”, запитаю: чи 
сьогодні змінилося в нас на краще?

Судячи з більшости наших переповнених людом вечорів — так. Судячи 
з моментально розпродуваних наших книжок — так. Судячи з того, що 
ми вийшли на рамки суто літераторського варива і потрапили навіть до 
скандальної хроніки (випадок із побиттям Ірванця) — так.

Але коли я бачу цих похмурих типів з опущеними долу вусами, без 
проблиску гумору на мармизах, патріотично стурбованих і зажурених, 
підозріливих і спітнілих, яким на кожному кроці ввижається як не 
національна зрада, то духовна отрута, як не порнографія, то педофілія, 
як не руйнування ідеалів, то замах на святиню, мені вкотре починає 
здаватися: ніде не змінилося в нас на краще, пане Карманський...

А може, виною всьому ця кирилична абетка? І цей східний обряд? І 
це по-графоманському вперте переконання, що поезія обов’язково д л я  
когось?

“На кого ти орієнтуєшся, коли пишеш?” — запитав якось Неборак 
Петра Мідянку. “На Бога”, — відповів той. А втім, він міг відповісти і 
з питальною інтонацією. Бо в них на Закарпатті оце “на Бога” означає 
“навіщо?”, ну, по-нашому це буде “на фіга?”. На кого ти орієнтуєшся, 
коли пишеш? А навіщо?

Суцільні знаки питання...

6

Моя з вами подорож навмання вже, здається, перевалила за половину, 
а про “крайелер імперіал” я так по-людськи нічого й не розповів. Тепер, 
на мою думку, найвищий час це зробити.

Цей проект розгортався у часі та просторі цілих п’ять років (двадцять 
п’ять віків, хочеться сказати). Як я вже згадував, улітку вісімдесят 
сьомого приголомшений Неборак показав мені двері, за якими знемагав 
у своїй царській величі ув’язнений автомобіль. Коли Неборак починав
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оповідати про “крайслер”, йому відбирало мову від хвилювання. Він 
намагався описувати його за допомогою жестів і вигуків, він малював 
його обриси на піску, він танцював довкола наглухо зачиненого гаража, 
немов тунгуський шаман довкола уламків метеорита.

Ґараж спеціально для нас відчинив його (і ґаража, і “крайслера”) 
господар, до речі, поет, — але те, що він поет, у нашому випадку (як 
і для літератури в цілому) не мало жодного значення. Головне — він 
був зятем покійного совєтського генерала, єдиним спадкоємцем леґендар- 
ного червоного комдива (командарма?), заволодівши по його смерті не 
лише дочкою, квартирою, шаблею і папахою, але й “крайслером 
імперіалом”, цим танком, цим будинком на колесах, цим пересувним 
містечком розваг, цим вічним двигуном (перперто мобіле, сказав би 
Неборак), цим бронтозавром автострад, цим храмом Великої Американської 
Мрії!..

(“Крайслер” був подарований генералові урядом республіканської Іспанії 
за участь у здобутті фортеці Альказар у 1936 р. Детальніше про це у 
відповідному вірші Б.-І. Антонича — див. третю главу “Книги Лева”).

На жаль, він не їздив. Поет, його власник, присягав нам, що ще 
поставить його на колеса, що тріумфально ввірветься ним одного разу в 
сіру юрбу банальних і жалюгідних “транспортних засобів”, що хре- 
щатицьких дівчат возитиме на ньому тоннами, а спиртні напої — 
барелями... Але яке щастя, що цього дотепер не сталося! Адже нам (а 
властиво Неборакові) йшлося цілком не про те.

Цей “крайслер” мусив перейти в іншу якість. Це мала бути книга. 
Це міг бути фільм. Або танець, або рок-н-рол, або торт, або спектакль. 
Неборак хотів писати про нього вірші. їрванець укладав про нього епос. 
Я довгий час залишався щодо нього холодним — це була необхідна 
дистанція, щоб не згоріти передчасно в його божистому бензобаку. Аж 
нарешті я випустив його в “Рекреаціях”. Демонічний Попель, злий геній 
діаспори, привіз на ньому до Чортополя Гриця Штундеру і Юрка 
Немирича. Пізніше в його багажнику спав зарубаний в дим Білинкевич. 
Пізніше, звільнений від пут земних, він літав над чортопільським 
карнавалищем...

1 таким чином ми дожили до осені дев’яносто другого, маючи за 
плечима добрий шмат нестерпного світу. Ми щоразу змінювали маски і 
місця свого перебування: Київ, Львів, Москва, Ґданськ, Едмонтон, Венеція, 
Коктебель, Свиноустя, Мюнхен, Варшава, Нижній Березів, Лемберг, 
Торонто, Херсон, Станісляу, Данціг, Інсбрук, Монахіум, Лучеськ, За- 
парижжя — усе змінювалося з шаленою швидкістю, миготіло й розсипалося 
на скалки, на окремі блискітки, у міжчасі ми встигли відсвяткувати ПП
— Перше П’ятиріччя і позачергові тридцятиріччя кожного з нас, заснувати 
академію, обрати до неї п’ятьох академіків, нагородити їх преміями та 
регаліями, видати кілька книжок, написати безліч рядків... І все — як 
з’ясувалося, для того, щоб восени дев’яносто другого року в приміщенні 
Львівської опери стався спалах, вибух, викид, сталася прекрасна катаст
рофа, якої боялися і сподівалися, цей великий блискучий провал, — ця 
поезоопера з автомобільною сакральною назвою.

7

Чотири вечори (сорок чотири вечори, хочеться сказати) зажіотажована 
юрба переповнювала Львівську оперу. Вони хотіли бачити, мати, мацати, 
лизати й о г о. Вони з еротичним нетерпінням очікували й о г о
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прибуття. З хвилини на хвилину мав з’явитися в і н  — “Крайслер 
Імперіал”, автомобіль-опера, автомобіль здійснених марень.

Курйозність моменту полягала в тому, що ніщо нічому не відповідало. 
Розпалена жагою публіка на дев’ять десятих складалася з таких, котрі 
жодного разу в операх не бували, більше того, — жодної опери не чули, 
а про меццо-сопрано мали уявлення не більше, ніж про модерато 
кантабіле. Іншого ґатунку профани перебували на сцені та в ямі: хор, 
балет, оркестр. Ці в свою чергу не знали творчости Бу-Ба-Бу і гидливо 
затикали вуха кінчиками пальців під час рокерських прогонів. Драматичні 
ж актори явили собою зразок ще одного різновиду йолопів: злетівшися 
на світло “халявних бабок”, обіцяних за ніщо, вони були настільки 
запамороченими, що плуталися навіть у найпростіших репліках, поза очі 
режисера називаючи текст (переважно мій текст!) франтуватим. У цій 
виставі їх можна було використати хіба що як меблі. Крім того, хтось 
із них періодично напивався і втрачав орієнтацію в темних залаштункових 
лабіринтах та звалищах декорацій.

Сергій Проскурня яко головний фехтмайстер намагався звести щось 
докупи, але йому вдавалося не так вже й багато. Щоправда, підіймання 
та опускання плунжерів обійшлося без поважних жертв з боку виконавців,
— здається, тільки під час третьої вистави якомусь російськомовному 
п’яничці, що випадково приблукав з вулиці й опинився чомусь аж на 
сцені, трохи розчавило ногу. Механіки, проте, спрацювали бездоганно, 
вчасно зупинивши плунжер, і кульгавий відтоді іммігрант зі скавулінням 
покинув приміщення храму мистецтв...

Ніхто — ні виконавці, ні публіка — не розуміли, що відбувається і 
чим усе закінчиться. Але всі тішилися, бо завжди було чому тішитись: 
як не Штефцьові Оробцеві з вухами керролівського Зайця, то збомжілому 
Вікторові Морозову з його утробним “Джульбарс повісився!”, як не 
літаючій голові Неборака, то гіпертрофованому членові Ірванця (художник 
Мар’ян Савицький). І в цьому виявлялася вся природа бубабізму — його 
адепти тішаться, з головою занурені в непоясниму радість буття...

І тільки ми втрьох — Прокуратор, Підскарбій та Патріарх — знали, 
що відбувається і чим усе закінчиться. Ми контролювали цю ситуацію 
ще до її виникнення. Адже на сцені і в залі, у ложах та на балконах 
матеріалізувалися наші вірші та наші персонажі. Причому в най- 
невинніший спосіб — матеріалізувалися, навіть самі не здогадуючись про 
це. Як тече річка, сама про це не здогадуючись. І коли там, під небесами, 
на найвищому балконі, під самим склепінням, хор діточок у синьо-жовтих 
піонерських гальстухах ангельськими голосами заспівав а сареіа “Малюйте 
бабу голу — бу”, я мало не заплакав, а втім, здається, таки заплакав, 
бо то співало наше втілене прекрасне майбутнє...

Аби вам зрозуміти краще, про що йшлося у виставі, я процитую тут 
повністю лібретто до неї, написане Ірванцем однієї з безсонних ночей 
напередодні прем’єри:

“Юну красуню Амальтею Г*араздець під час балу на честь її повноліття викрадає злий 
чаклун. Старий князь Попель, названий батько юної красуні, закликає богатирів усього 
Свазіленду вирушити на пошуки його названої дочки. Зголошується лише троє сміливців- 
бубабістів — Вернигора, Вирвидуб і Крутияйця. З перших же кроків їхньої подорожі їм 
береться перешкоджати зла чаклунка Клітемнестра. Допомагає їй у цьому Вухатий Троль. 
Але коли троє сміливців уже остаточно заплутуються в тенетах підступної чарівниці, їм на 
допомогу несподівано приходить Самійло Немирич та Андрій Дель Кампо — двоє зачарованих 
принців-близнюків, яких підступна чарівниця перетворила на пару віслюків. Визволивши
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трьох героїв, вони повертають собі свою попередню зовнішність, після чого разом зі сміливцями 
вирушають на пошуки красуні.

Але подальші їхні шляхи теж сповнені пригод і небезпек. Зграя фурій-санітарочок під 
проводом Дівчини з Пляцками заворожує їх своїм химерним і магічним співом. Герої 
засинають, і лише випадкова поява Літаючої Голови рятує їх від повної загибелі. Та ж сама 
Літаюча Голова провадить їх уперед, до нових досягнень і перемог.

Врешті-решт у печері чаклуна відбувається вирішальна битва, в якій героям протистоять 
Павло Мацапура-кат, Юрко Немирич, пан Базьо, Мартофлякова Марта та інші втілення зла 
і пітьми. Після кривавої січі красуню Амальтею вдається звільнити з зачаклованої темниці. 
Всезагальний тріумф. Лунає Пісня Східних Слов’ян, і герої з тріумфом повертаються додому. 
Happy End”.

Замість геппі енду четверо зарізяк із “Кому вниз” вивозили на сцену 
втілення “Крайслера” — купу жалюгідного брухту з двома потужними 
прожекторами, котрі створювали враження неземного літаючого об’єкту. 
І все це вибухало.

То був повний провал. Публіка аплодувала стоячи. Обурені всеза- 
гальним блюзнірством типи з опущеними долу вусами розгнівано покидали 
залу — писати нищівні рецензії, трохи схожі на доноси.

Останнім на сцені з’являвся Проскурня. Йому аплодували найдовше. 
То був повний успіх.

Пригадую, як після останньої, недільної вистави було вирішено не 
розгримовуючись виходити з парадних дверей на площу і там, влившися 
ненадовго у буйність карнавального натовпу, зійти на сам верх Музичної 
Вежі — тимчасової споруди, зведеної для триденного роковиська.

Проскурню притримав за рукав банальний омонівець і сказав своє 
“нєзя”. Проскурня вирвався і сказав йому щось інше. “Так. Забираємо”,
— сказав базальний омонівець до другого омонівця, не менш банального, 
і вони почали крутити Проскурневі руки назад.

П’ять хвилин тому вся Львівська опера стоячи аплодувала йому. Серед 
присутніх були голова державної адміністрації, мер міста, амбасадор 
Австрії в Україні та інші офіційні особи. Вони теж аплодували стоячи. 
Це було п’ять хвилин тому. А зараз два банальні омонівці крутили йому 
руки назад, аби запакувати до лунохода.

“Що ви робите? — запротестував я. — Це головний режисер фестивалю! 
Він зараз повинен бути там, угорі!” — “Ми його забираємо! Нам по фіг 
ваш фестиваль. Він хуліганив!” — “Він занадто понервував, відпустіть 
його”, — вдався я до більш дипломатичного тону. Можливо, на них 
подіяла моя патріарша корона, можливо, мантія з горностаєвим хутром. 
А може, — все разом: і корона, і мантія, і жезл, і тон. Але Проскурню 
вони відпустили. За це я досі глибоко вдячний нашій поліційній державі.

8

І якось раптом усі зрозуміли, що це кінець.
Щось завершилося, щось вичерпало себе. Поезоопера підвела риску. 

Макет “Крайслера” вибухнув на сцені. Можливо, публіка аплодувала не 
нам, а цьому вибухові?

Перше щось таке відчув Ірванець. Він узагалі по-жіночому чутливий 
(як і кожний справжній поет). “Знаєш, це буде такий танець на наших 
кістках”, — повідомив мені, щойно я приїхав до Львова на репетиції.

“Бу-Ба-Бу померло!” — весело проголосив мій улюблений віолончеліст 
Юрко Іздрик після першої ж вистави.

“Чи не вважаєте Ви, що це, хоча й прекрасна, але все-таки смерть
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Бу-Ба-Бу?” — допитувався в Неборака юний інтерв’юер з диктофоном і 
пафосом.

Розмови про нашу смерть — чи то вже доконану, чи то ще ні, але 
вже близьку — виникали дедалі частіше. Я пригадав, як у дитинстві 
чув, ніби застрелився Муслім МаЛмаєв. Очевидно, його постріл був не 
зовсім точним.

Отак на нашому карнавалі, в самому його розпалі, запахло не
сподіваним трупом. Несподіваним, але, здається, для багатьох дуже 
бажаним. Бо навіть, забувши про своє кухарське призначення, побігли з 
літературних кухонь зграї кухарчуків веселеньким галопом, розносячи по 
редакціях крилатий радісний некролог: “Вінок на могилу Бу-Ба-Бу”. Це 
як розуміти: король помер, хай живе кухарчук? А не забагато чести?

Геніальний Петро Старух і справді поставив нам пам’ятник на сцені. 
Неборакова голова і справді відокремлювалася від тіла. Голий муляжний 
Ірванець і справді зависав над залою догори членом. І чорна меса була, 
і закривавлені різники, і граф дель Кампо (якщо був тверезий) видушував 
своє фатальне “Ви програли!”. Усе це було, і ніхто не посміє цього 
заперечувати, а якщо посміє, то я перший кину в нього жезлом.

Але хіба може померти те, чому немає початку й кінця? Хіба може 
померти Бу-Ба-Бу, ця Триєдність і Тривідмінність, і Шестирукість, а 
відтак і Шестикрилість? Або по-іншому спитаюся: чи може померти душа 
з її кров'ю та реготом, поезія, лихослів’я, вино, музика, балаган, любов, 
зухвальство, буфонада, ритуал, магія, театр, ще раз буфонада, сміх, плач, 
кайф, смак, джаз, рок, джаз-рок? Чи можуть ці речі померти? Ніхто не 
посміє цього стверджувати, а якщо посміє, то я перший кину в нього 
Ірванцевим муляжним членом.

9

Але все-таки щось і справді завершилося. Ріка почала змінювати 
русло. Не тому, що з якогось дня я перестав писати вірші — це несуттєво. 
Можливо, що з якогось дня я почну це робити знову. Але сталося дещо 
інше, значно суттєвіше.

Здається, минула молодість. Ми дуже пильнували за її проминанням, 
випивали її по краплі, ніби найкоштовніший напій світу. Що ж, вона 
вдалася нам не найгірше. Після нас буде море порожніх пляшок під 
столом на суді.

Натомість постає типово європейське питання: що далі? Що там, за 
кінцевою зупинкою “крайслера”, куди в’їзд на лімузинах молодости 
заборонений? І що залишиться від Бу-Ба-Бу, якщо в нього відібрати 
лімузин?

Не знаю. Адже ми настільки протеїчні, що неможливо передбачити 
всі наші подальші мутації.

А що відбувається нині? Ірванець переживає захоплення драмою. Його 
п’єси повинні бути поставлені вже — інакше вічність не простить нікому 
їхньої минущости. Поки що він сам озвучує їх у підземних та винних 
крамницях.

Неборак недвозначно переходить у рок. Це має бути новий різновид
— неборок. Кажуть, що його музичні ідеї за силою вираження дорівнюють 
поетичним. Утім, він так само легко зміг би викладати що-небудь 
україністичне десь у Канаді, Арі'ентині чи Родезії.

А я хотів би винаймати кімнатку на невеличкій віллі. Щоб уранці та 
ввечері прогулюватись околицями з увімкнутим плейєром у нагрудній
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кишені. Я хотів би мати величезну музичну колекцію, а також колекцію 
вин і кулінарних рецептів. 1 постійно подорожувати до міст, які мені 
сняться. Я хотів би лінюхувати, нічим не займаючись. Окрім писання 
доброї прози, звичайно. Або укладання якихось поетичних чи музичних 
антологій.

Як би там не трапилось — але все це так чи інакше буде Бу-Ба-Бу. 
І навіть якщо ми влаштуємо виставку нашого малярства чи продаж 
будинків, то це буде Бу-Ба-Бу. І навіть якщо хтось із нас поїде в Африку, 
щоб торгувати невільниками та слоновою кісткою, то це буде Бу-Ба-Бу. 
1 навіть якщо заради хліба він продасть себе рекламній агенції, то це 
буде Бу-Ба-Бу, найкраще для мужче-е-ен...

Ми на це приречені. І нікуди від цього не подінемося.

10

Озираючись, бачу на вершині самотнього пагорба величні монумен
тальні обриси “крайслера імперіала”. Він зупинився навіки.

Аве, “Крайслер”! Ідучи вдалечінь, я салютую тобі. Ти був чудовим 
автомобілем.

1 тобі — наша спеціальна подяка.

20. VIII. 1993

ІНДІЯ

1

Індія починаєшся з того, що сняться сни 
про виправу на схід. І  вони сюжетні, вони — 
наче фільм, по якому блукаєш героєм-зухом. 
Просто чуєш сурму або гонг, або дзвін води, 
або голос, який шепоче: “Устань і йдиГ, 
але ти не певен, чи серцем почув чи вухом.

Індія — це не зовсім півострів. Це материк, 
що межує з Нічим. Ані атлас, ані словник 
не враховують факту, що світ оповитий Нілом. 
Що зірки на небі — це, власне, одна з вистав 
у театрі Бога. І, видно, час не настав — 
площину нам легше вважати кулею. Тілом.

Ми вважаємо кулею те, що лежить, мов корж. 
Але ти, почувши різке й наказове “марш!”, 
добуваєш меча і рушаєш на схід, аби вмерти.
І  лаштуєш загін веселих та злих зарізяк,
і вони в поході співають приблизно так, 
як ангели в небі нічні херувимські концерти.
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Площина — це пустелі й царства, хребти, міста, 
над якими лишень атмосферна густа висота 
в сім ворожих небес, — і яка з них розрада чи манна! 
Тільки втративши коней і друзів, увесь обоз, 
виноградною впертістю кручених, битих лоз 
ти пробєшся туди, де доречне слово “рахманна”.

2

Марко Поло казав неправду, коли 
запевняв, нібито мули, воли, осли 
над проваллям пітьми і тібетом імли 
привели його далі на схід — до Китаю.
Шлях його, безперечно, — то блуд петлі.
Марко Поло, певно, спав у сідлі.
Адже далі на схід немає землі,
адже Індія — це межа, це те, що скраю.

Про який там схід можна казати, якщо 
є стіна, за якою — велике й німе Ніщо, 
і Воно не любить нас не знати за що, 
як здається нам, бо насправді Воно ніяке.
Так що тут зупинка для прощ і пущ, 
і останній камінь, і дощ, і кущ, 
і тому гординю в собі розплющ — 
ця стіна не з тих, які беруть зарізяки.

Ця стіна — це примара така, об яку 
розсипається Азія з її масивом піску, 
розбиваються валки всі об неї, стрімку, 
а над нек) вже інший вимір: там Бог, світила.
Але ти приблуда, і доля твоя така: 
мандрувати вниз, поки тече ріка, 
поки віриш: на світло, немов з мішка, 
можна все-таки вийти. Ціною дурного тіла.

З

Увійшовши в хащі, де повно птиць, 
уяви: природа — майстерня Бога, 
по якій блукає твоя знемога.
Все, що можеш ти, — це упасти ниць.

Невблаганна зелень зійшла, як мор, 
як потоп, як піна, слизька на дотик.
Ці рослини горді. Вони наркотик.
Ці рослини схожі на хор потвор.

иАле що там зелень! Вона — це тло 
для рептилій, гемонів. Я вбираю 
це гниття, цю розкіш — праобраз раю, 
де не все збулося й повсюди зло”.
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Ти, що маєш меч і до нього дух 
у спасеннім тілі, рубай, мов Юрій, 
розпанахуй гемонів, гарпій, фурій, 
розтинай пітонів, немов ропух!

Бо якщо вже тут збожеволів Бог 
і вінцем творіння цей бестіарій, 
де яріє регіт чортячих арій, — 
ти повинен цим падлом встелити мохІ

Ти повинен вийти з хащів, поки 
над тобою Пані Ясна пребуде.
Ти, що світло маєш в очах приблуди, 
мусиш вийти на срібло — на плин ріки.

4

Звичайно, що ріка тяжіє тільки вниз, 
повільна і в’язка, немов рослинний слиз, 
коли твоя рука багром тримає спис.

І дивишся в ріку, і бачиш не рибин, 
не мушлі на піску, що світяться з глибин, 
не лілію тяжку і ясну, мов ясмин.

А бачиш, мов у сні, своє лице в ріці — 
самотність у човні, з жердиною в руці, 
своє лице на дні і рану на щоці.

На берегах цих вод живе химерний люд: 
покручений народ впав на рівнину тут.
Ти зажадав — і от поглянь на цих паскуд!

В них тисячі принад: копитця, мов у кіз, 
кохання через зад, а їжа через ніс, 
у них немає “над”, у них темніє ліс.

В них черева, мов льох, а їхня кров — узвар, 
в них дух, як мова, всох, в них мова, як в татар, 
в них шестирукий бог і довгорукий цар.

Хто розв’язав цей міх і випустив на світ 
знічев’я, мов на сміх, цих власників копит, 
хто дав їм для утіх жадання бути “niff’?

Захищений плащем, тримаючись багра, 
пливеш крізь рев сурем з-під серця і ребра 
туди, де вхід в Едем. І в пекло теж діра.
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5

Повсюдна присутність у хащах тритонів, драконів, 
грифонів, піфонів і те, як шаліють коти, 
обернуті в духів, поява комет і циклонів — 
ознаки, що дихає пекло десь поруч. І  ти 
знаходиш цей отвір, ступаєш у сморід і морок 
і йдеш над вогнем. І  хитаються ветхі мости, 
і хто його знає — чорти і хорти, і хвости.
Хрести себе, знай, ненастанно — сто сорок по сорок 
разів. Ця виправа для тебе воєнна, 
за поли плаща і за плечі хапає геєнна, 
за піхви меча і за лікті, і чуєш: “Плати!”
Гей, ви, там на небі, поглухли?!

Святі з висоти 
втручаються рідко в перебіг подій, але вчасно.
Ангели женуть, як воскреслі пілоти — по три, 
а то і по п’ять, і по сім, і цвітуть непогасно 
мечі в них і крила, й тебе визволяють з діри, 
і сад задля тебе розгорнуто вздовж вертикалі: 
дерева все вищі, птахове все ближчі й дари 
щоразу солодші, вагоміші. Це прапори, 
тимпани, тюльпани й так далі, і книги в перкалі, 
і кисень, і мед, і так далі. І  ти, над земною 
поверхнею піднятий все-таки, над площиною, 
і вже не вернешся, хоч кров’ю зійди, хоч згори!
Тобі залишається рівно світити згори.
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Олександр ІРВАНЕЦЬ

ЗАГИБЕЛЬ ГОЛЯНА

— Отут, отут мені будь ласка, пригальмуйте. Так. Усе. Дякую. 
Візьміть. Ну чого, ну візьміть, ну хоч на пиво. Зараз такі, знаєте, часи, 
що задурно й кури не несуться. Все, щасливо!..

Клацнули дверцята, гарикнув двигун. Тепер іще пропустити зустрічного 
“зіла” й перебігти дорогу. І з ходу у виямину кювету. Кювет-бювет... 
Що то таке — бювет?.. А, біс його знає. Слівця французького походження. 
Все одно всіх не вивчиш. Поза парканом, який обгороджує трансформа 
торну будку (обгороджує — облагороджує, ха-ха!), можна зрізати зо два 
кілометри лісом.

— Ало! Ало! Наташка? Наташка, прівєт, щось погано чути. Ти давно 
вже приїхала? Да? Ну от я наконєц до тебе звоню! Звідки? З проходной, 
з общежитія. Ало, щось погано чути! Ало! Чуєш мене? Я ж у лагері 
була, цілу смєну. Ой, там такий случай був! Один мальчик... Ладно, 
потом розкажу. Давай через півчаса на остановці! Добре?..

— Ой, Наташк, які кра-асовки... Фірма... Родітєлі купили? По-дарив?.. 
Ні фіґа... А в мене... Он, ідьом на лавочку, поки нічого не їде, сядемо, 
розкажу. Да. Так от. Був там, у лагєрі, один мальчик — ну, чудо. 
Чорненький, високий, глаза голубі... Весь у фірмі, аж до трусіків. Представ 
собі, бачила. А шо тут такого? Сєрьожа звали. Да, саме звали. Не 
перебивай, дай по порядку розкажу. Хотя нє, по порядку не вийде. Я 
приїхала, він там вже работав, з самого начала сезона. Фізруком работав. 
Рано встане, зарядку проведе і до обіду спить.

Тут можна зрізати зо два кілометри лісом. Попід отим піщаним 
горбочком із молодими соснами. Навколо — нікого. Можна сісти прямо 
в цих заростях сіро-зеленого бадилля, якогось ніби запилюженого, витягти 
ноги, дістати цигарку. Во, “Біломор”. Уранці купив у вагон-ресторані 
ленінградського експреса, який цілих чотири хвилини стоїть на нашому 
зачуханому вокзалі. Боже, забутий запах імені Урицького. Ка-айф...

А ззаду, за спиною, ще невидима, з’являється Ізеліна. Вона вся під 
барву цих заростей, у якомусь легкому вбранні, кольору запилюженої 
зелені... Рукави до ліктів, і тонкі смагляві руки, як пагони, з тих рукавів. 
Обматлахана спідничка трохи нижче колін. І ноги з легкими білими 
подряпинками від бур’янів. А головне, що там, під одягом на ній... нічого... 
немає... Кров приливає в голову, як подумаєш про таке. Дзижчання і е̂дзя 
в олійній ліні післяобідньої спеки — Ізеліна...

— Да, так ми зразу і познакомились. Я перший тиждень на посудомойці 
робила, поки ще одну бригаду сформіровали. Він як на обід прийшов, 
як улибнувся — всі дєвки розтаяли. А він каже, дівчата, давайте жрать,
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бо голодний, бо на завтрак не приходив, бо проспав. Тамті, шо на кухні 
були, зразу забігали, та — борщу наливає, та — гуляш з верхом у 
тарілку навалює. А він до посудомойки підходить, у віконечко заглянув 
і до мене: “Шо, мала, вже всі ложки облизала? Дай-но чисту”. А я як 
спаралізована стою, хоч вобще ж я не стєснітєльна, ти ж знаєш. Тільки 
видала з себе: “А пальцями не можеш?” Сама не знаю, що найшло. Ну, 
він улибнувся, перегнувся у віконце, дістав собі ложку з мойки, ще раз 
на мене глянув і пішов. І вже звідтам, із залу гукнув мені через плече: 
“Я пальцями тільки таких, як ти, золотко, гамцяю!..”

... Газелі й лані в зеленім лоні літа — Ізеліна. Я тебе вимріяв так 
давно, що й не згадаю. І ти звідтоді зі мною. Добре, що ти завжди 
напохваті й неважко викликати тебе. А знаєш, Ізеліно, завтра субота, в 
місті вихідний, у крайньому разі — напіввихідний, усі святкові, приче
пурені, з букетами квітів, білі “волги”, вбрані стьожками, кільцями, 
ведмедиками й ляльками, вишикувались перед загсом, метушаться свек
рухи і тещі, дерев’яніють у темних костюмах тесті і свекри, курять у 
рукав женихи, пріють під пахвами наречені... Завтра він винесе її на 
руках в урочі двері, вже після священої ритуальної процедури, коли 
іменем, правом, законом, ну і так далі, і на виході на останній сходинці 
вона легенько підстрибне, бо інакше йому не вдасться ривок, вона таки 
має добрі кондиції, з такими міцними ногами, фігура розширена донизу, 
“шахова королева”, як називав її...

— А вечором того дня була дискотека, вожатська, ну, знаєш, це коли 
без дітей, вже після одбоя. Там класна така апаратура в дискозалі, 
світломузика... Я, правда, напахалась у перший день з непривички, але 
пішла, наділа ту свою блузку, “ламбада”, ну ти знаєш... 1 він приходить,
— а йому шо, він собі виспався вдень. О, трійка, наш, сідаємо. Чекай, 
я талончики дістану. Гражданін, передайте. О, спасібо. Так от, він 
прийшов на дискотеку, а я на вікні сиджу, змучена така!.. 1 бачу, він 
через весь зал до мене іде. Підходить так прямо — “Разрєшитє вас 
пригласить!” — ну, шо я мала робить. А тут якраз танець такий мєдлєнний 
включили, цей, з кіна американського, десь там був запис, о боже, як 
же ж той фільм, ну музика така: та-ра-ра-ра-ра, ра-ра- ра- ра, ра-ра-ра!.. 
Ну, знаєш?.. А, ладно, пізніше згадаю, і от ми з ним кружимся так 
повільно, всі останні ніби аж десь пропали, він такий високий, спокойний, 
каже мені: “Що, язик не заболів цілий день ложки облизувати?” — ну, 
шутить, одним словом, а я йому — “Не тільки ложки, а й тарілки, 
чотириста штук, з цілого лагєря, після першого й після другого”, — а 
він мені: “Ну й стакани після кісєля, конешно”, — а я йому — “А як 
же!”, і тут він раптом вдруг так нахилився до мене до самого вуха і 
тихо каже: ’’Пішли на старе русло купатися..." Ой, Наташк, виходимо, 
вже Дом офіцерів.

“Шахова королева”... в патовій ситуації... Хоча — чому? Бачиш, 
Ізеліно, бачиш, як обступили її тури і слони, себто офіцери на майданчику 
перед загсом? О, біда, цей “Біломор” так моментально куриться, а через 
довгу гільзу й не видно. Відвик уже від нього, все на фільтру. Ну що, 
рушаємо далі помалу. За тим горбочком, на якому сосни, можна вийти 
на лісову дорогу, таку собі колію піщану, по якій за добу проїде зо дві 
підводи, а то й ні. І там теж кругом сосонки, ліс без трави, тільки гриби 
восени хороші, і десь між деревами, тьху, мерзота, білий, роздутий труп 
дикої свині, машиною її забило, чи що, смердить на півкілометра, і
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хробаки по ній кишать, ну все, минулося, добре хоч вітер не звідти, а 
туди.

А власне, що тут такого, дівчата повинні виходити заміж, закон 
природи, можна сказати. І світ не перевернувся, бо не на ній же він 
зійшовся клинцем, але... Але — для чого ти брешеш сам собі, сам себе 
заспокоюєш, адже ти знаєш, що завтра це станеться і відбере її назавжди. 
Назавше. Дивно, чомусь немає ані найменшого пориву летіти, бігти зараз 
туди, до міста, щось виправляти, шукати шанси, варіанти, викидати її, 
наприклад, із весільного почту перед дверима загсу. А що, власне, можна 
зробити? Підлетіти в чорній масці на гнідому коні, вхопити її, перекинути 
через сідло?.. Викрадення сабін-нянки... А до міста взагалі повертатись 
не хочеться, якби міг, то вік сидів би тут, в лісі. Ось, до речі, й нагода 
присісти і навіть лягти — гарна висока трава, вниз від піщаної колії, 
сосни трохи розступилися. Де там той наш “Біломор”?

— Ну, я так зразу не ожидала, шо він таке предложить, а потом 
собі думаю: шо тут такого? І говорю йому: “Пішли, тільки трохи пізніше, 
через пару мінут”. Так, отут у них проходна, і зразу та столовка, он 
її вже видно. Здрастуйте, це новєнька, на роботу до нас, у столову. 
Пішли, Наташк. Он там оддєл кадров, давай бистренько, я в переодівалці 
жду.

Ну шо, заявлєніє написала? Та вони радуваться должни, до них сюда 
ніхто не хоче йти работать, з города їздити на ці виселки. Офіцерський 
городок!.. Фі, одно названіє... Де далі? А, в лагєрі... Так от, виждали 
ми пару мінут, я так огляділась, щоб ніхто особєнно не теє, і ми з ним 
вийшли незамєтно. Кругом тихо, може, ті виродки, піонери, ще й не 
сплять, але ж вони в корпусах, а по лагєрю тихо. Ні вітерця. Сосни 
пахнуть. І ми з ним ідемо вниз, до дірки в заборі, до старого русла. І 
не темно — місяць світить, від тополь над рікою такі тіні... Але трохи 
так страшнувато, і я взяла його за руку. Вона така тоже в нього 
прохладна, спокойна. І вдруг він мені каже: “Хочеш, стіхи почитаю?” 
Чи — не “стіхи”, а — “вірші”. Він вобще говорив дуже красіво якось, 
ізискано. Ну, я говорю, давай. Він щось таке прочитав, на українській 
мові, я не дуже поняла, якась парочка ходить, ну хлопець з дєвкой, по 
старому-старому дому, гобелени висять, потім ще якісь слова непонятні, 
потім вони самі себе в дзеркалах бачать. Він дочитав, я дослухала, а 
тоді говорю: “Я-то більше Асадова люблю. Ти Асадова знаєш стіхи 
які-небудь?” А він так странно кашлянув, ніби вдавився, і хриплим 
голосом каже: “Ну, цього слєдовало ожидать”. Хотя він, конєшно, сказав, 
як то? — а, — “Цього слід було чекати”. Потом помовчав і говорить: 
“Зрештою, цей поет тоже на букву “А”...

Той наш “Біломор”. Фабрика Урицького, “три банани” так звані. Хоча 
ні, ти глянь, змінили емблемку. Коли вернувся з армії, то ще мав з 
собою пару пачок. Якраз їх докурював, коли з нею познайомився. І 
занесло ж тебе на ту дискотеку в політехніку. Було душно в залі, бликала 
світломузика, щось стогнала Тіна Тирнер. Вийшов покурити на сходи, а 
там стояла вона, дихала повітрям, розпашіла, в червоній сукні. Став на 
сходинку нижче, сперся на перила, дмухнув у гільзу, заламав її двічі, 
щоб тютюн не ліз до рота. Назад до зали вже не поверталися. З годину 
гуляли парком довкола політехніки, потім проводжав її додому старим 
цвинтарем, який вклинюється в нову забудову, але має історичну цінність 
і тому його не можна згребти бульдозером, і це добре. Попід самою 
огорожею довжелезна, у три ряди шеренга бетонових німецьких хрестів, 
ще з часів першої світової, а в глибині, за ними — янголи, генії, діви
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упадають на польські гробки. Добре, що кладовище вузеньке і гарно 
освітлюється ліхтарями з обічних вулиць, а то було б страшнувато. Там, 
біля одного з ангелів ти притримав її за руку, розвернув до себе за плечі 
і з розгону поцілував у розтуленого рота, цокнувшись об зуби зубами.

1 весь цей час, весь час ти знав про нього, та не надавав цьому 
жодного значення. В її книжковій шафі удома, біля столу, між склами 
середнього стелажу стриміло кольорове салонне фото бравого сержанта- 
курсанта з русим чубчиком і значком “Мастер спорта”. Ти ще запитав 
її тоді усміхнено: “3 боксу?” — “3 плавання”, — не зрозумівши гумору, 
відповіла вона і занепокоєно глипнула на тебе своїм сірими очима. 
Курсант-сержант відбував місяць на якомусь далекому полігоні, перш ніж 
примчати на свої законні тритижневі вакації перед останнім курсом. А 
ти ті три тижні просидів у тітки в Молдавії, заливаючись домашнім вином 
і щоденно трясучись у дизелях до Одеси, аби скупатися. Повернутися ти 
потрафив у переддень його від’їзду і цікавості ради підмовив Дімку 
Гордійчука підвезти тебе на “ладі” до вокзалу. Вони, звичайно, приїхали 
тролейбусом за півгодини до ризького потягу. Дімка припаркувався прямо 
під зупинку і ти, прикрившись газетою, добре роздивився його, плечистого, 
рукатого, що зіскочив зі сходинки тролейбуса, тримаючи у відведеній 
руці валізу з наліпками, вмить розвернувся і простяг їй у двері вільну 
руку. Вона сперлась на руку й зійшла — у тій самій червоній сукні, в 
якій познайомилася з тобою, обійшла його з боку валізи й узяла попід 
руку. Не поспішаючи, вони піднялися сходами на перон. Ти відклав 
газету: “Поїхали, Дім”. Увечері того самого дня ви вже цілувалися з 
нею в під’їзді біля поштових скриньок.

Це вона, вона сама не хотіла нічого міняти. Ха, виправдовуєшся перед 
собою! А ти й не наполягав. Якось, в один із місячних вечорів вона все 
тобі пояснила: зустрічається з ним давно, ще з шостого класу, після 
восьмого він пішов у суворовське, потім оце, вище, військово-політичне... 
Вона дала йому слово. А що чекати довго і важко, то оце знайшла собі 
тебе. Ти не ображайся, але вона каже чисту правду. Можеш навіть зараз 
устати й піти, назавжди, але все воно так і є. Ти не встав, не пішов, 
й зрозумів прозоруватий натяк, ти лише мовчки пригорнув її, ти вже 
звик, тобі вже були потрібні ці округлі плечі й великі губи, і розповів 
їй про Ізеліну.

Біломорина знов докурилася до пустої гільзи, але вставати й іти далі 
не хочеться, тут так гарно, затінок, можна жбурнути гільзу у траву і 
відкинутися горілиць. А там, голова до голови вже лежить Ізеліна. Цього 
разу на ній сукня кольору дозрілої трави — зелена, аж синя...

І тоді я розповів їй про тебе, Ізеліно. Бо про інших жінок я не мав 
чого розповісти. 1 тому розповів про тебе. Мусив же щось говорити у 
відповідь на...

— Да, так от, прийшли ми до старого русла. Там так тихо, вода не 
шевелиться, бо ж тєчєнія нема, кувшинки по ній тільки місцями, кусти 
якісь понад берегом і поверх тополь місяць світить. Він став біля мене, 
плечем прикоснувся. “Ніч, — говорить, — як то її... а — гоголівська”. 
Я, правда, не поняла, до чого він ето, но, навєрно, Гоголь в такі ночі 
писав свої проізвєдєнія. А він так мені в лице наклонився і каже: “Тільки 
русалок не хватає... Ну, нічого, — каже, — щас визовемо...” І десь через 
річку, на той берег кричить шось таке, якесь ім’я, чи то Ізабелла, чи 
Єлизавета... Странне якесь ім’я. Я не поняла нічого, аж вдруг на тій 
стороні появляється якась дєвка. Мені стало странно і непонятно, я ще 
подумала, шо ж і не боїться вона ноччю сидіти там в кусках одна.
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Наташка, а то привідєніє! Да, ти не віриш, а він їй далі кричить: “Іди 
сюди! Іди до нас!” — і вона між кустів опускається до річки, ще так 
придержалась за вєтки, і вдруг я бачу, шо вона йде до нас! Поверх води 
іде, понімаєш? Да, натурально! От ти мені не віриш, я і сама б не 
повірила, якби не бачила того своїми глазами! Переходить всю річку, 
підходить до нас, стоїть прямо напроти нас, метра за півтора, і 
улибається... Красіва така. Вся біла — аж світиться... І в платті такому 
темному, блєстящому, як вода! Ладно, Наташк, іди переодівайся, нас щас 
поставлять разом на роздачу, то я дальше розкажу...

Позаминулого тижня він підстеріг тебе біля під’їзду. Хоча, звичайно, 
не підстерігав, просто сидів, курив, дожидався. А ти вертався з тренування, 
змучений і полегшений. Побачивши тебе метрів за тридцять, він устав, 
притоптав бичка. “Пішли пагаварім” — “Пішли...”. Він повів тебе за ріг, 
до того, ще недобудованого панельного дому літерою Г, саме в цей 
закапелок і, дійшовши до місця, де все заступали три будівельні вагончики, 
рвучко розвернувся і з ’їздив тебе по морді. Він потрапив тільки раз, бо 
заскочив тебе зненацька. Далі ти вже згрупувався і відбив майже всі 
його удари, крім яких малозначущих. Ти аж сам був задоволений собою, 
але він посилив натиск, і ти потроху почав відступати до стіни, до ще 
недобудованого входу в під’їзд, поруч зі сміттєпроводом. Тут він спробував 
копнути тебе ногою, але ти вивернувся, і він добряче приклався ногою 
об стіну, аж вилиці йому закам’яніли під очима. Ти зрозумів, що зараз 
він на якусь мить небоєздатний, повернувся до нього спиною, підняв 
торбинку з кедами і, не озираючись, пішов навколо вагончиків додому. 
А ввечері вона, напевно, що вона — подзвонила до тебе і довго мовчала 
у слухавку. Ти притис її, слухавку, плечем до вуха, і читав футбольну 
сторінку в “Спортивній газеті”. Врешті пішли короткі гудки. Ти вимкнув 
світло і без простирадла, зібгавши пледа, притьмом поклався спати.

— Ну а потом, ти слухай, та дєвка вдруг просто розтаяла в воздусі, 
і все. Я, конєшно, перелякана, питаю в нього шопотом: “А шо то було?”, 
а він каже — “Ізеліна”, во, згадала, як те ім’я. І каже мені, не бійся, 
нічого, мол, страшного нема. Потом знов узяв мене за руку і ми поза 
кустами спустились трохи дальше води, де чистіший берег. Він говорить: 
“Отут і скупаємось”, і тут я вспоминаю і говорю йому, шо я ж не в 
купальнику, але сама собі думаю, то ж нічого, і він каже, то ж нічого, 
я, каже, тоже не в купальних плавочках, ну й шо, роздівайся, каже, я 
на тебе особєнно дивитись не буду. Ну, я попросила, шоб він одвернувся, 
зняла блузку, юпку, і бігом забігла в воду, а вона така тепла, бо ж 
стояча, за день прогрілася, і він тоже зняв штани свої, футболку і пригнув 
зразу на глубину. Каже, попливли до кувшинок, чи то як він казав, — 
до латаття. Ну, ми сплавали трохи, тиша така, місяць вгорі світить і 
комарики над нами в’ються, вже як ми на берег вилізли. Тут на березі 
вже холоднувато стало зразу, я так прижалась до нього, а він хоть би 
шо. Ну, я тоді збігала в кустіки, викрутилась, вділись, він тоже. Я 
говорю: “Ну шо, пішли?”, а він так стоїть, задумався, каже “Нє, підожди. 
Бачиш оце місце?” — питає мене і показує на той маленький пляжик, 
з якого ми купалися. “Ну, бачу”, — кажу. А він каже: “То запам’ятай 
його”. Я питаю: “Для чого?” — а він тільки улибнувся і каже: “Пішли”. 
Вернулися ми в ллгєрь, дискотека вже закінчилась, а він каже: “Пішли, 
найдем лавочку, посидим”. Да, оце такі тєфтєлі, чим ви недовольні, 
гражданін? Ідіть до завпроізводством, у неї є мєню-розкладка, скільки 
чого туди класти, скільки м’яса, скільки хліба! Ще й нюхає, ти глянь 
на нього! Та свіжі вони, свіжі, шо ви принюхуєтесь? От попався клієнт!..
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Шо він робить в офіцерській столовій, цей гражданський? Який-небудь 
служащий. Ну й служив би собі, а він їсти приперся...

Ти, Ізеліно, не дивуйся. Я й справді так щось розклеївся. Втома така 
чогось-то. Якось воно буде. Ходи сюди, дай руку. Я собі, Ізеліно, ось що 
вирішив: побуду тут іще місяців півтора, поки того літа... 1 завжди ж 
доводить мене до божевілля думка, що ти... під одягом...

— Нема гуляша! Мало шо в меню написано. Вже з’їли, бо скільки 
приготовили. Тєфтєлі остались, будете тєфтєлі? Зараз, пожди, Наташк.

Фу, дістали. Ну, тепер уже до обіду буде спокойно. Бери по компоту, 
пішли, сядем. Ну й от, слухай дальше. Сіли ми на лавочку, я вже так 
трохи успокоїлась од того привідєнія, од купанія ночного, вже й спати 
трохи хочу, але сижу, жду, може ж він почне шо-небудь. А він мені 
вдруг почав про зірки розказувать, про созвєздія, названія їхні, ті легенди 
про них, хто до кого клеївся і хто в кого превратився... Ну, я так уже 
й задрімала, позіхаю, до нього так осторожно притулилася, а він ні 
обнять не додумається, нічого. Потом він запримітив, шо я дрімаю, каже: 
“Вже спиш, мала? Ну, ходім, одведу тебе до люлі”. Привів мене під той 
корпус, де ми жили і вдруг говорить: “Слухай, я тут получку вчора 
отримав. Візьми на хранєніє”. Чи, як то він сказав — “на збереження”. 
І достає з кармана конверт. Я так знов не поняла нічо, але розпитувать 
не стала, взяла, всунула в юпку, в карман. І все. Я пішла спать, і він 
пішов. Даже не поцілувались. Не віриііі? Ну ти слухай дальше... Я ще 
в той конверт заглянула перед сном — а там сто піїсят рублів. Ну, я 
його й сховала в сумочку — на хранєніє, то й на хранєніє...

А на слідующий день... Нема в лагєрі фізрука. Рано не вийшов, 
зарядку не провів, ну там уже вожаті якось самі справились. А його і 
в обід нема, і після обіда, і ні в комнаті, ніде!.. Сначала думали, на 
вихідний поїхав, але шоб так, нікому не сказавши?.. Позвонили в город, 
до нього додому — там кажуть, нема. І тут мені шось як в голову 
стрельнуло, шо ж він же вчора казав мені: “Запомни це місце”. Я після 
полудника чашки бистро перемила, вискочила зі столовой і бігом туда 
вниз, до старого русла. То був день робочий, туристів там, рибаків- 
грибників не було, перебігла я через лужок під тополями і на той пляжик. 
Дивлюсь, а там на березі скраю, біля куща лежать штаніки спортивні, 
“Монтана” і трусіки такі, плавочки мужські. Я перепугана біжу назад, 
в лагєрь, та зразу до начальніка, та запихалась, та зі страху сказать 
нічого не можу, єлі-єлі об’яснила... Побігли вже вони туда, начальнік, 
старший вожатий, всі остальні. Переполох піднявся в лагєрі — страшенний! 
Фізрук утопився! Визвали спасатєльну команду, водолаза, там на річці 
недалеко вони є. Ті ниряли-ниряли, все старе русло облазили, воно ж 
окреме, з річкою не з’єднується, але так нічого й не знайшли... Ще на 
другий день з города приїжджали, з міліції, і тоже з водолазом, мене 
про все питали, шукали знов, ниряли — і не найшли. А я чогось боялася 
про ті гроші сказать, шо він мені дав на хранєніє, то так вони в мене 
й осталися, і тут я їх маю з собою, хоч, покажу? У роздівалці, після 
смєни.

Але то ще не все, слухай далі. Десь через тиждень чи й більше після 
того, вже трохи всі успокоїлись, їздила я на вихідний. Ну, день дома 
побула, оддихнула, ввечері вертаюся в лагєрь, останнім автобусом. А воно 
серпень місяць, уже темніє, і на проходній, біля адмінкорпуса, бачу, 
таксі стоїть. Огоньок у ньому жовтий, зайняте, значить, оплачене. Я іду 
до ворот, проходжу мимо, вдруг мене з того таксі хтось оклику є по імені, 
так не голосно, ви така-то, посудомойка, я кажу, да, остановилась. А з
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машини виходить така дєвка, в червоному платті, повненька така, ну 
потом я ще кольцо на пальці побачила, обручалку, не дєвка, словом, 
жінка молода. Я, каже, з вами поговорить хотіла б. Ну, мені так 
непривично, шо до мене на ви, але давайте, кажу, поговоримо, слухаю 
вас. Вона каже, хотіла б поговорить про Сергія. Я сначала не поняла, 
про якого Сергія, а потом до мене дойшло. А шо я вам можу сказать, 
говорю я їй, я вже сто раз розказала, і начальніку, і міліції, нічого 
нового я не скажу. І хто ви така будете, якшо не секрет, конєшно. А 
вона каже, не секрет, я просто близька йому людина, і хочу понять, шо 
проізошло. І сльози в голосі, чую. А потом ще говорить, як не хочете 
мені нічого розказать, то хотя б заведіть на то мєсто, де це все проізошло. 
Я кажу, шо, прямо зараз? А вона — “Да, прямо зараз...” Ну, я говорю, 
пішли. Зайшла я в корпус, поставила сумку, вийшла, а вже зовсім 
стемніло. Î ніч не така, як тоді ми з ним ішли, а зовсім темна, без 
місяця, і хмари, навіть зірок не видно. Але вона говорить, пішли. Ну, 
ми пішли. Тільки спустились до дірки в заборі, тут вітер вдруг піднявся, 
і дощ як вперіщить. Я говорю, може, вертаємся, а вона так зі злістю, 
ні, ходім. Î ми, пригинаючись, через лужок, до того пляжика. А дощ як 
з відра, гроза, блискавки, стр-рашно!.. Ну, дійшли десь так за мінут 
п’ять, стали в кустах, я кажу, ну все, подивились, вертаймось. А вона 
каже, ні, підожди. А чого ждать, я й сама пішла б, та страшно самій 
вертаться, в дощ і в темряву. Î тут вдруг ніби хтось гукнув нас із того 
берега, але так неясно, за дощем і вітром же не розчути. Я, конєшно, 
перепугалась, і вона здригнулась, питає мене: “Ти чула?” Î тут бачимо, 
що з того берега по воді іде до нас дєвка та, Їзеліна!.. Ужас, Наташк... 
Ми так і заціпеніли, стоїмо, дощ по нас лупить, на ній плаття облипло 
все, волоси... А та Їзеліна підходить уже до нас, але йде так 
мєдлєнно-мєдлєнно, мені показалось, шо вона з півчаса до нас ішла. Але 
наконєц підходить, піднімається з води на берег до нас, і так прямо їй 
в лице каже:

— Сергій Голян загинув!
Шо, вже обід? Ну, йдемо-йдемо. Шо там, вже й пождать не можуть?..

9. VII. — І. VIII. 1991 
Понятова, Люблінське воєводство

МАЛЕНЬКА НІЧНА ПРИГОДА 
ЧИ ТО, ПАК, ГОНИТВА

— А якщо він не прийде? — запитав Ростик, — ну з чого ти взяв, 
що він сьогодні прийде?..

— Інтуїція мені підказує, — відповів Бичковський, — знаєш, студенте, 
що таке інтуїція?

За цими словами він дістав із нагрудної кишені почату пачку “Орбіти” 
й поклав на стіл перед собою. Це був столик на двох стовпцях, оббитий 
цератою і вкопаний у затінку біля медпункту. За цим столиком кочегар 
дядя Паша часом грав із завгоспом у доміно, але якось напився й сокирою 
потрощив обидві вкопані біля столика лавочки. Тож Бичковський мусив 
тепер винести з медпункту для себе і для Ростика дві табуретки.

Вони дістали з пачки по сигареті й запалили. Був прегарний серпневий 
погожий вечір: сонце, червоне, важке й негаряче, опускалося між соснами 
в рожеву бронзовінь, вітру не було, пахло глицею і скошеною вранці 
навколо стадіону травою, десь іздалеку, з боку болота, з Мочулок долинало 
жаб’яче стрекотання. Синя пітьма потроху наповзала на табір зі сходу.

— А ти знаєш, — Ростик забичкував об підошву кросівки скурену до
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половини сигарету, — я його, здається, бачив трохи раніше. Чи навіть 
і не бачив, але... зустрічався з ним...

Бичковський смоктав сигарету, схилившись на руки і тілька очима 
показав: розповідай, розповідай.

— Це вже, може, з тиждень тому було. Вклав я свій загін спати і з 
Лю... Словом, з одною вожатою пішов прогулятися. Вона все романтики 
якоїсь хотіла. А я мав із собою пляшку сухарика, та й думаю: вип’ємо 
з дівчиною. А для романтики десь тут сядемо в лісі, вогонь розпалимо. 
Набрав для багаття солярки у другу пляшку і пішли ми з нею он туди, 
знаєш, там галявина є, метрів за триста? — Ростик вказав погашеним 
недопалком за паркан, у напрямку линовиська вужів. Бичковський кивнув, 
досмоктуючи сигарету до фільтра. Ростик сплюнув під стіл і продовжував:

— Так ми й зробили. Було вже темно, але так-сяк назбирали якихось 
гілок, я розкочегарив багаття, сіли ми біля нього...

— Обнялися... — втрутився в розповідь Бичковський і ледь-ледь 
усміхнувся, по-доброму, але Ростик все одно знітився.

— Ну... — затнувся він, зиркнув чомусь під стіл, на носаки своїх 
кросівок, — отож сіли ми, розвели вогонь, пляшку відкоркували... 
Сьорбаємо потроху. Але якийсь такий, знаєш, неспокій, стан такий дивний. 
Я спершу думав, що то мені тільки так, аж тут вона так тихо на вухо 
раптом каже: “Ти відчуваєш, що тут хтось є?” — Ростик аж сам перейшов 
на шепіт. — Ну, тут уже я стривожився, став прислухатися, воно ж 
трохи моторошно...

— А воно, коли прислухаєшся, то завжди щось приверзеться, — знов 
увірвав його Бичковський, вставши і спершись на стіл. — Ну, давай, 
доказуй швидко, я щось придумав, — він узявся руками за краї столу 
й схилився до Ростика.

— Та що доказувати?.. Я вслухався-вслухався, аж тут раптом біля 
куща, метрів за п’ять щось як шелесне, так голосно, так виразно. А наш 
вогонь ледве тліє, світла ні фіґа не дає. Ми з нею, з дівчиною, зразу 
підхопилися, в мене, знаєш, мурашки легенькі поза шкірою пішли, але 
я тримаюся, при бабі все-таки незручно якось страх показувати. Я їй 
тоді тихенько кажу: “Відходимо...” — і ми, тримаючись за руки, тиць-тиць 
по темряві, намацуючи ногами стежку, бігом до табору! Але ніби ніяка 
мара не гналася, добігли, все нормально...

— Пташка яка-небудь стрепенулась, а ви й у штани наклали, — 
підсумував Бичковський і, підважившись руками, вистрибнув із-за столика.
— Слухай, я згадав про свій один запасик. Ми з тобою, студенте, щас 
спиртику жахнемо. А потім чайку зварганимо — саме в кайф. Га?

Ростик лише всміхнувся й розвів руками, мовляв, ти господар, роби, 
як знаєш. Бичковський щез у дверях медпункту, в одному із віконець 
одразу ж ввімкнулося світло. Ростик ляснув себе по кишенях, дістав 
сірники і розкурив свого недопалка. Відштовхнувся ногами, перекрутнувся 
на сідницях і розвернувся до столика спиною.

Табір у тиші й заростях бузку лежав перед ним. Із заходу ще червоніла 
смужка на небі. Замість танців сьогодні піонерам показували фільм 
“Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено” про кумедні походеньки 
їхніх однолітків у якомусь іншому таборі. Фільм цей мав ось-ось 
закінчитися, але Наташка, Ростикова напарниця в загоні, пообіцяла, що 
сама вкладе тих виродків спати, з огляду на ту важку і небезпечну місію, 
яка випадала цієї ночі Ростиславу Михайловичу.

Рипнули двері медпункту і з порога до столика прямо через сходинку 
ступив Бичковський, притискаючи до грудей якісь мензурки, а в другій 
руці несучи пластмасову аптечку і склянку.
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— Ну, зараз ми розслабимся, а то чого ж так сидіти? — усміхнувся 
він, ставлячи все те на край столу. В цей час перші дитячі постаті 
шаснули з клубу в корпус, а за ними полізла крізь двері мурашиною 
купою й решта. Ростик озирнувся на Бичковського:

— Гаразд, тільки знаєш давай через пару хвилин. Я піду, гаркну 
на них і швидко повернуся. А то там Наташка сама...

За цими словами він різко підвівся, ледь не перекинувши табуретку, 
й побіг повз кущі бузку довкола фонтана до спального корпусу, у вікнах 
якого вже загоралися лампочки і метушились постаті дітей, б’ючись 
подушками.

У корпусі він справді пробув недовго, лише пробіг коридором поміж 
кімнат свого загону. Його піонери навдивовижу слухняно, аж підозріло 
швидко пооблягались. Поклавшись у всьому подальшому на Наташку, 
Ростик повернувся назад, під медпункт, зауваживши тільки, що вже геть 
стемніло. На столику стояло винесене Бичковським причандалля, а сам 
він сидів на дерев’яному ґанку медпункту й палив. Ростик видихнув : 
“Ну, все...”, сягнув на стіл по “Орбіту” і собі закурив. Бичковський, 
крекнувши, підвівся з ґанку без допомоги рук і схилився над столом, 
переставляючи мензурки:

— Ми з тобою зараз вип’ємо спирту під валідол. Ми так в інституті 
кіряли, — пояснив він Ростикові, хлюпнувши з мензурки у склянку, на 
саме денце. — Ось, дивись. Береш за щоку таблетку валідолу, випиваєш 
спирт і тут же засмоктуєш. — Він рвучко перекинув склянку в горло, 
повільно опустив обличчя, зімружив очі, —■ о-о, і дух не забиває, — 
закінчив, переводячи подих. — На-но, спробуй...

Ростик узяв склянку, де, може, на чверть була налита кришталево- 
прозора рідина, губами прийняв із пальців Бичковського біле м’ятне 
кружальце, покрутив його в роті, обслинив, притиснув язиком до щоки 
і різко перекинув склянку, намагаючись влучити одразу в горло. На диво, 
це йому вдалось. Він крекнув і запрацював щоками, обсмоктуючи облатку. 
У грудях заворушився теплий павучок.

Вони розсілися зручніш і знову закурили. Хоч уже стемніло, небо 
було густо-синє, не чорне. Зірок висипало — аж мерехтіло.

Сосни, поглинаючи вуглекислоту, виробляли кисень над їхніми голо
вами.

Ростик знову загасив недопалену сигарету.
— Слухай, я хотів спитати... — почав він, — такі-о, як він, оцей, 

звідки вони беруться?
— По-різному буває, — неголосно відповів Бичковський, — буває від 

народження, буває й набуте. Яка-небудь травма хребта чи потилиці — 
і чоловік стає ось таким. Ну, не обов’язково таким — різне буває. Я не 
спеціаліст... А цей... він, здається, небезпечний... Від нього можна чого 
хоч чекати... Та ти не бійся! — він побачив, як Ростик раптом насупився, 
спохмурнів, — дамо собі ради з ним. А може, він ще й не прийде, може, 
подався десь!..

— Ти ж недавно сам казав — “інтуїція”, — жалібно пробулькотів 
Ростик і тут же, зневажаючи себе самого за слабодухість, фальшиво- 
оптимістичним голосом додав: “Та ні фіга я не боюся!”, але й це 
прозвучало не надто впевнено.

В усіх вікнах спального корпусу водночас погасло світло. “Рубильником 
вимкнули”, — подумав Ростик, озирнувшись. Тепер і справді робилося 
моторошно. Безликий темний ліс обступав табір звідусюди; з-за лісу 
раптом долинув від залізниці жалібний уривчастий зойк локомотива. 
Світла в медпункті Бичковський теж не хотів умикати, тож вони сиділи,
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спершись на столика, і якийсь час мовчали. Враз Бичковський ніби 
прокинувся, стрепенувся, знову вхопив мензурку зі спиртом і хлюпнув 
у склянку.

— Ще по одній... — чи то запитав, чи то ствердив він і хвацько 
випив. Поки ковтав, пальці його гарячково розгвинчували упаковку 
валідолу, — не встиг, забув наготувати. Врешті він таки видобув облатку, 
вкинув її до рота і вже отямленими очима вказав Ростикові на склянку:
— Наливай собі...

Ростик хлюпнув трішки-трішки, на саме денце, завбачливо наготував 
валідолинку і випив. Цього разу влити спирт одразу в горло не вдалося, 
ротову порожнину обпекло, в носі теж пекуче булькнуло, в очах стали 
іскри і сльози, тож він з півтори хвилини мусив приводити себе в належну 
форму таблеткою, тамуючи дивні позиви десь між шиєю і грудьми. Врешті, 
востаннє струснувши головою і повернувшися до тями і мови, запитав:

— А от же ж тьоть Люся в міліцію дзвонила, їй що сказали?
— А що вони скажуть? їм же краще у Клевань на дискотеку з’їздити, 

вроді як за порядком понаблюдати, дівок за цицьки потримати. А кому 
охота ніч у лісі сидіти? Вони спитали: “Що, він і зараз там є?” Тьоть 
Люся, ясно, сказала, що нема, втік. То вони сказали: “От як знову 
з’явиться, тоді й визивайте”, і поклали трубку. — Бичковський криво 
усміхнувся.

— Ага, значить, як ми його спіймаємо, то подзвонимо в міліцію і 
здамо туди? — радісно збагнув Ростик.

— Ти-но ще спіймай спочатку, — охолодив його радість Бичковський,
— а втім, я думаю, якщо ми його просто налякаємо, він сюди більше 
не полізе. Але ми це з тобою базаримо, а треба сидіти тихенько і слухати,
— закінчив він і ще зробив Ростикові страшні очі, мовляв — слухай! 
Обоє вмовкли і кілька секунд прислухались до тиші у таборі й 
навколишньому лісі. Вони нічого не почули, тільки з дерев’яного 
одноповерхового будиночка, в якому жили вожаті-дівчата, долинув чийсь 
сміх потім дівочі голоси завели пісню*, яка теж урвалася сміхом.

— Бабам не спиться... — буркнув Бичковський і налив собі третю.
— Ну, будь! — хитнувся він до Ростика і перехилив. — О, пішло, як 
брехня по селу. — Він укинув до рота облатку і вже не став смоктати 
її, як перше, а розгриз і похрумав. — Давай і ти, зроби ковть, там ще 
якраз лишилося... Давай-давай, — додав він наполегливіше, бо Ростик 
нерішуче похитав головою. — А потім я чифірку поставлю, буде якраз.

Ростик підняв обличчя до неба. Знайомі й незнайомі сузір’я мерехтіли 
в сосновому гіллі. Ковзнув сліпучою рискою метеорит. Ростик випив, 
майже не відчуваючи смаку, але дух таки забило і він довго, зосереджено 
крутив у роті валідолку. Говорити не хотілося, вуха ніби заклало, було 
тепло, затишно, хилило в сон. Він схилився на стіл, поклав голову на 
руки. Стіл і табуретка одразу ж, синхронно, ніби приварені на один 
каркас, зрушили з місця і, обертаючись навколо власної осі, пішли 
кружляти по всій території табору. Не розплющуючи очей, Ростик 
намагався вгадати, де саме він зараз проїздить: ось обминули фонтанчика, 
виїхали на лінійку, ковзнули круг флагштока, ледь не зачепивши за ріг 
спального корпусу, помчали до клубу-їдальні, широким півколом обігнули 
його, полетіли до кочегарки, але, не доїхавши до неї, розвернулися по 
дузі і попід самим парканом помчали до корпусу, де живуть дівчата, 
прямо крізь ліщинові кущі, але безгучно! — до дерев’яного зелененького

*Див. додаток № 1.
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будиночка; щоб до нього долетіти, треба вписатись у щілину між парканом 
і двомісною будочкою-шпаківнею, саме тією, де вперше з’явився отой і 
так страшно налякав Людку Матвійчучку, затаївшися під стіною і 
струшуючи правою рукою страшну свою булаву...

— Трісь! — Ростик перелякано і рвучко підняв голову, розклепив 
заспані повіки. А, це Бичковський поставив на край столу великого 
зеленого закіптюженого чайника. Кришки на чайникові не було і з нього 
йшла густа пахуча пара. Ручка чайника була обмотана газетою.

— Щас чифірнемо! — оголосив Бичковський, — я туди цілу пачку 
цейлонського вбухав. Тільки скипіло!

Він звідкись дістав тонкого довгого скальпеля і почав ним мішати у 
чайнику, час від часу відсмикуючи руку, бо пара все-таки пекла. Ростик 
потроху приходив до тями, заплющив-розплющив очі, потім із зусиллям 
ковтнув бридку пекучу слину. Хотілося пити. Бичковський перехилив 
чайника, не відриваючи його від столу, і налив повну склянку чогось 
такого запахущого, чорного, гарячого. Підсунув склянку Ростикові:

— Пий потроху, чмурик окосілий... Без цукру, маленькими ковтками.
Ростик пальцями узяв склянку за верхній краєчок, віддмухнув чаїнки,

сьорбнув. Перші ковтки полегшення не принесли: все таке бридке, гірке, 
гаряче. Але поступово терпкий смак окропу обволік рота зсередини, став 
звичним, а в горлі і в грудях усе ніби ствердло. Голова прояснилася. 
Ростик допив склянку, сплюнув чаїнки і сам налив собі ще.

— Добре йде? — усміхнувся Бичковський, сідаючи навпроти і 
розкурюючи сигарету. Ростикові й самому захотілось запалити. — Ми у 
студентські роки тільки цим і рятувалися з похмелюги. Вранці, хто 
перший прокинеться, заварює чифірку на всю кімнату. По скляночці без 
цукру прийняли — і в нормі. — Бичковський зі смаком затягнувся, видно 
йому хотілося позгадувати. — А вобще, жизнь була, студент, не знаю 
як у вас там зараз, а в нас — зо-ло-та-я... Вчились ми п’яте через 
десяте, але оддихнути вміли — клас. Чого тільки не було: і баби, і 
п’янки, і драки, і все, що хоч... Розкажу хоч би таку історію...*

Темрява обступала звідусюди, гусла. Тільки вгорі тліло посипане 
зірками глибоке небо. Недалеко в лісі, за парканом, щось тріснуло, 
шелеснуло. Обоє притихли, озирнулися. Шум не повторився. Та все ж 
Бичковський підвівся, відійшов від столу, довго вслухався в темряву. Десь 
далі у лісі знову шелеснуло, тріснуло, затупотіло коротко. І знову тиша 
й прохолода поповзла з боку болота.

Ростик уже остаточно очуняв, чай таки зробив свою справу. Голова 
знову була ясного і спати вже не хотілося. Він і собі виліз із-за столу, 
підійшов до Бичковського:

— Як ти думаєш — то він?
— Чорт його зна, але скидається на те. Тихше...
Вони, не змовляючись, тихо пішли вздовж паркану. Ростик ішов, 

дивлячись весь час у спину Бичковського, на його світлу зелену футболку, 
туго напнуту на квадратових плечах. Бичковський ступав безгучно, не 
озирався, лише рукою весь час показував Ростикові — давай-давай, за 
мною. Та оте протверезіння, яке за столом вже здавалося остаточним, 
ще, виявляється, таким не було: ноги хоч і йшли вздовж паркану, але 
були як ватяні, і голова — дерев’яна. Та вже ж вони обійшли по 
периметру більш як півтериторії табору, а тоді зупинилися, прислуха
ючись, у затемненому проміжку між рясним кущем бузку і коліном 
паркану. Вдень хлопці зі старших загонів ховалися тут покурити. Звідси

*Див. додаток № 2.
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було добре видно дерев’яний дівчачий гуртожиток, у якому все ще 
світилося двоє вікон, і — навпроти нього, біля меншого і всохлого куща 
бузку — збурілу від дощу хатку на курячих ніжках із вирізаною чирвою 
над дверима й великою білою літерою “Ж ” на всі двері.

Ростик із Бичковським зупинились, перезирнулися. За парканом не 
було нічого чути. Водномить обом стрелила в голови думка: а може, то 
все причулося їм там, біля медпункту, і не було потреби крастися сюди 
попід парканом поночі? Ростик важко розтулив злиплі вуста і, хрипко 
булькаючи, прошепотів:

— Що, так і будемо стояти? Цілу ніч?
Бичковський повернувся до нього неквапно, вже хотів був щось 

відповісти, але раптом, учувши якийсь звук по той бік паркану, зробив 
лише різкий гострий попереджувальний рух рукою і цмокнув краєчком 
рота — цик!..

Обоє знову завмерли... Тиша стояла густа і темна, як вода. Вони 
мовчали, вслухалися. І тут якось дуже близько, ніби не за п’ять кілометрів, 
а за кількасот метрів, наростаючи у своїй частоті, прогуркотів у бік 
Лемська якийсь товарняк: та-там, та-там, та-там... І на тлі ритмічного 
гуркоту товарняка обом причулися тихі швидкі кроки зовсім десь тут, 
поруч, за парканом, так, наче хтось вичекав і перебіг з одного місця на 
інше. Ростикові по спині забігали прохолодні лоскітні мурашки, і він 
простяг руку, аби намацати, доторкнутись у темряві до Бичковського, а 
той, відчувши чи вгадавши його порух, простягнутою за спиною лівою 
перехопив Ростикову долоню і сильно зчавив, аж пальці злиплися 
кісточками. Від болю Ростикові надулися щоки і він, висмикнувши свою 
руку, сахнувся на крок назад, боком наткнувся на гілку бузку, відскочив 
убік, здійнявши в тиші цілу канонаду шелесту і хрусту. Бичковський 
через плече з ненавистю зиркнув на нього, скреготнув зубами, зробив 
страшне обличчя. Ростик завмер винувато. Десь, тепер уже й справді 
дуже далеко танули і стихали останні перестуки товарняка...

Раптом темрява зробилася ще темнішою. Це згасло останнє світло у 
бабському “гуртожитії”. А ще за хвилину рипнули дерев’яні двері і з 
ганку збігла біла постать у халаті й, мабуть, кімнатних капцях. Постать 
постояла мить біля ганку та, так і не зважившись подолати кількадесят 
метрів до шпаківні, зайшла за ріг і там, очевидно, присіла. К о л и  
в о н и  п о в е р н у т ь с я ,  п о с т а т ь  п і д і й д е  д о  
н и х  н а й п е р ш о ю  і, б е з с о р о м н о  в с м і х а ю 
ч и с ь  Р о с т и к о в і ,  з а п и т а  є: “Н у  що ,  д о г н а л  и?” 
А Р о с т и к  у с е  с п л ь о в у в а т и м е  н е д е л і к а т 
н о  з р о т а ,  з г о р л а  з а г у с л у  в і д  т р и в а л о г о  
б і г у  с л и н у ,  т о д і  п о с м і х н е т ь с я  к р и в о ю  
п о с м і ш к о ю ,  я к о ї  с а м  у с е б е  т а к  н е  л ю 
б и т ь ,  і в і д п о в і с т ь :  “Н і к о г о  м и  н е  л о в и л  и... 
А ч о г о  т и  н е  с п и  ш?” А л е  з н е ю  у н ь о г о  
т а к  н і ч о г о  й н е  б у д е .

Ростик з Бичковським напружилися, вслухаючись. Не звуку рідини, 
що ллється у траву і суху землю, вишукували їхні вуха — іншого. І 
він пролунав: тихий скрип неживого дерева... Ростик зіп’явся навшпиньки 
і визирнув через плече Бичковського. Праворуч від них, на паркані, 
всього за кілька метрів від їхнього сховку, з’явилися чиїсь чіпкі короткі 
пальці на верхній дошці, а слідом за пальцями зі страшного позапаркання 
виринула чорна, лиса й водночас волохата, беззуба й коротконоса голова 
з мерзенними тріщинами очей обабіч носа!..
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— Он! — видихнув Ростик і сам себе злякався, бо страшне видіння 
миттю щезло. Тріск і шум по той бік паркану, тепер уже неприховані, 
додали ще страху. “Ду-урень...” — простогнав Бичковський і, кинувшись 
на паркан, важко, але вміло перевалився через нього. Ростик теж 
підстрибнув, підтягнувся і, ковзаючи носаками стертих кросівок по дошках, 
перекинувши спершу ліву ногу, тоді другу, всліпу зістрибнув униз. 
Зістрибнувши, він нічого не підвернув собі й не вдарив, тож одразу 
скочив на рівні й огледівся навкруги. Тут було навіть трохи світла — 
понад лісом низько стояв круглий місяць, невидимий з-за паркану. Ліс 
одразу ж від паркану западався у вузьку долинку, порослу на дні якимись 
безрідними чагарниками. І саме через ці чагарники, плутаючись, пригина
ючись, назустріч місяцю тікав отой, а трохи збоку, оббігаючи зарості, 
випрямивши напружену спину, стрибками біг Бичковський, уже наздога
няючи нещасного страшного чорного втікача. Ростик і собі кинувся вниз, 
ковзаючись на глині і глиці.

Той, якого вони наздоганяли, мабуть, відчув, що не втече, і завив, 
захарчав перелякано і ще наддав ходу, вже видихаючись. Ростик відставав 
від нього метрів на сорок, і метрів на тридцять — від Бичковського, але 
віддаль ця скорочувалась, бо ті двоє вже захекались від початкового 
ривка. Раптом той зашпортався у якійсь повзучій рослинності чи просто 
перечепився об корінь, пробіг іще кілька кроків, уже падаючи, аж тут 
нарешті добіг до нього Бичковський і чи то копнув ззаду, чи ніжку 
підставив, і той зарив у землю остаточно, але тут же ж перекинувся з 
живота на спину, вхопив Бичковського за ногу і з харчанням потяг на 
себе, звалив його й удвох вони якусь коротку мить качалися, але 
Бичковський, качаючись, зумів заліпити йому два потужні лящі, аж той 
клацнув зубами і перестав харчати, — і тут Ростик надбіг, спинився у 
нерішучості, тим часом як Бичковський уже осідлав супротивника і 
хряснув його головою об землю, добряче так хряснув, і той знову завив 
і захрипів від страху й болю.

— Що? Що мені робити?! — перелякано задихаючись, запитував 
Ростик у Бичковського, танцюючи довкола двох постатей на землі. — 
Га? Кажи! Що мені робити? Мені робити що?!.

Але ті двоє, хекаючи, совалися туди й сюди по землі, а він тільки 
забігав то спереду, то ззаду. Бичковський наліг на суперника і вхопив 
за горло, сподіваючись трохи придушити, але той раптом з останньої 
сили крутонувся під ним, скинув його з себе, скочив на ноги, відштовнув 
наляканого Ростика, який трапився перед ним, але від страху не міг 
нічого вдіяти, — і кинувся кудись убік, до стіни лапатих ялин, які росли 
на схилі видолинка. Підхопився й Бичковський, несамовито лаючись, і 
вони з Ростиком знову кинулися за отим. Утім, бігти далеко не довелось, 
бо вони побачили, що втікач дереться на найближчу ялину. Зблизька він 
виявився невисоким рукатим чоловічком у якомусь безбарвному пожова
ному одязі й величезних, сайзу чи й не п’ятдесятого, кирзових чоботях. 
І ось тепер він, дряпаючи цими чобітьми кору дерева, підтягався на 
ялину, на міцну нижню гілку, яка перпендикулярно стовбурові стриміла 
від лісу в долину. До нього було метрів два з половиною, щонайбільше
— три, але їх треба було пролізти по голому стовбуру, обхопивши його 
руками, і ніяк було захистити голову від тих його величезних, ще й 
підкованих чобіт...

Ростик із Бичковським швидко підійшли і спинилися під ялиною. Над 
ними, прикипівши до стовбура, але ногами стоячи на тій самій великій 
гілці, зіщулилось темне налякане тіло, з-за стовбура визирало до половини
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обличчя, майже нерозрізненне у темряві ялинових лап, і з ненавистю 
дивилося вниз.

— Злазь, сука! Все одно дістанемо!.. — ненависно видихнув 
Бичковський, підняв під ногами уламка якоїсь гілки і пожбурив, 
намагаючись поцілити в обличчя. — Падла, сволоч, злазь!!!

Якусь мить він помовчав, хруснув пальцями зі злості. Потім голосно 
сказав до Ростика, але щоб чув і той, на ялині: — Підпалити його, чи 
що? У тебе сірники з собою є?

Ростик стояв, важко дихаючи, і не знав, що відповісти. Сірників він 
не мав, вони лишилися на столику, там, за парканом, у таборі.

Аж раптом вони обоє, і той, на дереві також, рвучко крутонули 
головами на звук моїх кроків. Я ж підходив звідусіль.

Так-так! Оце стійте, стійте й мовчіть непорушно, як у зупиненому 
кадрі. Бо це я, ваш автор, а ви мої персонажі, і майже щоразу, випустивши 
вас у світ і описавши, я впираюся пером і лобом у неможливість 
передбачати подальше ваше існування. Далі вже ви ведете мене. Тож 
спробую я хоч раз зарадити цьому. Ти, там, на дереві, невидимий, 
страшний і чорний, злазь і йди геть, або ще краще — розтань, розчинись 
у цьому нічному серпневому небі, щоб я тебе не бачив, бо я й не бачив 
тебе, свого часу не добіг, не наздогнав, не шугнув через паркан у темряву 
навколишнього лісу, так що — щезни, відлети у розпил із шелестом 
ялинових лап — тьху, тьху, тьху, нечисть, усе, тебе вже нема й не 
було ніколи; а ви двоє вертайтеся-но потроху назад, лужком і до табору, 
до свого столика під соснами, де вже схолов закіптюжений чайник, сядьте, 
випаліть ще на двох останню “орбітину”, завтра ж буде день і буде свіже 
куриво, а викуривши, відсьорбнете прямо з носика гіркого схололого чаю 
та й задрімаєте головами на стіл аж до прохолодного росяного світанку, 
який уже назабаром настане, — а прокинувшись, не згадаєте нічого, бо 
нічого й не було, просто так ви просиділи нічку на чатах, та й я за 
столом, край вікна, на дев’ятому поверсі, з вогнями великого міста 
навколо, і теж, між іншим, із добрим чаєм, та й по всьому, хлопці-молодці, 
година ж бо вже не рання.

І тільки, чуєш, Ростику, зараз, як вертатимешся до табору, через 
паркан і крізь бузкові зарості, вона виступить зі стіни дерев’яного 
бараку-гуртожитія і запитає тебе: “Ну що, догнали?..”

Рівне, 1991

Додаток № 1

Пісня, яку співали дівчата у своєму гуртожитку

Візьму я лєнту двохметрову, 
Хай її вітер розвіва.
Милий сідає до вагону, 
Кондуктор двері закрива.

Проїхав станції чотири, 
Іде з вокзалу на вокзал, 
На переході зупинився,
Останній раз сказав “прощай”.

Кондуктор двері закриває 
І говорить такі слова:
“Куди ти їдеш, а її лишаєш, 
Вона ж зів’яне, як трава!”

Ой, там на горі щось біліє,
То, певно, милий мій іде.
На нім сорочка — біла вишиванка, 
Вона з ума мене зведе!..
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Додаток № 2

Бичковський розповів Ростикові, можливо, таку історію:
— Да... Я раз получив направлення на практику після третього курсу. 

Тут, перед Лемськом, — він махнув рукою кудись понад лісом, — село, 
не доїжджаючи кілометрів двадцять... Приїхав я туда на місяць, а там 
усе разом, знаєш, як у селі, амбулаторія, акушерський пункт, аптека... 
Ну, я не став шукати квартиру, а там же, прямо в амбулаторії на тапчані 
й ночував. Зранку прокинувся — і вже на роботі. А звечора як кого і 
привести — все ж безпечніше. Тут ще якраз завідуюча медпунктом, 
фельдшерка, у відпустку пішла, на море поїхала, і я на село один медик 
остався. Ну, я тобі скажу, жи-изнь... Так от! А був там один у селі, 
такий один, тракторист він, чи хто вже там, не пам’ятаю, словом, молодий 
мужик, але вже жонатий, — і в нього іноді щелепа випадала. Чи йому 
десь добре по зубах дали, чи чого, але випадала. Як рота сильно роззявить: 
вкусити щось чи закричати, чи позіхнути, то так і лишається з відкритим 
ротом. Ну, він у такому случаї бігав до завідуючої, вона йому направляла. 
Там нескладна така операція, на місце кісточку поставити, — Бичковський 
поторсав себе пальцями за підборіддя, показуючи. — І от. Прийшов я 
раз вечором на той свій фап, уже почистив зуби і ліг спати. Літо, але 
я, щоб комарі не налітали, вікно таки зачиняв, а на форточку — марлічку, 
і маю цілу ніч чистий воздух. Тільки но я накрився, головою в подушку 
вткнувся, тільки почав засинати, аж хтось тра-та-та-та! — у вікно. Я 
очі розплющую і бачу морду перекошену за вікном, не говорить, а тільки 
мичить, і щось мені руками показує на лице. Я, не довго думаючи, вікно 
розчиняю, перехилився туди, до нього — і тиць у зуби!.. Добре так 
приложив, з правої. А воно йому раз — і на місце стало!.. Ха-ха! Він 
мені тільки — “Дякую!” — і додому почесав, як був, у трусах і в майці. 
Отака, студент, історія...

А, можливо, й таку історію розповів:
— Да, отож поїхала в отпуск моя завідуюча, і я сам остався. А там, 

у селі, голова сільради теж баба була. Така, ще не стара, років під 
сорок, розведена. І все хотіла одного мужика захомутати. Він трохи 
молодший за неї був, але жонатий, із ним тоже історія була, в нього 
челюсть випадала, але то я другим разом розкажу. Ну, а ця предсідатєльша 
і так до нього, і так, завлікає, одним словом... І, знаєш, чогось їй 
захотілося мати біле личко. Ну, як у тій пісні: “Не так та дівчина, як 
біле личенько...”. А, ти ж городський, ти ж не знаєш, як ото літом в 
селі, весь час на повітрі, всі такі морди загорілі. Ну, а їй захотілося. 
Приходить вона до мене, так і так, приготуй одбєлітєль. Огуречний крем. 
Огірків мені зі свого городу принесла — отакі-о-о-о... Ну, а я, значить, 
соку з них начавив, ну, не з усіх, може, щось там на закусь пішло, на 
салат, але не в цьому справа. І, знаєш, вроді передав кислоти саліцилової, 
бо так вливав, на око. А вона ж, кислота, слабенька, але шкіру роз’їдає. 
І та предсідатєльша на другий день забрала той крем, намазалась — і 
вже на вечір такі червоні полоси, пасма такі по щоках у неї полізли, 
по лобі... Ой і шуму же ж було!.. Прибігла до мене в амбулаторію, реве, 
кричить, свариться... Ну, баба і є баба.

3. Сучасність-5 33



В І Р Ш І

ЛЮБІТЬ!*
Любіть Оклахомуї Вночі і в обід.
Як неньку і дедді достоту.
Любіть Індіану. Й  так само любіть 
Північну й Південну Дакоту.
Любіть Алабаму в загравах пожеж.
Любіть її в радощі й біди.
Айову любіть. Каліфорнію теж.
І  пальми крислаті Флоріди!
Дівчино! Хай око твоє голубе,
Та не за фізичнії вади, —
Коханий любити не встане тебе,
Коли ти не любиш Невади.
Юначе! Ти мусиш любити стократ 
Сильніше, ніж любиш кохану, 
Колумбію-округ і Джорджію-штат, 
Монтану і Луїзіану.
Любити не зможеш ти штатів других, 
Коли: ти не любиш по-братськи 
Полів Арізони й таких дорогих 
Просторів Аляски й Небраски.
Любов цю, сильнішу, ніж потяг до вульв, 
Плекай у душі незникому.
Вірджінію-штат, як Вірджінію Вулф.
Люби.

І  люби —Оклахому!..
квітень 1992

ДЕПУТАТСЬКА ПІСНЯ
В опозицію дівчина 
Виряджала бійця,
Круг ковбаски надівши на 
Два варених яйця.
Босих ніг не шкодуючи,
Провела за село.
Стрічку “Я  — голодуючий”
Одягла на чоло.
Бульбу, зварену в виварці,
Розтовкла на м’яке

*Після того, як сторінками деяких українських видань прокотилася хвиля всенародного 
обурення блюзнірським віршем О. Ірванця “Любіть!”, ми вирішили познайомити своїх 
читачів із цим текстом, аби й вони за бажання могли приєднатися до офіційної 
“проработки” молодого літературного хулігана. При цьому нагадуємо, що в кращих 
традиціях совєцького агітпропу ідейно шкідливий твір можна, критикуючи, не 
цитувати, не зазначати джерела його публікації і навіть узагалі не читати. Головне
— дати відсіч, своєчасно заступитися (із невеличким запізненням — на якихось 
сорок років) за В. Сосюру і — last but not least — якнайголосніше вигукнути 
славнозвісне “тримай злодія!..”. А то ще, диви, чого доброго, ідейно нестійкий читач 
здогадається, к о г о  насправді “пародіює” О. Ірванець у своїх віршах.
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І  від імені виборців 
Наказала таке:
— Будь частіше тверезим.
Вимовляй всі слова.
Захищай інтереси 
І  відстоюй права.
І  цитуй неупинно 
Із чільних сторінок 
І  журнал “Україна”,
І  журнал “Аґаньок-’.
Пнись не в руководящі —
Не велике цабе,
Й ближчим будь до трудящих,
Умоляю тебе.
Тож не спи у готелі,
А ночуй під мостом.
Хай здригнеться в постелі 
Академік Па тон.
Своє серце і мозок —
Все віддай боротьбі.
Академік Амосов 
Вшиє нове тобі.
Пильним будь, як в дозорі,
Що б там хто не гарчав,
Й тебе виведе в творі 
Академік Гончар.
Виступай не занадто,
І  можливо, якраз,
Гамерйцький сенатор 
В гості викличе нас.
Тож оформ неодмінно 
Передплату в Ню-Йорк 
На журнал “Україна”
І ра-адной “Аґаньок”...

липень, 1992 

EINE KLEINE NACHTMUSIK

Від Дону до Сяну 
Лежиш, осіянна.

Від Тігра з Євфратом лежиш аж до Осло й Баранович.
Вже сонце низенько,
Вже вечір близенько 

І  я тобі, ненько, кажу по-синівськи — “Добраніч...”
Та перше, ніж ти свої очі, мов брами, до завтра причиниш, 
Давай спом’янемо усіх, хто не спить ції ночі,

з причини або без причини:
Твої космонавти 

На станції “Тризуб’ так само летять по орбіті;
Твої костоправи 

Так само стуляють щелепи, коліна і лікті побиті;
Твої педерасти 

Так само приймають (або не приймають) закони,
Або закидають за комин, або закладають за комір;

Твої мільйонери 
Так само рахують так само набуті мільйони;
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Твої офіцери 
Вчать мову й муштрують іще не готові

Десну перейти батальйони.
Твої Роксоляни 
Попід “Брістолями”

Йдуть заміж по п’ять разів за ніч.
Гірка і пречиста, свята й ненависна,
Добраніч, вітчизно, добраніч, вітчизно, добраніч...
Все інше заснуло. В лісах твоїх сплять, обійнявшись, звірята. 
Поклався осел з бараном, а тигр, наче з братом, з Євфратом. 
На водах морів твоїх сплять кораблі, каравели й гондоли. 
Сплять люди в будинках, і навіть поети, —

оті дон-жуани, твої джони донни, — 
Вони навіть сплять у якихось альковах, і наче в оковах — 
В обіймах своїх маргарит, припадочних і припадкових. 
Поетів ти завтра у шати вбереш і у рами обрамиш.,
Лиш встанеш раненько і з шатів тих соплі і кров відпереш. 
Тож добраніч, вітчизно, добраніч...
Вже й я відпливаю, але відчуваю, як десь,

у містах їхніх рідних 
До сну вже схиляє і двох побратимів моїх богорівних.
І ми вже лягаєм, набік відкладаєм болючі свої 3 (три) пера, 
І вже засинаєм, і вже не встигаєм востаннє

тобі побажати добра... —
Ніч...

липень, 1992

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОВІ 
КАНАДИ БРАЯНОВІ МАЛРУНІ 
ТА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВІ 
РОМАНУ ГНАТИШИНУ ВІД ТРУДЯЩИХ 
КОЛГОСПУ “ШЛЯХ ІЛЛІЧА” (закреслено)
“ШЛЯХ ІЛЬКОВИЧА”

Ми тут не можем ні пити, ні їсти,
Ані читати газети й книжки,
Доки квебекські сепаратисти 
Тіло твоє деруть на шматки,
Многостраждальна ненько-Канадо!
Нас вже дивує твоя німота.
Що вони хочуть? Чого їм ще надо?
Що їм іще там у вас не хвата?
Ми вже не дивимось і Маріанну 
Через отой ваш бедлам-тарарам.
Ми вже писали про це й Міттерану.
(Хто він, до речі, той Міттеран?)
Ми й до Бутрдса, й до Галі напишем,
Ми і до Лондона вдарим чолом.
Ви там не панькайтесь, пане Гнатишин,
З тим оборзілим французьким хамлом!
Ви нам лиш свисніть — ми все тут залишим,
Зразу й приїдемо. Цілим селом.

жовтень, 1992
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КОРОТКИЙ ВІРШ ПРО КІНЕЦЬ СВІТУ

А завтра знову буде просто день.
Звичайний день під назвою — “Останній'*,
У цьому світі, теж останнім, де й 
Ми разом — одностайні, як у стайні,

Де все востаннє, та ніхто про те 
Не інформує — то ніхто й не знає,
Тож не кує, не меле, не мете 
І  мірок з перехожих не знімає

На те (також останнє) убрання,
Тож, видно, наго підемо в колонах 
Тим шляхом, що у небо, навмання,
Лиш з пальмовими гілками в долонях.

жовтень, 1992

+ * *

На перехресті осені й зими 
Навряд чи варто зачинать love story.
Ліси порожні і поля просторі —
Чи ж в просторі не згубимося ми?..

На роздоріжжі осені й зими 
Нізащо зарікатися не буду 
Я ані від тюрми, ні від суми,
Тим паче дід сурми Страшного Суду.

У осені на дні, на самім дні,
В холодні дні, нудні й немилосердні 
Сказати — “так** (або сказати “ні”)
Не легко, як, скажімо, десь у серпні.

І  в кожнім дні, немов у вигнанні —
Ми, й невтямки нікому з нас, нікому,
Що зовсім не на білому коні,
І  навіть не на іншому якому —

На БМВ (або й на БМП)
Зима влетить по вимерзлій шосейці.
(Чуття — холодне, темне і тупе,
Мов скринька, замикається на серці).

То чи знайдемо засіб або спосіб 
В передчутті мелодії сурми 
Порятувати цю — яку не є вже — осінь 
З-під гострих, крижаних коліс зими.

листопад, 1992
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Віктор НЕБОРАК

(ПЛЯШКОСМОКТАЧ) — (ВОДА)

Розділ із роману “Пан Базьо та решта”

Це щось таке, як море, в якому душі плавають косяками. Однакові 
банькасті рибини. Вони підпливають до поверхні, і моя душа знову в 
моєму тілі. Я знову потрапив до себе самого. Доброго ранку. Господь 
подарував іще один день.

І що ж ми маємо? Стелю над очима. Кілька тріщин. Пляму від 
минулого потопу. Завішене вікно. За шибкою — усе те саме. Кам’яні 
коробки. Цегляні мури. Біля гастроному, напевно, вже вибудувалася черга. 
Нічого нового. Можна вікно залишити завішеним. Нічого не зміниться.

Маємо себе самого, постарілого на одну ніч. Переліз ще через одну 
ніч? Не було страшно? Це ж не все так просто, як видається, — ліг на 
канапу й заснув. Серце сповільнено б’ється, кров якось інакше мандрує 
судинами, дихання не таке. І хтось кудись іде, відмикає двері, минає їх, 
відштовхується, а коли повертається, бачить безліч дверей, і котрі з них 
його? — усі замкнуті, і лише одні причаїлися і чекають... І виявляються 
схожими на двері типової розтиражованої однокімнатної квартирки в 
одному з сотень будинків одного з мікрорайонів... І що тобі це дає? 
Потрапляння у свої двері? Це дає мені можливість просунути себе ще 
на один день уперед. Куди — вперед? Уперед — до кінця. Життя 
одноманітне, розбите на однакові клітиночки днів. А кінець має бути 
неповторним, несподіваним, захоплюючим. Занурення у вічність. Стрибок 
з пожовклих від старечої сечі простирадел, із меж струхлявілого тіла, з 
останнього серцевого удару у вир... порожнечі. Як усе це виглядає звідти, 
з т о г о  боку? Може, взагалі нічого не помітно? І всі ці кімнати, 
вулиці, довжини й широти з країнами і морями — щось таке, як 
мерехтливий малюнок на шовкові, який всмоктується в пащу чорної діри? 
Колись випаде нагода подивитися. Очима душі, так би мовити. А тепер 
доведеться вставати. Вставати, приводити себе до тями. Щось робити. 
Шукати підстав на своє існування.

Незаперечна і найпереконливіша підстава — відтискання від підлоги. 
Людина у цьому світі для того, щоб відтискатися від підлоги. Щоб 
відтискатися якомога більше й частіше. Ніяких заперечень. Це аксіома. 
Ти встаєш зранку, і перша справа, яку ти робиш — відтискаєшся від 
підлоги стільки, скільки зможеш. А потім уже — філософствування, 
роздуми й пошуки підстав. Якщо ти цього не зробив, ти неповноцінна 
істота, і всі твої проблеми у твоїх лінощах. Твоя норма — вісімдесят 
відтискань за один підхід. Твоя ціль — сотня. Якщо тобі вдалося 
просунутися до сотні бодай на одне відтискання, ти недаремно продовжуєш 
носити на собі своє тіло. Бо це ти просунув його вперед, а не воно тебе

38

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


пересунуло, можеш робити решту справ, але пильнуй за відтисканням. 
Щодня по десять підходів. Звичайно, це не завжди вдається, по-різному 
складається день, але ж маймо на увазі ідеальний варіант. Хай це буде 
тисяча відтискань на день, хай він поки що недосяжний, але ти 
спрямований на це. Тобто — ти знаєш, заради чого живеш. Що значить
— недосяжний? Він більш досяжний, ніж відновлення чи то, пак, 
встановлення монархії, чи купівля палацу в Каліфорнії, чи отримання 
Нобля, чи перетворення України на взірець для інших держав, чи 
безсмертя, чи зміна хоча б чогось у рисах обличчя, наприклад, форми 
вух чи носа. Хоча це ще можна було б зробити, але потрібні гроші, 
добрі лікарі, поїздка за кордон. І що б це дало? Це б змінило мою 
ненависну пику. Звичайно, в ліпший бік. Змінити її в гірший бік я й 
сам можу без лікарів і пластичних операцій. Скільки разів на день я 
зустрічаюся зі своєю пикою? У дзеркалах, у вітринах, шибах, у виразах 
облич перехожих. Вони дивляться на мене і не помічають, або дивляться, 
коли мені доводиться з ними спілкуватися, і розглядають мене, як якусь 
дивовижу. Які в нього вуха! Яке в нього чоло! Яка в нього міміка! Я 
хочу бути звичайним, не хочу бути якимось суперменом. Звичайним, 
приємним, усередненим. А, залишається тільки наплювати на все це, не 
помічати. Стан тупої байдужості на реакції зовнішнього світу. Мені до 
задниці ваша реакція. Я відтискаюся сотню разів за один підхід від 
підлоги. Пішли ви всі до бісової матері! Чим незвичайніша пика, тим 
ліпше! Хто формує ваші ідеали краси? 1 чого взагалі варта ваша краса, 
здерта з рекламних видань, відеокліпів і наштампованих чорним ринком 
плакатів?

Пика потрібна як розпізнавальний знак. Ось пішов Пляшкосмоктач. 
Що нового, Пляшкосмоктаче? Скільки книжок перемацав останнім часом? 
Як твоя німецька? Як твої переклади?

З моїми перекладами все окей! Вони мені допомагають заповнювати 
клітини часу. Переклади. Тверді, неприступні слова треба витягати з 
тексту, м’яти їх подумки, формувати з них українські слова. Щось не 
ліпиться. А якщо — отак? О! Ото ж бо і воно! Пити хочеться.

Пляшкосмоктач видобуває з холодильника пляшечку мінералочки.
Але спочатку — відтиснутися від підлоги.
Відтискатися не хочеться.
Це такий мазохізм.
Відтискайся. Матимеш у нагороду пляшку. Поїхали!
Раз, два... сімдесят дев’ять, вісім-де-сят, вісім-де-сят-о-один, ві-сім-де- 

сят-ди-ва-а-а!!!
Останні рази не зовсім чисто. Але все-таки. Тепер можна і мінералочки. 

З-під пахв виповзають волохаті кубла прілих пахощів.
Але відтискання — це лише одна з вправ. Хоча й обов’язкова. Потім, 

залежно від настрою, допасовуються бажані, але не такі обов’язкові. 
Наприклад, скакання навприсядки. Сто сімдесят сім скоків з одного кінця 
кімнати в інший. Рахується спочатку до сотні, потім — п’ятдесятка і 
двадцять сім. Двадцять сім найтяжчих прикінцевих скоків можна розбити 
на десять, десять, п’ять і два. Так виходить якось легше. Перевірено 
досвідом. Якщо рахувати всі сто сімдесят сім від початку до кінця, можна 
замахатися вже на сто тридцятому. А так ніби сам себе трохи дуриш. 
Ніби починаєш все від початку. Ця вправа добре діє на розтяжки. 
Стрибаєш, як жаба. Коли в добрій формі, можна ще походити навприсядки. 
Встати, випрямитися. 1 подостягати долонями підлоги. Ноги стають 
бадьорими, пружними. Що далі? Вправа на спинні м’язи і трицепси. Від
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стільця. Вісімдесят разів. Вісімдесят п’ять! Порядок. Ще можна гантель- 
ками... Але треба набрати воду у ванній, поки її ще не відключили.

Пляшкосмоктач висипає у ванну трохи прального порошку, зволожує 
шмату і розтирає порошок стінками ванни. Щоб зліквідувати можливі 
залишки всілякого бруду. Струмінь води змиває пінисту масу у злив. 
Пляшкосмоктач полоще шмату, обтирає нею ванну, ще раз пробігає 
водою, закорковує злив і перемикає кран. Напір трохи зменшити... Не 
загаряча? Добра... Тепер можна й гантельками побавитись. Перед 
дзеркалом у коридорі виникає видовжене Пляшкосмоктачеве тіло. Воно 
продовгасте і вгодоване, поцятковане родимками і гнійничками, плавно 
оформлене підшкірним шаром жиру. Без ознак талії. На тонких довже
лезних ногах. У сімейних трулях. Червоних. Із квіточками. У руках — 
по гантельці. Пляшкосмоктач продовжує сеанс самоекзекуції.

Вода шумить і парує.
Тіло після сеансу стає ніби-то більш рельєфним. Грудні м’язи 

увиразнюються. Живіт сам по собі залазить якось усередину. Піт стікає 
Пляшкосмоктачевим чолом. Піт інтелектуала.

Вистачить. Води є досить. Поніжимося трішечки. [... ]
Тіло Пляшкосмоктача у воді, приплюснуте до рухливої поверхні. 

Кінчики пальців ніг і коліна випинаються, як обтягнуті шкірою скелі, 
порослі рідкими волосинами. Решта тіла — потоплена пласка площина. 
Як його деформує вода! Може, й повітря його деформує, а зір цього не 
помічає, бо звик до цього. А хтось сторонній бачить щось цілком інше, 
ніж те, чим я сам себе звик бачити? Може, ми не помічаємо певних 
частин себе, і ті частини волочаться за нами, непомітні? Може, наші 
тіла — несуттєві? А ми надаємо їм такого значення? Якого? Не тілу 
надається значення, а його поверхні, і навіть не стільки самій поверхні, 
скільки знакові, який та поверхня творить. Видовжене. Вертикальне. 
Оперте на дві кінцівки. Верхні кінцівки — тонші, опущені вздовж тулуба. 
Шия. Куля голови. Це — найзагальніше. Це приблизно так, як можна 
описати сороканіжку. Але чим одна сороканіжка відрізняється від іншої? 
Усмішка Джоконди... Він подібний до свого батька, але... Оце — і 
“подібний”, і “але”... Хто я сам для себе? Я сам себе ніколи не бачу. 
Відображення не рахуються. Я не можу побачити свого обличчя. Я бачу 
лінію своїх надбрівних дуг. Бачу ніс одночасно з двох точок зору. Бачу 
губи, коли їх випинаю. Підборіддя вже не годен побачити. Так само, як 
і шиї. Решту тіла я оглядаю, як ландшафт, який стелиться донизу. Мій 
зір вмонтовано в мій череп. Я не можу подивитися на себе збоку. Дзеркала
— це так собі, замінник. Не варто занадто довірятися дзеркалам. І, 
врешт-решт, я деколи відчуваю, що моє тіло лише волею випадку моє. 
Я ж його в’язень. Яке я маю відношення до цієї багатоклітинної системи, 
яка постійно щось переганяє, перероблює, яка потребує енерґетичного 
обміну, потребує, щоб її чистили, давали можливість перепочити... Ця 
розпарена шкіра. Ці пагорби м’яса, шари жиру, нутрощі, кістки, волокна 
нервової системи — все це я? Чи, може, я щось інше, вбране в усе це, 
як в одяг? Може, це і є пекло, куди западаються прокляті душі? Чи це 
душа, власне вона, тілесне її вираження? Така вона і є — душа, двонога, 
дворука, одноголова, фізіологічна? Або ж усе це немає взагалі ніякого 
значення, усе це лише процес розмноження і природного добору? Де тіла 
добирають одне одного і в процесі добору еволюціонують до ліпшої, 
досконалішої, універсальної істоти? Тоді мені не варто втручатися в ці 
змагання. Я далекий від досконалості. Для таких, як я, цілком вистачає 
мастурбації. Ти помастурбував і заспокоївся. Ти відпустив своє лоскітливе
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збаламучене сім’я на волю. Ти вивільнив свій мозок для більш духовних 
думок. Інакше б ві^ примусив тебе шукати жінку, яку б ти міг ненароком 
запліднити, взявши таким чином участь в еволюційному процесі. І, 
ймовірно, погіршивши еволюційний процес.

Потрібно будувати себе, як вежу. А на хріна? Щоб виявити с в о ю  
волю. Щоб не дати усьому цьому, що довкола, втягти себе в багно, 
мовляв, ось ти і наш, ось т и ' і  прийняв правила гри, ось ми тебе і 
спіймали. А може, я дурень? Може, усе це виглядає цілком інакше, а я 
просто дурень?

Давай — чесно, чого ти хочеш?
Я хочу бути досконалим.
Я хочу бути зразком для інших. Щоб інші мене помічали, захоплю

валися мною і любили. ,
Я хочу мати все, що я хочу.
Хочу бути багатим. Володіти будинками, автами, кіньми, псами.
Хочу мати гарем.
Хочу бути мудрим і ділитися своєю мудрістю з іншими. І допомагати 

своєю мудрістю іншим.
Допомагати бідним хочу. Давати їм їжу. Одягати їх. Влаштовувати їм 

свята. Ігрища. Бенкети.
Роздавати своє майно бідним хочу.
В’їздити в міста. Покидати їх. Влаштовувати урочисті прощання.
Відкривати картинні ґалереї. Змінювати прізвища. Вивчати різні мови 

і звичаї. Легко, без натуги. Воювати проти тиранів. Запроваджувати 
справедливість. Бути меценатом хочу.

Хочу навчитися прощати своїм ворогам. Хочу мати знаменитих ворогів. 
І друзів. Веселих, благородних, сильних.

• Хочу переховувати скарби і мати у своїх руках таємні ниті історії.
Хочу бути безсмертним!
Чи можливо це? Ні, це неможливо. Отже, моє незадоволення, мої 

проблеми в тому, що я не маю того, чого хочу. Логічно. А що я маю? 
Все-таки щось я маю, і те, що я маю — моє, і ніхто мені цього не 
відбере...

Я — Пляшкосмоктач. Мені тридцять років. Я дисертант. Я вже 
поскладав усі кандмінімуми. Моя дисертація майже готова. Я маю щастя 
бути українцем і жити ві Львові. І бачити хвилю національного 
відродження. Я винаймаю квартиру. Кімната. Кухня. Коридор. Лазничка. 
Я підзаробляю на перекладах.

Мої плани на майбутнє: захиститися, лишитися у Львові, отримати 
таку-сяку квартиру, стати професором універу, одружитися на своїй 
найдурнішій студентці, написати кілька дебільних монографій, виховати 
спадкоємців, померти. Було б непогано ще збудувати хату. І насадити 
сад. А потім померти.

Чи є якісь інші варіанти? Так. Можна спитися. Можна влаштуватися 
десь приймати порожні пляшки. Можна збирати пляшки по під’їздах і 
смітниках і здавати їх у пункт склотари. Можна ночувати по вокзалах. 
Можна просмердітися власною сечею і блювотиною. Перекочовувати від 
міста до міста. Підробляти вантажником. Можна плюнути на себе і 
віддатися на волю Божу. І померти.

Можна вчинити злочин. Бути засудженим. Потрапити у в’язницю. 
Можна вчинити якийсь такий злочин, щоб бути покараним на смерть. 
Розстріл у в’язничному подвір’ї. Або чинний злочини і бути невпійманим. 
Ось ви і в моїх руках. Бійтеся мене. Мейе — кого? Мене — смерті.
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Пляшкосмоктач підводиться. Він намилює собі голову, втирає піну у 
вушні раковини, намилює шию, залазить під пахви, розтирає себе 
намиленою губкою, тре живіт, досягає спини, намилює пах, ставить ногу 
на край ванни, намилює її, розтирає пальці ноги, змінює ногу, піна падає 
у воду і плаває булькастими клаптями.

Пляшкосмоктач занурюється і спостерігає за процесом збільшення 
піни. Піна чіпляється до стінок ванни. Бруд відділяється від шкіри і 
каламутить воду. Тіла вже майже не видно. Пляшкосмоктач налапує 
кільце затикачки і відпускає воду в каналізаційну систему. Розчин з 
відмерлих клітин верхнього шару шкіри Пляшкосмоктача, перемішаних з 
налиплим на них порохом зовнішнього світу, булькотить трубою. Пляш
космоктач вмикає душ, бере шмату й обтирає ванну. Пляшкосмоктач — 
акуратист. Зішкрябано ще один шар часу. Ніяких слідів не повинно 
залишитись.

Поверхня рушника вбирає вологу. Пори шкіри відчинено. Крапельки 
поту вкривають Пляшкосмоктачеві плечі. Шлунок висушується. Шлунок 
вимагає газованої води.

Час на друге відтискання. П’ятдесят, але чистих, повільних відтискань. 
Пляшкосмоктач відтискається. Лице його бубнявіє від натуги... Все!

Пляшкосмоктач огортає себе рушником довкола стану.
Можна було б і поголитися. Але не хочеться розглядати свою мімікуючу 

пику. Хай вже буде кількаденна неголеність. Вона мені не заважає. 
Водички!

Губи Пляшкосмоктача облапують шийку пляшки, повіки його задово
лено примружуються, іскриста рідина перемандровує у шлунок. Прохолода 
у животі. Кайфуля. Порожня посудина допасовується під стіл, заставлений 
пляшковими рядами. Усі — від води. Пляшкосмоктач уже майже рік не 
вживає алкогольних напоїв. Йому потрібне тверезе сприйняття свого 
існування. Йому потрібна ясна, гостра і чутлива свідомість. Він ростить 
у собі чутливість до реальності. Але справжню, природну, таку, якою 
вона має бути без усіляких притуплень і загострень. Це такий 
експеримент.

Треба щось кинути за драбину. Що у нас є? Хліба трохи є. А в 
холодильнику? Яйця, ковбаса. Картоплю чистити не хочеться. Зробимо 
яєшню з ковбасою. Масло є? Масла нема, але є смалець зі шкварками. 
Трохи смальцю, трохи накришеної цибульки, кілька кружалець ковбаски, 
перевернути, щоб обсмажилася з обох боків, розбити яйця, потрусити все 
це зверху сіллю й перемішати. Сьогодні мені смакує кучерява яєшня. 
Готово.

Що там по колгоспному каналу?
“Літературна передача. Пропонуємо вашій увазі нові вірші...”
Забембали своїми віршами.
Пляшкосмоктач розсуває завіси на вікні і відмикає кватирку. Кухню 

заповнює монотонний сірий шум дощу.
Чудова погода для сидіння у бібліотеці. Пожеремо — і в бібліотеку. 

Мене цікавлять видання, в яких за життя друкувався Антонич. За свого 
земного життя. За панської Польщі, еге ж.

Яєшня вже приїдається. Треба купити якихось макаронів, чи що. 
Грошей, холера, лишилося обмаль. Якесь прокляття — ті гроші, де їх 
узяти? Мешти потрібно купити... Ходиш у якихось шкарбанах... Нові 
штани треба купити. Плащ треба купити. Парасолю треба купити... Нема 
грошей! Нема і капець!
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Треба здати пляшки. їх уже до біса назбиралось. Здати пляшки і — 
в бібліотеку.

Пляшкосмоктач миє посуд.
... Антонич помер від протягу. Мав якусь операцію. Щось із якоюсь 

кишкою. Його виписали з лікарні. Тоді виписували, чи як? Він оклигував 
у тетиному помешканні. Хтось із домашніх необережно прочинив двері 
до його кімнати. Залетів ангел смерті. Запальний процес у легенях. 
Ослаблене операцією чи поезією серце. І кінець. На двадцять восьмому 
році. “Вибираюся в далеку подорож, і рож не дасть мені ніхто...” Він 
жив на Городоцькій. Тепер там барельєф на стіні. Починав лисіти. 
Сутулився. Окуляри витирав хустинкою. Заробляв на життя літературною 
працею. Тоді по Львову уже ходили молодики зі схованою під одягом 
зброєю. У Німеччині тріпотіли прапори зі свастиками. Совдепія душила 
соки з трудящих за Збручем. Ніхто не помітив його відходу. Тільки 
найближчі. Відмикаються двері землі на Янівському цвинтарі. Тіло в 
труні засипається землею. Чорний костюм. Біла сорочка. Метелик...

Пляшкосмоктач натягає на себе свіжу сорочку (лишилося ще дві свіжі 
сорочки, доведеться влаштувати прання), джинси і светр — одяг на 
щодень. Пляшкосмоктач має ще одну пару джинсів, але вони світлі, на 
ясну погоду, ще один светр, турецький, зараз у таких пів-Совдепії ходить, 
і один більш-менщ пристойний костюм. Який поволі виходить із моди. 
Старий потертий; плащ зі свинячої шкіри. Гардероб варто було б обновити, 
Пляшкосмоктач сподівається на один гонорар за один переклад, якого, 
правда, ще не надрукували, але обіцяють надрукувати найближчим часом, 
обсяг там не такий уже й малий, цікаво, скільки вони мені заплатять? 
У глибині душі Пляшкосмоктач сподівається на добреньку суму, тоді 
можна буде купити пару пристойних штанів і ще один светр. Або мешти. 
Треба було б поцікавитися долею тої статті, але якось не випадає. Якби 
її надрукували, я б отримав би ще й на парасолю. За стипендію не 
розженешся. Треба десь підзаробляти, шляк би то трафив. Якісь уроки 
давати, чи що. Зараз буде купа абітури. Може, понаписувати оголошення 
і розклеїти їх по місту? Щось треба робити...

Торба заповнюється пляшками, пляшок вистачає ще на сітку і на 
торбинку з царати, на якій лушпиниться звабливий жіночий джинсовий 
зад...

... Антонич був хрущем і жив колись на вишнях... Як тоді виглядав 
Львів? Старе місто, як і тепер, — болєє-мєнєє. Кав’ярні були в інших 
місцях. Польські написи. Польська мова. Допотопні автомобілі. Старі 
трамвайчики. Тролейбусів не було. Напевно, ще їздили фіакри. У 
крамничках — усілякий ретро-мотлох. Куди поділися всі ті сукні, 
циліндри, черевички на обцасах? Зігнили у трунах на своїх господарях. 
Не було телевежі на Замковій горі і рогатих ретрансляторів біля Святого 
Юра. Стовбичили різні польські й австрійські пам’ятники, які потім 
запалися під землю. Не було усіх цих нових районів. А тут був якийсь 
присілок. Хати. Кури. Свині. Собачий гавкіт. Коняче і коров’яче лайно. 
Українська мова: довоєнного зразка. Ніхто з тих селян і духом не чув 
про Антонича. Як, зрештою й зараз. Хоча тепер вряди-годи виспівують 
пісні на його слова. Принаймні деякі слова Антонича багато хто чує. Але 
що пересічна людина знає про нього і про його долю? Пересічна людина 
не знає нічого. Вона займається собою. Чого я длубаюся в Антоничі? 
Тому що мене цікавлять деякі проблеми. Як с+ати безсмертним, 
наприклад. Його смерть була відходом, сходинкою до дальшої мандрівки, 
його вірші були приготуванням до цього відходу, він про все знав наперед.
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Треба простежити, що робиться з його “я” у пізніх віршах, як воно 
зникає. Мені здається, що “я” кудись-таки зникає. Але — як?

... Як минало його життя?
Він мав лімузин, сидів увечері в ресторації “У Жоржа”, вбраний у 

вишуканий костюм із білою трояндою в петличці, рука з діамантом 
піднімала келих пурпурового вина до поблідлих вуст, гетери перехоплю
вали його погляд...

Ішов, піднявши комір, із вечірки робітників-залізничників, читав їм 
вірші про плакати, сіявся дощик, тлів листопад, вікно в тети ще світилося, 
знову буде сварити, що не взяв парасолю, що запізно вертається, у тому 
Львові стільки трафунків, стільки горлорізів вештається вулицями...

Ласовський малював його портрет, не знав, що зробити з окулярами. 
Поет в окулярах — трохи кумедно. Він знімав окуляри, погляд ставав 
беззахисним і розгубленим — нічого не лишалося від медіума, мага і 
чародія. Мені видається, друже, що ті вірші пише хтось замість тебе...

Було щось таке колись? Щось таке говорилося? Як вони розійшлися? 
Коли бачилися востаннє? Що відчувала панна Ольга, наречена Антонича, 
коли вперше побачила його? А коли він помер, що вона відчувала? Чи 
кидалася в труну? Чи хотіла померти разом із ним, як у “Баладі про 
блакитну смерть”, де коханці труяться газом, перетявши собі екстазно 
вени? Було літо, було так гарно довкола, похорон відбувся непомітно, в 
тиші, літо поглинуло труну, нічого не змінилося, він поїхав кудись в 
інше місто, потім почалася війна, все переплуталося, він постарів, облисів, 
розповнів і не захотів повертатися у місто своєї молодості, заляпане 
соціалістичним ладом. А може, він ще досі тут десь живе, сторічний 
глухий підсліпуватий дід, дивиться на вулицю через пожовклу фіранку, 
стоїть у черзі за молоком, дибає зрідка на Янівський цвинтар від 
трамвайної зупинки, шукає свою могилу?..

Яка бридка погода! Львівська. Рідна. Триста днів на рік щось падає 
з неба.

Ну, звичайно. Ці мудаки не працюють. Що робити? Тьопати на 
Кульчицьку? Он тролейбус пре, можна під’їхати зупинку. На щастя, не 
забитий. Як би я впхався у переповнений тролейбус із цими торбами? 
Талони забув. А-а, водієві по барабану, такий не буде випускати через 
передні двері. Я навіть і сідати не буду. Пляшки дзеленкочуть. Чого 
вилупилась? Думає, що я алкаш якийсь, пляшкозбирач. Не пляшкозбирач 
я, а Пляшкосмоктач. Приїхали. Подякував красно. А тепер швиденько 
за той магазин. Господи, зроби так, щоб вони працювали, зроби так, 
Господи, щоб черги не було, щоб вони всі пляшки, Господи, прийняли!.. 
Працюють! І черги нема! Прошу, так-так, ось і грошики. Трохи надурив, 
але вже біс із ним! Скільки? Не слабо. Торби треба позаносити додому. 
Взяти зошит для записів, ручку і читацький квиток не забути.

... Тролейбусна зупинка збирає під своє накриття мовчазні понурі 
постаті. Парасолями стікають потоки води. На калюжах виникають кола 
від крапель. Авта розбризкують грязюку. Кілька плямок позначило джинси 
Пляшкосмоктача. Тролейбуса нема. Якби не дощ, можна було б перейтися 
до кінцевої “двійки”, а так — доводиться чекати. Вже майже тиждень 
ллє. І нема йому кінця.

Зупинка обклеєна обшарпаними оголошеннями. Пошуки квартири. 
Обмін. Прокат весільних суконь. Послуги репетитора. Є свіжесенькі 
оголошення, наліплені ще вдосвіта. Номери телефонів не обірвані. Ніхто 
ними поки що не зацікавився.

Пляшкосмоктач пробігає з нудьги текст, зауважуючи подумки помилки.
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Бракує апострофа, текст без ком. Потік свідомості. Щокою він відчуває 
чийсь віддих. Якийсь болван взявся теж читати оголошення. І обов’язково 
на тому ж стовпі, що і я. Стадний інстинкт. На, читай.

Може, взяти таксівку?
З якого дива я буду брати таксівку, спішити все одно нема куди. 

Люди в плащах і куртках. Кінець квітня. Уже б листя мало з’явитися, 
але ж холод немилосердний. Он які кроси в того хлопця. Відвалив, 
напевно, дай Боже. А на мордяці — рагуль рагульом. Вся краса в кросах. 
Тролейбус! Лізе, рогатий. Набитий, як холера. Не стане. Став за двісті 
метрів перед зупинкою. Рагуль у кросах погнав через калюжі. Я почекаю, 
мені нема куди поспішати.

Було б непогано мати авто. Саме для таких випадків. Коли йде дощ. 
Коли набиті тролейбуси. Сів собі і поїхав. Лишив на вулиці — а його 
вкрали. Чи скло побили. Та й ремонтувати треба. За бензином в черзі 
вистоювати. Мити. Чистити. Ні, в совдепії тяжко з машиною. О, ще 
один.

Ну, цей уже стане. “Десятка”. Можна влізти. Стає.
Пляшкосмоктач визначає, де мають зупинитися задні двері, і вони 

зупиняються приблизно навпроти нього. З тролейбуса вивалюється кілька 
зіжмаканих спин. Вилазить бабище з торбами. Вискакує якийсь малий із 
псом. Пляшкосмоктач втискується у звільнений простір. Тіла перетасову
ються і трамбуються у напрямку до середини. Пляшкосмоктач знаходить 
собі місце біля компостера. На нього тиснуть іззаду, та він жорстко 
впирається рукою в компостер. Трицепси під його светром напружено. 
Ось де стають у пригоді ранкові вправи. Двері з натугою замикаються і 
тролейбус мандрує далі.

За намоклими шибами повзе Кульпарківська.
Люди — це ідеальний пакувальний матеріал. Матеріал, який сам себе 

запаковує і розпаковує. Вся еволюція природи, весь розвиток цивілізації 
призвели до цього очевидного факту. Люди — вертикальні істоти. Якби 
вони ходили на чотирьох, їм було б важче розміститися у тролейбусі. А 
так — тіло до тіла, самі шукають собі зручнішого місця, трохи потиснуть, 
трохи пошарпаються, водій попросить зайвих дочекатися наступного 
контейнера — і готово. Куди вони всі пензлюють? Це ж уже десь по 
одинадцятій. Робочий день. П’ятниця. У центр. Більшість пре у центр. 
Там вони будуватимуть черги. Там вони винюхуватимуть місця, засіяні 
дефіцитом. Усі вони в масках понурості. Усі вони заклопотані. Мішки 
часу. Мішки змарнованого часу.

Старий. Куди він їде? Може, у божевільню? Ні, психушку ми вже 
проминули. І хочеться йому тягатися по тролейбусах. Сидів би вдома, 
дивився б у віконечко. Може, він влаштовує собі такі подорожі 
тролейбусом? Сідає десь на кінцевій і кружляє туди-назад. А що, цікаво. 
Хтось заходить, хтось виходить, сварку можна вчинити, яка-не-яка подія. 
Зиркнув на мене, помітив, що я його розглядаю. Ти помилився, старий, 
я не тебе розглядаю, заспокойся. Кінескоп! Тут повилазить трохи. На 
цій зупинці завжди стає вільніше. Давай, допереду. О, навіть вільне місце 
є. Сядемо і будемо дивитися на вулицю. Так що ти там думав про 
пакувальний матеріал? Ага, що люди — це найліпший пакувальний 
матеріал, бо самі себе пакують, їх мозок скеровано на якнайліпше, якщо 
так можна сказати, пакування громадським транспортом. Але така 
асоціація виникає лише в години пік, коли людей забагато. Коли їх мало, 
вони не матеріал, вони знову стають самі собою, входять у салон, 
компостують білетики, сідають на вільні місця, теревенять про різні речі...
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А коли їх забагато — вони стають пакувальним матеріалом. Так і до 
фашизму недовго добрести. Для фашистів товарняки з людьми і були 
саме таким матеріалом, який надавався на перетворення у попіл. Тепер 
нібито справжніх фашистюг нема, а люди змушені тиснутися, як яка 
цегла в мурі. Може, все-таки нас забагато? Може, є багато зайвих? На 
дідька усім жити? Щоб вистоювати в чергах за майками, шкарпетками? 
Щоб переводити електрику на транспортування від однієї черги до іншої? 
О, які небезпечні думки! А все від того, що тролейбуси переповнені. 
Якби тролейбуси ходили частіше, якби їх було більше, якби люди 
розумніше селилися і будувалися, якби було більше приватних машин, 
якби було вдосталь товарів, якби кожен, хто працює, міг би купити собі 
авто, якби вистачало бензину, якби ми ще мали свою нафту, якби 
бориславські родовища були віднайдені щойно тепер, якби нами керували 
добрі політики та економісти, якби — що, ага, тоді б! Тоді б у мене не 
виникали подібні міркування. А якщо вони виникають не лише у моїй 
голові? А якщо цей вірус знову заволодіє цими утрамбованими стадами 
і кожний буде думати, що інший — зайвий, або одні будуть вважати 
інших зайвими і вишукувати тих зайвих, що тоді?

“Зупинка Школа. Наступна — Бандери”.
— О-бі-кра-ли !!!
Вектори зору намаґнічено повзуть до розчахнутої торби, над якою 

вібрує це дієслово минулого часу доконаного виду.
Мова дуже точно деколи передає ситуацію, точно і неточно водночас. 

Хіба крадіїв було багато? Але множина означає в цьому випадку 
невизначеність. Хто був удатний злодій, куди він звіявся — невідомо. 
Минулий час на те й минулий час, що його не повернеш. Це одне з 
яскравих і зримих утілень минулого часу. Це байка про минулий час. 
Персонажі — жінка в тролейбусі з гаманцем у торбі (людське життя з 
його набутками), злодій (минулий час). Мораль — що з воза впало, те 
пропало; шукай вітра в полі; тужи за торішнім снігом; поділись майном 
своїм із ближнім своїм; усе воно тлін і марнота марнот. Фіґня, 
по-простому.

Пляшкосмоктач позіхає. У нього красти нічого. А ось і бабуля, якій 
доведеться звільнити місце. Прошу, сідайте. “Спасібо, синочєк!” От, 
холера! У Львові, певно, з війни вгніздилася, а мови так і не вивчила. 
Горбатого могила виправить!

Щось мене потягло на прислів’я.
Грошики в кишені є? Є! Треба буде зайти в університет до діда. 

Показатися йому на очі... “Ну, як ваша дисертація?” — “Ще зусилля
— і гаплик!” — “Дивіться, пишіть, не лінуйтеся, а то вам, певно, тільки 
дівки в голові, га-га!” — Тобі, старий пеню, дівки в голові! Розмова 
наперед визначена, але ритуал є ритуал.

Хто там так суне? Ах ти, курко дурна! Як посуну, то вилетиш через 
лобове скло! Як танк! Та попроси, спитайся, чи виходять люди, чи ні, 
на дідька тобі мова дана!

— Чого пхаєшся, диви на нього?! Рило професорське!
Щоб я ще опускався до твого кудкудакання.
— Мурляка!
Давай-давай, вимітайся!
Ага, ось і контроль.
Ну що ж, можна і талончик закомпостувати. Раз — і готово. Я тільки 

що зайшов. Контролери в нас бойові. Кому це вони колись мало по 
мордяці не настріляли? Побачили, що хоче пробити талон, вхопили за
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руку, видерли талон і давай мотлошити по мармизі, поки не заплатив 
штраф. А, це Дупа щось таке оповідав про себе самого. Дупа впав на 
дупу.

— Ваш талончик?
Ось, маєте. Переривають. Якого біса вони їх переривають? Демонстрація 

контролерської влади: я тут був. Контролер — це професія? Чи це 
громадське доручення? Сплата суспільствові дещиці своїх перед ним боргів? 
Чи, може, це таке покликання? Колись у мої студентські роки нас, 
жовтодзьобих, залучали до цієї шизні. Лапати зайців на кінцевих 
зупинках. Видавали червоні пов’язки на руку. Ваш талон? Немає. Тоді 
попрошу вбік. За безкоштовний проїзд у громадському транспорті вам 
призначається найвища міра покарання — розстріл!

Який маразм!
1 як це довго триватиме? Невже мені суджено все життя змарнувати 

в цих набитих тролейбусах, на цих брудних вулицях, захаращених 
чергами, в цих бібліотеках із дебілуватими студентами і такими ж, як 
я, здебілілими шукачами істини? А що робити? Плювати й ловити. 
Відтискатися від підлоги. Тут нема де відтискатися. У міському транспорті 
не передбачено місць для спортивних вправ. Пограбувати пасажира — 
це раз плюнути. Газетку почитати. Вулицю порозглядати. Ого, як полило! 
Вікно розтікається — Юр у постімпресіоністичній манері.

Може, усе це від того, що я до церкви не ходжу? Хоча від ходіння 
до церкви черги не покоротшають і бруд не зникне. Чому це не 
покоротшають? Покоротшають. Люди більше думатимуть про духовне, а 
не про матеріальне. Менше вештатимуться, менше смітитимуть. Про що 
вони в церкві думають? Вони слухають священика і думають, як гарно 
він говорить. А що він говорить, їм до лямпи. Якісь історії, далекі, як 
з іншого світу. Вони думають про свої болячки і моляться, щоб вони 
минулися, щоб вони минулися. Вони просять. Люди просять, якщо їм 
бракує снаги взяти. Випрошують собі крихту щастя. Собі, своїй родині. 
Вони замолюють свої гріхи, якщо вони бояться. Вони просять і вони 
бояться. Яким є їхній бог? Бог прохачів і боягузів. Тиран, який любить 
підлабузників, який роздає блага, якщо йому догодити.

Жінка перехрестилася.
А ти чому не хрестишся? Для тебе св. Юр — барокова споруда, а 

для неї — храм Божий.
У кожного свій шлях до Бога. Через власне життя. І через смерть. 

Решта — декорації. Бог локинув людей, воскреснувши. Вознесіння Ісуса
— це його покидання людини, з побутової точки зору. Ми опинилися 
без Бога, ми сподіваємося від покоління до покоління на його повернення. 
Церква — осередок страху. А довкола? Що це за світ? Чи до т а к и х  
нас повернеться! Господь? Розплодилися, перегризлися одне з одним, 
нагромадили купи сміття, намножили хвороб, отруїли все довкола, самих 
себе отруїли. Може, ми вже не люди, а якісь людиноподібні істоти, 
людиноподібні дріжджі, на яких плодяться бактерії? Богу нема куди 
повертатися. У кожному разі, поки що. Можна спокійно бродити в тих 
дріжджах далі. Побачимо, що з них вибродить.

Коли Бог покинув людину? Чи не тоді, коли вона привласнила 
викрадений вогонь? Винайшла колесо? Стала ворогом природи? Чи не в 
цьому її первородний гріх?

Що я роблю? Я їду тролейбусом, який використовує енергію перегаченої 
ріки чи спаленої мазути, у напрямку до бібліотеки, де я читатиму 
Антонича і думатиму над тим, як його ліричному суб’єктові вдалося
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злитися з природою. На дідька ж тоді потрібно було з нею розливатися? 
Щоб вигадати колесо, приручити вогонь, перегатити ріку, добути паливо, 
збудувати тролейбус, понаписувати про все це вірші, надрукувати їх, 
використавши для виробництва певну кількість зрубаних дерев і, звичайно, 
вивчити мене за допомогою томів паперової мудрості до рівня, щоб я 
зміг петрати щось у тих віршах, і всунути мене в тролейбус, і відправити 
в бібліотеку. Це називається фатальне коло. Абсурд.

А може, вихідна теза хибна. Тобто — людина є такою, якою вона є
— ворогом природи. І сенс її існування — у безнастанній війні з рештою 
світу. І чим переможніша ця війна, тим людина більше є людиною. Або 
чим програшніша. Чим жорстокіша. І Бог тут ні до чого. Людина сама 
є богом і сама визначає те, що їй потрібно зробити. Вона може загинути 
у цій війні, ну що ж, така її доля. А може, й перемогти. І що вона 
буде робити тоді? Літати туди-сюди. Творити нові епопеї про свої 
досягнення. Досліджувати ці епопеї. Ну, а ми, звичайно, і далі 
вистоюватимемо в чергах, душитимемось у транспорті, відтаскатимемося 
від підлоги.

Тролейбус із Пляшкосмоктачем повільно опускається вулицею 
Чернишевського. Парк видно наскрізь. Кажуть, найдавніший у Львові 
парк. І чому я не живу на вулиці Чернишевського? Ходив би у бібліотеку 
пішки, гуляв би собі по парку Івана Франка, хід моїх думок, можливо, 
був би інакший. Зате в мене може бути якась така мета — переселитися 
на цю вулицю. Ближня мета. Програма-мінімум. Ні, ближня мета — 
захиститися і стати доцентом в університеті. А ще більш ближня? Злити 
воду в університетському кльозеті. Більш ближньої не придумаєш. Щось 
так зненацька закортіло, просто дивно. Людина — дивовижна істота, 
суміш небесного і земного. Можна б піти й у громадський туалет, але 
якого банана, коли є альма-матір. Так, двері відчиняються, і ми 
опиняємося на вулиці. Дощ-дощ-дощ. Усе.

Кілька десятків крапель зволожують одяг Пляшкосмоктача, поки він 
біжить, зіщулений, до парадного університетського входу.

Як це відбувається?
Центр ваги Пляшкосмоктачевого тіла зміщується вперед, права 

згинається в коліні, ліва звисає у простір, налапуючи носаком поверхню 
асфальту, впирається в ту поверхню, стає на ступню, м’язи перегрупо
вуються, Пляшкосмоктач знову переносить точку опори на носак лівої 
ноги і відштовхується нею від асфальту, надаючи свому тілу напрямок 
руху до входу в університет. Точки опори — пунктирна крива Пляш
космоктачевого бігу. Двічі чи тричі вони поховані товщею калюжі, і 
здеформовані олов’яні сфери рідини, переборюючи земне тяжіння, описують 
дуги в повітрі. Повітря насичене усілякими газоподібними речовинами. 
Серце Пляшкосмоктача встигає за час його бігу зробити кілька ударів, 
переганяючи збагачену енергією яєшні і хліба зі смальцем Пляшкосмок- 
тачеву кров. Сечовий міхур Пляшкосмоктача наповнено перегнаною 
мінеральною водою. Довкола — інші тіла, переважно у стані спокою, 
їхні серця теж переганяють кров, їхні легені вбирають молекули повітря, 
їхні м’язи згруповано так, щоб підтримувати тіла у вертикальному 
положенні. їхні шлунки травлять якусь поживу. Вони перечікують дощ. 
Очі Пляшкосмоктача вибирають порожнини у просторі, якими пересу
вається його тіло. У разі зіткнення його мозок готовий оформити за 
допомогою його ж таки артикуляційного апарату комплекс звуків, що 
означатиме вибачення. Каміння заповнює простір, складене у стіни, 
склепіння, портали й колони. Стовпи клітин смокчуть корінням вологу
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з і’рунту, в якій замішано будівельний матеріал весни. Продовгасті колонії 
клітин рухаються у землі, що повільно і невпинно обертається довкола 
своєї осі і довкола сонця в небесах, засмічених скупченнями океанічних 
випарів. Тяжкі Ідвері під дією сили, прикладеної Пляшкосмоктачевою 
рукою, прохиляються досередини, Пляшкосмоктач опиняється у 
приміщенні університету.

Сходи пробігають під ним, він пролітає кілька сходових підйомів, 
опиняється навпроти актового залу, звертає ліворуч, потім праворуч, 
вибирає вільне місце біля пісуарів, розмикає замок на джинсах, віддається 
струмуванню волі. Дзюрчанню свободи. Могутньому потокові вільних 
асоціацій. Валові розкомплексованої свідомості. Повносилому і пере
конливому. До решти. До кінця. До останнього арі*ументу. До останньої 
краплі. Х-у! Кайф! Чи багато треба для щастя?

Скільки разів я відображався в цьому дзеркалі? Скільки інших людей 
у ньому відображались? Невже дзеркала не стомлюються? Невже там 
всередині дзеркала нічого не залишається від наших облич?.. Дзеркала 
б’ються, це, напевно, і є їхня втома.

Університет пропливає крізь час.
Ось там висіла колись дошка ветеранів Великої Бойні... Десь там серед 

них і фото Професора. Він ще темноволосий. У нього на вилозі маринарки 
— одна медалька, яка означає, що він брав участь у бойових діях. Це 
був кінець війни, його, вісімнадцятирічного хлопця, контузило в першому ж 
бою і він опинився в госпіталі, не встигнувши вбити жодного ворога, не 
зі'валтувавши жодної жінки у визволеному місті, не врятувавши жодної 
європейської дитини від голоду та пожежі... Нова хвиля національного 
відродження, підхопивши університет укупі з усією Україною, поглинула 
відбитки парадових фізій героїв. На їхньому місці, очевидно, невдовзі 
з ’являться інші. Природа не відає порожнечі. І тут у мене завжди 
пробуджується апетит. Тут, по другий бік актового залу, за моїх часів 
був буфет для білих, тобто для викладачів. А коли не було викладачів 
люб’язно обслуговували й студентів. Туди вчащали старшокурсники, які 
видавали себе за викладачів. Я теж полюбляв туди заходити. Коли не 
було черги. Зазирав. Черги майже нема. Я беру півсклянки Сметани, 
маринованого огірка, хліб, кілька кавалків м’ясива і запити щось. І ще 
тістечко або той рулет із кремом. Якщо є гроші. Як правило, після другої 
пари. Коли з’їджена вдома їжа вже встигла перетравитися і в шлунку 
виросла лоскітлива порожнеча. Я любив заповнювати її у викладацькому 
буфеті. Що там зараз? Невідомо. Двері наглухо зачинені.

— Привіт!
О, стара знайома. Її тільки бракувало. Вона, здається нюхом чує, коли 

я тут з’являюся.
— Привіт!
— Як справи?

—  Та от, іду до бібліотеки, по дорозі вирішив зазирнути до Професора.
— Його ж немає. Я бачила, як він виходив із течкою.
— І вже не буде сьогодні?
— Ні, відчитав лекцію і пішов. Дуже тобі потрібний?
— Та не те, щоб дуже... А, подзвоню йому якось...
Ну, що далі? Пауза. Зараз гряне якась пропозиція.
— В оперному — кабарет, знаєш?
— Кабарет? В оперному?
— Кажуть, дуже цікаво. Здається, остання вистави. Весь Львів гуде. 

Невже нічого не чув?
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Оце воно і є. Скажу, що бачив — забрешуся. Скажу — не бачив, 
доведеться йти в оперний.

— Нічого.
— Тоді я тебе запрошую, якщо не маєш нічого проти, звичайно.
Звичайно, я не маю нічого проти. Буде нагода одягти свій рагульський

костюм. Свій потертий плащ зі свинячої шкіри. Буде нагода помацати 
тебе в пітьмі партеру за твої товсті литки.

— А коли вистава?
— О восьмій. Приходь о пів на восьму до театру.
— Біля входу?
— Так.
— Гаразд, домовились. Ну, я побіг. До зустрічі.
— До вечора! Не запізнюйся.
— Я буду суперпунктуальним.
На дідька я погодився? На дідька мені йти на якийсь придуркуватий 

кабарет? Ще й із цією коровою в окулярах? Я навіть забув, як її звати. 
Олена чи Уляна? Що вона тут робить? Має якісь виклади, чи що? Будь 
гуманістом! Зроби жінці приємність, вона ж тебе запросила, вона ж 
звернула на тебе, кретина, увагу. Яке їхало, таке здибало. Треба було 
сказати, що я сьогодні ввечері не можу, що я кудись їду чи йду в гості... 
Пізно... Доведеться йти. А, грець із нею, все одно, хоч якась подія. 
Врешті-решт, нічого зі мною не станеться. Так, але Професора немає. 
Можна шурувати в бібліотеку.

Студенти шастають, юні, веселі, дурні й самовпевнені. Ти їм не 
потрібен, старий козле, зі своїм скепсисом. Ти для них — порожнє місце. 
Вони обминають тебе, не звертаючи на тебе уваги. Гарненькі дівчатка. 
Викохані міщанські львівські кицьки. Шукають собі хлопчиків, від яких 
пахло б фірмовими одеколонами і які б нагадували їм когось із тамтешніх 
зірок, а їх тим часом трахає рекет і араби з бідніших провінцій халіфату, 
яким вистачає валюти лише на совдеп і на львівських дуреп. Що ж, 
араби — древня культурна нація, діло це знають добре. Може, хоч цього 
вони навчать українців чи, бодай, українських самичок.

На дошці оголошень — “Кабарет пана Базя”. Ага. Справді, сьогодні 
останній день. Дощ майже перестав. Треба зайти на пошту і подивитися, 
чи мені не прийшли листи до запитання... Листів на ваше прізвище нема. 
Пойняв, що ж, залишається чухати в бібліотеку!

... На повороті трамвай бере ноту. Вона опадає прозорим металом на 
поверхню світу. Вона облизує мембрани перехожим. У трамваї — Галерея 
портретів. За трамваєм — картинна і'алерея. Портрет Пляшкосмоктача 
проповзає шибами і дверима. Перебігаючи вулицю, можна потрапити під 
колеса. Тобі можуть розкраяти тіло, перетворити макітру на пляцок, 
випустити нутрощі на бруківку. Тоді ти вже не потрапиш до бібліотеки, 
не вичитуватимеш в Антонича всіляких натурфілософських прозрінь, не 
підеш із товстозадою філологинею на кабарет пана Базя. Тебе відвезуть 
до медичного інституту для встановлення причин смерті, залишивши на 
вулиці гомінливе кодло роззяв. Ти опинишся у відділку патанатомії. 
Перспективочка! Коли будуть встановлювати твою особу, придасться 
читацький квиток, видобутий із закривавленого шмаття, який давав право 
тобі користуватися фондами бібліотеки Степана Банд ери. Товстозада 
філологиня піде на кабарет сама і, може, навіть реготатиме від різних 
кабареткових жартів, поки тебе звільнятимуть від зайвого внутрішнього 
мотлоху і зашиватимуть, щоб ти більш-менш пристойно виглядав у труні. 
Б-р-р! Ну й картиночка.
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Відростки Пляшкосмоктачевої фантазії ховаються у його черепі, як 
ріжки слимака., зад трамваю з номерним знаком “2” відповзає від 
Пляшкосмоктачевого зору, вулиця вільна, Пляшкосмоктач долає фатальні 
метри бруківки! Х-ху! Чому в мене виникають ці візії? І це вже не 
вперше. І саме на цьому місці. Цікавб, що відчуває людина, коли її 
збиває машина? Людина відчуває полегшення. Її звільнена душа може 

спостерігати за подіями збоку. Подивитися таке собі кіно. Може, мене 
колись зіб’є машина? І я позбудуся свого тіла? І в мене його заберуть 
і закопають десь, щоб воно зігнило в землі? Тіло — це ж єдине, чим 
по-справжньому володіє людина на цьому світі. Цього не можна замінити 
чимось іншим. Це моє і тільки моє. І так у кожного. Які ми всі легковажні! 
Ми думаємо, що володіємо чимось, а забуваємо, що можемо володіти 
лише собою. Виходить, що ми забуваємо і про тіло, і про душу. Що ж 
нами рухає? Порожнеча нами рухає. Ми заповнюємо порожнечу. Ми 
завжди трохи осторонь самих себе, ми завжди в якійсь проекції. Потрібно 
повернутись до себе. Потрібно жити собою, як дерево... Який розумник! 
Дивися, сам не вгатися в дерево, бо наб’єш собі гулю і володітимеш на 
додачу ще й нею. Де мій читацький? У надупній кишені.

Якесь почуття урочистості і прохолодного страху, коли входиш сюди. 
Так ніби ти тут чужий, замаскований шпигун, і тебе щомиті можуть 
розсекретити. Може, це через кордони, де потрібно показувати перепустку 
і брати картку відвідувача, яка буде проштампована в читальному залі? 
Пересохло в горлі. Спочатку треба піти до буфету й випити мінералочки. 
Склянку мінеральної, будь ласка. Ґольк-ґольк. На письмі це б передава
лося саме так. Або навіть ковть-ковть. Кайф. Тепер я готовий до 
інтелектуальної праці. На кордоні сидить польова миша з продовгуватим 
носиком, маленькими очицями і тоненькими вусиками. За бар’єром з 
червоною пов’язкою на рукаві — облізлий сивий щур. Напевно, колишній 
фронтовик-пенсіонер, який підробляє, доживаючи віку, у храмі книги. 
Погляд сторожа. Так і вчепиться в литку. Його зором проповзають 
книгоїди. У тридцятих ми таких ставили до стінки, на Колиму, на 
Соловки, мать вашу... Та ні, він мирний спокійний дід, може, й колишній 
учасник визвольних змагань, він сам любить читати усілякі історії, чого 
не нафантазуєш, дивлячись на стару людину. Я також, як доживу до 
похилого віку, влаштуюся якимось вахтером у бібліотеку.

Зал періодики на другому поверсі. Пляшкосмоктачеві потрібні числа 
журналу “Назустріч” із публікаціями Антонича. На замовлення доводиться 
чекати. За цей час можна поритися в показчику. На літеру “П”. Чи є 
там якесь прізвище, подібне до мого? Пляшка. Пляшкач. Пляшко. 
Пляшкович. Пляшкосмоктич якийсь навіть є. “Комуністична партія 
Західної України в роки...” і т. д., і т. п. Пляшкун. Пляшкосмоктача 
немає. Парфумний плин наповзає з-за спини. Об сідницю Пляшкосмоктача 
труться пружні півкулі. “Пробачте!” У паркет встромлено обцаси, з яких 
ростуть обтягнуті сіткою панчіх зводи ніг. їх цікавить якась літера 
навпроти. їхня володарка прогинається, витягуючи. ящик із картками, її 
волосся торкається Пляшкосмоктачевої шиї. Висока тика! Цікаво, яке в 
неї лице? Пляшкосмоктач повертається, але вона нахилена над картками, 
завіса волосся закриває обличчя. Які в неї очі? ніс? губи? підборіддя? 
шкіра? Фігурка ззаду нівроку. Всі гроші. Жакет облягає талію. Темна 
спідниця вище колін із розрізом ззаду. Стрункі ноги. Обцаси. Щось 
записує. Вишукує якусь літературу. Якщо б засунути їй руку між ноги, 
що вона зробила б? Заверещала б, як сирена? Чи прийняла б умови гри? 
А гра полягає в тому, щоб не бачити облич. І щоб нічого не говорити.
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Все одно ти цього не зробиш. Є ще хтось тут? Як на замовлення — 
нікого немає. Ну вперед. Не треба нічого питати. Підійди і проведи рукою 
між її ногами. Дістанеш ляпаса в найгіршому разі. Скажеш, що помилився. 
Хоч якась пригода! Підійди. Кинь ручку. Нахилися. Ось вона лежить 
біля її мештика. Візьми її. Нічого страшного. А тепер підводься і проводь 
ручкою вздовж її ноги. Що? Нічого. Вона не вірить своїм відчуттям. Вона 
закам’яніла. їдь до кінця. Тепер долонею. Пальчиком. Не повертатись! 
Т-с-с! Тихо! Друга рука вчепилася в її шию. Вона хоче видушити з себе 
якийсь звук. Перелякалась. Затули їй рота. Нема чого боятись. [...] Тебе 
збуджує цей інтер’єр? Ти вже в передчутті? Тебе вже цікавить, який 
він? Ти вже дихаєш, як риба? Твої губи уже пересохли? Ти вже хочеш, 
щоб тебе дерли? Ти вже забула, де ти і по що ти сюди прийшла? Ти 
вже вся — в очікуванні?

Ручка падає на підлогу, жінка піднімає її і простягає Пляшкосмоктачеві. 
Дякую. Веснянкувата гуска з рудими віями і вищипаними бровами. Краще
б я тебе не бачив. Око риб’яче.

Піти в читальний зал, погортати журнали? Так, подивитися, що в тих 
журналах.

Однаково б, ти не наважився. Є такі речі, через які не переступиш. 
Хоч трісни. Моральні підвалини. Норми поведінки. Правила доброго тону. 
Набутки цивілізації. Інакше тебе потрактують як божевільного. Але це 
не божевілля. Це спосіб здійснити бажання. Жінка збуджує чоловіка. У 
чоловіка виникає потяг. Чоловік, керований потягом, поєднується з 
жінкою. Що може бути природнішим? Але — ні. У бібліотеках не прийнято 
злягатися. У бібліотеці читають. Тіла розміщуються на стільцях, лікті 
впираються в стіл, на столі лежать книги, йде процес читаче- 
книгоспілкування. Книга — безстатева. І читач стає безстатевим. У 
бібліотеці люди повинні забути про свою стать. Тут не місце для сексу. 
Тут музей воскових скульптур. Тут безрух читання. Тут найсуттєвіша 
частина тіла — очі. Вилуплені овали очей, які обмацують літерні знаки. 
Штативи хребтів нахилено над паперовими поверхнями. Сфокусовані 
погляди пробігають рядками текстів. Внутрішній голос нашіптує текст. 
Відбиток тексту поглинається рельєфами кори головного мозку. Ці істоти 
майже нерухомі. їхні сідниці припасовано до поверхонь стільців. їхні 
спини сперті на спинки стільців, їхні лікті на столах, їхні руки 
підтримують прямокутні предмети, засіяні рядами знаків, їхні голови 
зависли над тими предметами. Цокотять годинники. Перегортаються 
сторінки. Лиця — зосереджені маски тиші.

Книги тут більше на своєму місці, ніж люди. У людей тут виявляється 
багато зайвого. Вони виглядають кумедно, особливо, якщо брати до уваги 
їхню фізіологію. У книгах — все доречне. У кожному разі, тут, у 
бібліотеці. Як тільки люди можуть писати книги? їм і читачами бути 
тяжко! І все-таки їх щось притягує. Книга — самодостатня. Ось вона — 
цей прямокутний предмет у руках людини. Людина — обмежена. Книга
— завершена. Вона вся у собі. Вона втілення часу. Вона — поза часом. 
А людина — в’язень часу, проекція, істота, роздерта між минулим і 
майбутнім. Може, це феномен часу є тим нездоланим магнітом, тим 
медом, що вабить сюди цих інтелектуальних комах?

Книга — одне з утілень інтелекту. Так-так. Зафіксований інтелект. 
Людина витягує зі свого мозку безконечну стрічку думок, затиснутих у 
слова, і перетворює їх на рядки книги. Заповнюється сторінка за сторінкою. 
Думки розхристані, багатовимірні, паралельні і неоднозначні, але, щоб 
зафіксувати, доводиться їх просіювати крізь тонку щілинку рядка.
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Спочатку — одне слово, потім — друге, послідовно, одне за одним. Щоб 
зупинити час, треба використовувати найзагальнішу часову формулу — 
послідовність. Читачі — це такі маґнітофони, які вставляють у свій череп 
касету книги з текстом. їхній мозок відтворює текст. Якщо виникає 
потреба, можна перекрутити вперед-назад. Сповільнити. Пришвидшити. 
Клітини їхніх мозкових півкуль під’єднуються до засушених інтелектів 
книг. Книги смокчуть із них поживу. І оживають. Такі собі вампіри. 
Вони з’єднані енергетичними полями. Вони творять надрозум, який 
щохвилини збільшує свою масу, свою потугу. Він притягує читачів у 
позачасову павутину бібліотек і смокче з них час, як кров. Він перетворює 
окремих жертв на зомбі, які продукують усе нові і нові книги. Скуповують 
їх. Перекладають з мови на мову. Перевидають. Колекціонують. 
Перечитують. Роблять із них виписки. Конспектують. Цитують. Вивчають 
їхню історію. Реформують шрифти. Дарують їх дітям. Вчать усьому цьому 
нові покоління. Книжковий надрозум керує людством. Це він створює 
найзагальніші моделі людського співжиття, схематизує людей, затискує 
їх поведінку в межах певних стилів, це він перебирає на себе проектування 
майбутнього, вчить розуміти темний і світлий бік життя, розповідає про 
минуле, перетворює предмети на слова, природу на слова, міста на слова, 
вчинки на слова, тіла на слова, людей на слова, світ на слова, на паперові 
слова — йде наступ слів на світ. Світ, відмежований від людини 
паперовими кордонами слів. Життя людини — це читання книжок, це 
життя у межах книжної цивілізації. Навіть, якщо людина не читає 
книжок, навіть, якщо вона неписьменна, вона однаково в’язень книжкової 
окупації. Хіба що вона живе у джунглях і харчується слимаками. Туди 
ще сокира читача не прорубалась. Усе ще попереду. Тобто, ще й досі 
йде прадавня війна. Війна природного часу і війна фіксованого часу. Війна 
вигуку і війна слова. Війна звуку і війна літери. Війна природи і 
цивілізації. Людина — поле бою. Ось вони сидять і навіть не здогадуються, 
мудаки, що вони — воїни, що зараз вони під обстрілом важкої артилерії 
і їхні голови їм уже не належать. Насоси. Слони. їм здається, що вони 
смокчуть мудрість. А в цей час їх самих висмоктує сюрреалістичне 
страховище. Невже вони не відчувають виснаження? У голові ж лишається 
тільки послід. Лайно. Ваші голови перетворюються на унітази. А що 
робити? Що робити зі своїми півкулями? Що робити зі своєю свідомістю? 
Вона вже генетично така. Вона потребує цього наркотику. Це ж наркотик, 
як будь-який інший. Доза збільшується. Надуживання призводить до 
розладу нервової системи.

Що таке людина, яка читає? Нерухома істота, відключена від 
реальності. Приблизно те саме, що й людина, яка слухає доповідь або 
промову, яка дивиться телевізор або сидить у кінотеатрі. Або в театрі. 
Або на концерті. Стоп. Тут щось не те. Якщо це музика, то це вже не 
те. Або спортивне видовище. Ні. Модель та сама. Ділення на продуцентів 
і сприймачів. І ті, і ті випадають з реальності. Тому що це робиться 
розчленовано. Якби музиканти грали самі для себе, якби слухачі були 
елементами музики, ритмічними елементами, скажімо, танцювали б у 
ритмі музики, тоді б вони не випадали з реальності, не вступали б у 
суперечність із нею, як це було за часів первинного синкретизму. Ритуал, 
вписаний у світобудову. Спортивне видовище також випадає, бо і там є 
шоу. А в ритуалі всі беруть участь. Там немає акторів і глядачів. І тому 
там є реальність, автентика. Сконденсована реальність. Ми ж істоти, які 
мають дедалі менше спільних точок зіткнення з реальністю. 1 все це — 
наслідок словесного розмноження. Що робить людина? Говорить. Читає.
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Пише. Слухає. Вчиться. Здобуває професію. Освоює термінологію. Вигадує 
нові терміни. Дає їм назви. Оточує себе тими назвами. Живе у світі 
на'зв, які сама ж вигадала. Намагається розважитися в тому світі. Вбити 
час. Живе в ірреальності. Навіть сонце стає в тому світі чимось на зразок 
електрогенератора. Дивно, як за тих умов людина не втратила здатності 
самовідтворюватися? О, це важко заступити словами. У сексі слова зайві. 
Знову з ’являються вигуки, зойки, крики. Так, секс — це один із 
небагатьох підземних ходів до реальності. Що мала б робити людина? 
Ритмічно дихати. Бігати. Плавати. Збирати плоди і споживати їх відповідно 
до ритуалу. Спостерігати за рухом світил. Кохатися. Ростити дітей. 
Вбирати космічні ритми, відтворювати їх у танцях. Дотримуватись табу. 
Остерігатися вогню. Остерігатися м’яса. Співати. Раідіти. Боротися. Жити, 
де тепло. Не лізти, де холодно. Долати лише ту відстань, яку можна 
пройти за допомогою власних ніг, не користуючись ногами тварин, 
колесами, двигунами. І людина б досконалилась, не покидаючи меж 
реальності. 1 не плодилася б немилосердно, бо статевий інстинкт був би 
на своєму місці, серед багатьох інших. Слова були б наповнені значенням, 
і їх непотрібно було б записувати, щоб не втратити того значення, його 
просто неможливо було б утратити, бо ж воно було б лише продовженням 
реальності, а не її химерним двійником. Натомість маємо те, що маємо. 
Мільярди хворобливих тіл обмінюються словами, гріючись біля вогню, 
який здається їм приборканим. Звичайно, вони побудували багато споруд 
і понять. Вони вмудрилися навіть із сексу зробити комерцію. Вони ж 
тужать за реальністю, як риба на березі за водою. Час від часу вони 
навіть провадять світові війни і починають валити свої ж будівлі, і палити 
книги, і запроваджувати ритуали. Але не можуть відмовитися від слів, 
від вогню, від м’яса. Нам загрожує не енерґетична криза, не екологічца 
катастрофа, не СНІД, не голод, не озонні діри, не ще сотні і тисячі 
“не”, а остаточна втрата відчуття реальності. Все решта — похідне. Ще 
крок, і ми опинимося в ізоляції. Ми переходимо в небуття і навіть не 
помічаємо, як це стається. Якби не мій статевий потяг, я б уже повірив, 
що це сталося. Але Бог скарає нас, немає жодного сумніву. Він уже 
карає. Нема на те ради. Інакше цей вірус розповсюдиться на весь Божий 
світ. Як вони тягнуться до зірок! Як вони вже провадять зоряні війни! 
Скільки книг уже написано на цю тему! Скільки статей! Фільмів скільки 
знято! А банана не хочете? Гріхи не пускають! Не з викраденим вогнем, 
не з цим кіптявим смородом тарабанити ваші набиті лайном тіла у всесвіт! 
Вивчайте закони, всесвітнього тяжіння!

Якщо поглянути на Землю збоку, невже вона виглядає мудрішою від 
якоїсь іншої планети? За рахунок чого? За рахунок різноманітних 
радіосигналів? За рахунок з’яви супутників, що засмічують довколоземну 
орбіту? Але ж це може бути й ознакою дурості. У чому ж виявляється 
поступ? Невже у тому, що один зі ссавців опанував певний поріг швидкості 
і навчився продуковані ним звуки перетворювати на радіохвилі? Тоді 
незрівнянно вища істота — світло. Ссавцеві ще дуже далеко до швидкості 
світла. Усе сходиться: Бог — це світло. А світ довкола — загусле, 
потемніле, перетворене світло. Матерія — це світло на шляху до темряви. 
Світло, віддалене, відокремлене від Бога. Світ, який повернеться до світла 
через вогонь. Або який буде поглинуто чорною дірою. Оце і є рай і 
пекло.

Полиці книг. Відчутні на дотик. Реальні. Предметні. Згустки часу, 
зафіксовані людською уявою. Машина часу. Можна подорожувати епохами, 
міфами, звичаями, країнами, не виходячи з приміщення. Ага, треба ж
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харчуватися, спати, справляти потреби... Але і це не так тяжко 
зорганізувати. Що це нагадує? Звичайно, монастир. Монастир, у певному 
сенсі, — вінець книжкової цивілізації. Відгороджений від світу мурами 
книжності. Безкомпромісний вибір між словом і світлом на користь слова. 
Якщо б еволюція людини як словесної істоти вела до монастиря, що ж, 
у цьому була в своя логіка. Людство — це монастир, у якому читають, 
переписують і вряди-годи пишуть. І все. Усе решта — недоцільне і 
підлягає вимиранню. Земля перетворилася б на планету читачів. Людське 
тіло з часом пристосувалося б до виконання цієї найважливішої функції
— читання. Промисловість працювала б виключно на задоволення 
читацьких потреб. Кухня виробила б якісь найдоцільніші дієти і т. дм й 
т. п. Встановилася б читацька ієрархія. О, це була б революція! Людство 
катастрофічно б зменшилось у кількості. Тисячі професій виявилися б 
непотрібними. Далеко б не всі витримали іспит на перехід від людини- 
споживача до людини-читача. Можливо, ти один із піонерів. Як і деякі 
інші, присутні тут? О, якого незмірного значення набуває відразу твоє 
існування! Ти вважав себе таким собі нещасним Пляшкосмоктачем, а 
виявляється, ти представник еволюційно вищого людського типу. Ти 
можеш заснувати новий орден — орден монахів-читачів. І це буде 
зернинка, з якої проросте нове рай-деревце людства. Ого! Справді, якщо 
вже людина перейнята словом, то вона повинна зробити його сенсом свого 
існування. А вона ще й досі перебуває на роздоріжжі між словом і 
матерією. 1 саме через цю мішанину людина стоїть на межі самознищення. 
Овва! До яких думок я додумався! Епоха епічних діянь минула, епоха 
епічних писань підійшла до кінця, починається епоха епічних читань! Ти 
входиш у життя, це означає, що ти входиш у бібліотеку, твоя біографія
— це перелік прочитаних книжок, ти вільний у своєму виборі, ти можеш 
вибрати будь-яку галузь, там ти переживатимеш і кризи, і відродження, 
ти перебуватимеш і в гармонійних, і в межових ситуаціях, може статися, 
що ти сумніватимешся у своєму виборі, але ти шукатимеш за альтер
нативними рішеннями, ти житимеш багатим на події читацьким життям, 
ти подорожуватимеш із бібліотеки в бібліотеку, тебе чекатимуть найба- 
гатші книгозбірні світу — ці істинні столиці, парижі духу, ти долатимеш 
щаблі читацької ієрархії і відійдеш до кращого світу визнаним магістром 
читання, проживши сповнене сенсу життя. Твій життєпис, перетворений 
у книгу, поповнить світову книгозбірню. Ти здобудеш таким чином 
вічність. Що може бути бажанішим? Адже це і є осягненням безсмертя. 
У світі, де люди перетворяться на читачів, зникне зло, зникнуть самі 
підстави чинити зло. Адже читання однаково приступне для всіх, і ніхто 
не зможе привласнити собі прочитане іншими. Думаю, що й тривалість 
людського життя зросте. Потреба якомога більше прочитати призведе до 
продовження життя. Недаремно ж бібліотекарі — довгожителі. Отже — 
або-або?

І все-таки — де Антонич? Чому мені так довго не несуть замовлення?
... Сновидні образи поволі обростають звуками, іменники окреслюють 

предмети, барви прикметників від’єднуються від них, слова перев’язує 
ямбічний ритм, із-під пера виникає строфа. Світанок сіється крізь завісу. 
Квіти спостерігають. Коридором наближається човгання тетиних капців. 
Пахощі кави за дверима. Яке ж це слово? Ну ж!.. Легенький стукіт... 
Все пропало! Тета!..

... Вірш матеріалізується у шрифт...

... Свіжі пахучі відбитки...

... Авторський примірник...
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... Уважні пальці читачів...
Ось один із примірників мандрує в бібліотеку. Його привозить поштове 

авто. Він у пакеті разом з іншою літературою.
Спочатку він на виставці свіжих надходжень. Потім у стосі, затиснутий 

новішими числами часопису. Потім — на посмертній експозиції поета. 
Потім він потрапляє у книгосховище, чекаючи все рідших і рідших 
запитів. Папір жовкне. На сторінках — колекція з відбитків пальців. 
Свідчення побачень із читачами. Між відбитками — поклади часу. А 
тепер ті сторінки в очікуванні моїх відбитків. Останній запит міг бути 
кільканадцять років тому. Очі бібліотечного працівника обмацують полиці 
книгосховища. Пальці лягають на палітурку. Ось воно. Журнальний том 
затискується лещатами долоні і видобувається з полону полиці.

Довжелезні коридори книгосховища. Шафи, вишикувані рядами, тяг
нуться аж до стелі, ряд за рядом, творячи книжковий мур, з обох боків 
муру — проходи, за ними — інші мури, проходи-мури, проходи-мури, 
будівля має безліч поверхів, усі вони заставлені книжковими мурами, 
можна вибрати будь-який напрямок, щоб переконатися — мури безконечні, 
за стіною — інший сектор, далі — ще інший, і як вийти з цього 
упорядкованого лабіринту? Як винести назовні пожовклий журнал із цього 
всесвіту друкованих слів?

Гіпсова фігура Пляшкосмоктача впирається гіпсовими ліктями в 
гіпсовий стіл. Його тулуб мармуровіє. Тріщини вкривають поверхню столу. 
Кінцівки кришаться. Арматура замість рук і ніг. Обличчя з відгризеним 
носом.

“Де?! Де ж це?..”
Скільки можна чекати? Чому я повинен чекати? Чому я повинен 

витрачати свій час на чекання? Шляк би вас усіх трафив! Совдепія срана! 
Знущаються з людини! Роблять людину звіром! Регочуть з людини! 
Мордують людину! Ненавиджу! Ненавиджу! Ненавиджу!

Харчання, аЛшія і піна на губах.
Примара алкоголю. Горілчаний присмак у мозку. Бажання напитися 

в умат. Невпинне перетворення Пляшкосмоктача на алкогольного демона. 
Відбуття останнього в горілчану чергу. Лоскотання носа. Розповзання 
плями.

Господи, поможи, Господи, порятуй мене від спокуси, зверни на мене 
свій погляд, укріпи мій дух, відведи подалі від гріха, не покинь мене на 
поталу світові, любові дай мені, Господи, гордині позбав мене, Господи, 
Боже мій, єдиний. Амінь.

Едмонтон, 
березень —  квітень, 1992
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НАШ І ІНТЕРВ'Ю

З ВИСОТИ ЛІТАЮЧОЇ голови, 
або ЗНЯТИ МАСКУ

Розмова з Віктором НЕБОРАКОМ

— Вікторе, як своєрідний епіграф до нашої розмови я знайшла гарні 
рядки у Миколи Зерова:

О ні! Пегасові потрібна паша,
Щоб не загруз у твані неборак.

Ось ти з однодумцями своїми — Юрієм Андруховичем та Олексан
дром Ірванцем доклали чимало зусиль, аби в нашій літературній ситуації 
раптом збагнули, що недобре, некорисно бути лише поважним, сер
йозним, драматичним. Життя таке різне! Хоча багатьом здається, що 
зараз — як ніколи! — дуже й дуже невесело, але! Буття триває. І ваш 
літгурт “Бу-ба-бу” вже свою справу, власне, зробив: коли сказати 
словами Ортеґи-і-Ґассета, то це — “пробудження хлопчачого духу в 
постарілому світі”, ще — “спортивне і святкове відчуття життя”. Що 
на це скажеш?

— Можливо, все це виглядає саме так. Мене завжди це трохи дивувало
— як нас сприймають у “зовнішньому світі”. З певного кута зору, 
“Бу-ба-бу” — це одна зі спроб розгерметизувати поезію, це вихід поезії 
як суто внутрішнього ліричного феномена на контакт із зовнішньою 
реальністю. Думаю, що наприкінці 80-х у цьому світі відчувся голод на 
щось таке як “Бу-ба-бу”. Була втрачена традиція живих неофіціозних і 
“непідсумково-творчих” вечорів поезії, але н а ш а  ідея витала в 
повітрі. Київський молодіжний театр, яким керував тоді Лесь Танюк, 
влаштовував акції, що мали загально-культурологічний характер і збирали 
щоразу більше публіки. З легкої руки Ігоря Римарука відбувалися поетичні 
вечори спільно з Товариством книголюбів. Щось подібне стали проводити 
й у приміщенні Спілки письменників. Поети раптом знову полюбили 
сцену. Це стосується і Корду на, і Воробйова, і Герасим’юка, і Забужко, 
і Гриценка, і Малковича... Пригадую вечір Софії Майданської, Наталки 
Білоцерківець і твій у республіканському Будинку художника. Він зібрав 
майже повний зал. Що зробило з огляду на цей контекст “Бу-ба-бу”? 
Самоназвалося доволі провокаційно, почало дбати про найвідповідніший 
спосіб подачі віршів (найперше — читання напам’ять, чого не дочекаєшся 
від Корду на чи, скажімо, Маленького), про загальну композиційну 
цілісність вечора, одне слово, про імідж. Модне тепер слово. Думаю, що 
кожен із нас і без “Бу-ба-бу” мав певне ім’я в найновішій на той час 
літературній хвилі України (передусім — Андрухович). Так що звинува
чення щодо винайдення угруповання “Бу-ба-бу” задля більшої пробивности
— поверхові. Багато критиків іще й досі уникає вживання нашої самоназви 
і похідних від неї слів, так ніби боїться пошитися в дурні. Але це ж так
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просто — ти виходиш на сцену, і сцена диктує тобі свої закони. А якщо 
виходите „втрьох, то один із цих законів — діалогічність, поліфонізм, 
іншими словами, театралізація. Нічого не потрібно вигадувати. А якщо 
улюбленою лектурою на той час є том Бахтіна, то звідси один крок до 
сприйняття карнавалізації як своєрідного світобачення, сприйняття ідеї 
маски, персонажности й т. ін. Мені здається, ми відтворювали дух того 
часу, коли людина поволі вилазила зі своєї машкари. За це нам і 
воздавалося увагою. Хоча на місце однієї машкари часто наліплювалася 
інша.

Час нібито змінився. Що ж, і “Бу-ба-бу” теж змінилося і займається 
дещо іншими речами. Можливо, настане такий час, коли займатимемося 
виключно внутрішніми проблемами — нашими і близьких нам людей. 
Коли і це вже нам буде непотрібним, тоді можна буде говорити, що всі 
функції, пов’язані з “Бу-ба-бу”, сповнено. До речі, одна з них — вручення 
щорічної премії за найкращий вірш року. Думаю, мені цікаво буде брати участь 
у цьому ритуалі і в дев’яносто, якщо, звичайно, Бог пошле такі довгі літа.

— До слова, про маски... Пригадуєш, ти розповідав мені якось, що
з тебе один скульптор знімав маску. Що дав тобі цей досвід?

— Маску з мене знімав Мар’ян Савицький, художник-бутафорник 
Львівського театру юного глядача. Це було у вересні 1992 року. Під час 
другого “Вивиху” (є такий молодіжний фестиваль у Львові) за деякими 
творіннями “Бу-ба-бу” Сергій Проскурня ставив поезооперу “Крайслер 
Імперіал” у приміщенні Львівського оперного театру. У сценічному 
просторі в одному'; з епізодів мала літати моя бутафорна голова. Для того, 
щоб досягнути якнайбільшої подібности, Мар’ян вирішив відбити рельєфи 
мого обличчя в гіпсі. Відчуття таке, що ти стаєш об’єктом похоронного 
обряду. Гіпс, застигаючи, нагрівається. І в цей момент стає страшно за 
своє, хоч і далеке від досконалості лице. Але Мар’ян мене заспокоїв, що 
нагрівання — не безкінечне. Потім маска віддиралася від бороди. Тут 
уже містики не було, а лише вирване волосся. До речі, через такий 
самий обряд пройшли вуса Сашка Ірванця і Сергія Проскурні. Андрухович 
відмовився через якісь свої забобони. У мене ж було відчуття репетиції 
умертвління і воскресіння. Можливо, це була якась символічна печатка 
долі — закінчився певний період у моєму житті.

Сподіваюся, що ці маски набуватимуть цінности з роками. До речі, в 
поезоопері брало участь близько трьохсот чоловік — разом із симфонічним 
оркестром, кількома хорами, балетом, трьома рок-гуртами... І це зовсім 
недавно. Зал на тисячу чоловік був переповнений. Публіка найне
сподіваніша — від тусні до батьків міста і радників Президента. Переважна 
більшість мало що розуміла. До певної міри, поезооперу “Крайслер 
Імперіал” можна вважати тріумфом, піковим утіленням наших ідей у 
наших же умовах. Якби я мав можливість щороку писати і ставити по 
одній такій штуці, то через тридцять років їх було б тридцять. І я б 
постарався, аби всі вони “гриміли”. Але про це можна тільки мріяти. 
Вже зараз поезооперу важко відтворити. Усе стало набагато дорожчим...

— Цією розповіддю ти додав дещо нове в моє бачення твого образу, 
себто іміджу. Отже, бачу так: спокійний, упевнений збурювач спокою, 
тихий бешкетник і — “інтелектуально підкований”, як казали колись, 
молодий чоловік, завжди певний себе» Що додаси? Що спростуєш? Чи 
були випадки, коли тебе приймали не за того, за кого себе маєш?

— Якщо це так, то не маю нічого проти. Мені відомі випадки, коли 
мене ладні були сприймати як утілення дещо демонічної сили. На 
тридцятиліття мені присвоїли звання (титул) Прокуратора “Бу-ба-бу”,
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тобто носія верховної виконавчої влади. (Ірванець має титул Підскарбій 
“Бу-ба-бу”, верховна фінансова влада; Андрухович — Патріарх “Бу-ба- 
бу”, верховна духовна і законодавча влада. Вони також отримали свої 
титули на власне тридцятиліття). Ми пишаємося своїми титулами.

— Чи можеш ти зізнатися про свої комплекси, страхи? Чи переживав 
депресію? Коли так — як виходив із неї?

— Страх єдиний у нас усіх. Страх перед зникненням. Усе інше — 
похідне від нього. 1 надія одна — остаточного зникнення не буває...

Людина — це істота, перейнята часом. Людина — це суб’єктивізація 
часу. Якщо ти навчишся “перемикати” в собі цей суб’єктивний потік 
часоплину, ти уникнеш багатьох власних проблем, які невидимі для 
об’єктивного світу, тобто їх просто там немає. Депресія — це хвороба 
годинникового механізму. Дух — це циферблат. Тіло — все решта. 
Потрібно пізнавати своє тіло для того, аби стрілки духу показували 
добрий час. Біг, гантелі, басейн, йога можуть допомогти. Якщо мені 
вдається відтиснутися за день від підлоги разів п’ятсот (у сумі) — я 
відчуваю себе добре, хоч би там що валилося в світі.

— Чи помічаєш нині в собі наслідки “збільшовиченої ери”? Чи 
“пережитки соціалізму” обійшли тебе?

— Звичайно, помічаю. Але, як мовиться у Святому Письмі, зостав 
мертвим ховати мерців своїх.

— За що тобі соромно? Перед ким?
— Мені є чого соромитися. Найперше перед самим собою. Але це 

достатньо мінливі речі. Можливо, колись мені буде соромно, що я 
відповідаю на це питання. І те, чим у свій час пишаєшся, згодом завдає 
сорому, чи не так? Потім — перед батьками, перед друзями, перед 
близькими людьми. Соромно таки перед близькими. Перед чужими нічого 
соромитися. Можливо, саме тому в поїздах так часто виливають душу 
випадковим супутникам. Там, де мій внутрішній світ проливався на інших 
людей (а вони, як правило, все-таки були близькі мені люди), проходить 
межа сорому. У цьому, до речі, дражливість “сповідальництва” у поезії. 
Родина мало що розуміє в тому, чим я перейнятий. І мені важко їм це 
пояснити. У їхніх очах, мені так видається, я паразит суспільства. Тому 
мені соромно. Але в мене вистачає почуття гумору не зациклюватися на 
цьому, як це робив пияк із “Маленького принца”.

— Чи є хтось конкретний для тебе “живим утіленням” єдности 
принципів життя і творчости? Чи потребуєш наставника? Авторитетів?

— Багато хто. Питання і в іншому — наскільки мені близькі ці 
принципи і це життя. В українській літературі важко знайти позитивний 
приклад, за винятком хіба що кількох постатей, наприклад, Сковорода. 
Більшість надламані у той чи той спосіб. Колись мене захоплювала постать 
Гемінгвея. Але він був надламаний своєю “американськістю”, комплексом 
безбатьківства, пошуками батьківщини серця. Шекспір, здається, робив 
те, що хотів. Тепер — не знаю. Я проживаю своє життя, і воно мені 
поки що подобається...

— Чи були в тебе в пору початків формування творчих здібностей 
умови для авансування особистости (себто, хтось щось підказував, 
спрямовував, підтягував)? Чи ти — self-made-man, (людина, котра сама 
зробила себе), як кажуть американці?

— Великою мірою — Микола Рябчук. Хоча ми з ним познайомилися 
на моєму 22-році. Микола був тим, хто рекомендував і давав читати 
потрібну літературу таким невігласам, як я; він мав у себе цілу купу 
“недрукабельних” текстів тодішнього українського андеграунду і робив
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цілком конкретні кроки, щоб надрукувати все, що було можливо. Як на 
мене, Микола досить швидко став добрим і досвідченим гравцем у 
літературному процесі. Колись я цю гру сприймав надто серйозно, тому 
дещо пізніше мав певне розчарування, а потім і сам захопився грою.

Тепер я вже знаю, що було б недобре, якби я беззастережно виконував 
усі рекомендації своїх наставників. Наприклад, я понаписував достатню 
кількість верлібрових речей, а тепер бачу, що вони не є найціннішими 
сторінками у творчості Неборака. Я знаю, що багато хто вважає мене 
найперше ритмічним реформатором (або штукарем). Хоча те саме 
стосується тою чи тою мірою Андруховича й Ірванця. Придивись уважніше 
до всього, що зв’язане з почуттям ритму в поезії, і ти побачиш, як 
відрізняється “Бу-ба-бу” від решти поетів-вісімдесятників, не кажучи вже 
про попереднє покоління. А хіба наш час такий уже монотонний? Хіба 
монотонна наша мова? Мені здається, що абсолютний слух на ритм 
повинен у літературі цінуватися ніяк не менше, ніж абсолютний музичний 
слух у музиці. Хіба не так? Хіба ритмічність — не основоположна ознака 
поезії, починаючи від доісторичних часів і аж до наших днів? Хіба ритм
— це не Життя, не всепроникний Ерос, який протистоїть закам’янілому 
Танатосу? І хіба монотонність — не крок у бік Танатоса? Мені здається, 
що “Бу-ба-бу” не назовеш монотонним. Хоча трапляється всіляке. Ми 
ще можемо стати монотонними, оскільки наше існування триває. Андру- 
хович, бідолаха, вже три роки не пише поезій, уникаючи таким робом 
самоповторів.

— Отже, ти не боїшся зміни життєвих ритмів. Ти не злякався, 
потрапивши з університетської лави, з благословенного рідного укра
їномовного! — Львова на учительські хліби десь у донецький степ?

— Найголовніше те, що я раптом (аж у двадцять два роки) зрозумів, 
що можу давати сам собі раду і можу так-сяк викладати українську 
літературу там, де в цьому предметі є найменша потреба. Було тяжко. 
Для мене, львів’янина, рік на Луганщині був чимось таким, як армія 
або ув’язнення.

— На що й розраховували відповідні комісії “по розподілу” в наших 
вузах початку 80-х.

— Так. Поїхав я туди не з доброї волі, а з волі радянського 
університету, який дбав про забезпечення роботою таких юних обдаровань, 
яким я тоді був. Ясна річ, що не минало й дня без думки накивати 
звідти п’ятами. Якби хтось тоді переконав мене, що мені звідти ніколи 
не вибратися, я, напевно б, або загинув, або став би цілком протилежною 
людиною. Але поза всім цим я переконався на власній шкурі у багатьох 
відомих мені теоретично істинах: всюди є добрі люди, треба любити 
ближнього і пробачати йому його провини, книжки — не найгірша втеча 
від довколишнього, а література, конкретніше, українська програмна — 
безмежно далека від реалій життя.

— А ось тепер, я знаю, ти викладаєш зарубіжну літературу в 
Львівській дівочій гімназії. О, було б це у Києві: дівчата закохувалися 
б у тебе й українізувалися на очах!..

— Гімназія не дівоча, а мішана. Своєрідність її полягає в тому, що 
вона — Перша Львівська Приватна гімназія. Її власниця і директор — 
пані Ірина Софійська. Найбільше, що мені подобається в цьому закладі
— розумне застосування демократичних засад. Я працюю за контрактом 
і в будь-який момент можу звільнитися. Це мене підкупляє. Чесно кажучи, 
це робота, найперше, для душі. Діти просто чудові. Не дають впадати в 
маразм. Основне ж місце моєї праці — Львівське відділення інституту
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літератури. А там уже є планові теми, незахищена дисертація... — тобто, 
обов’язки, які обмежують мою свободу. Але так уже я збудований. Мушу 
мати якесь кільце в носі, щоб отримувати задоволення від випасання. До 
речі, я Телець за гороскопом. І Бик — за роком народження, коли брати 
східний календар.

— О, то ти упертий чоловік!.. Коли зайшлося про викладання, 
науку... — яка твоя улюблена лектура?

— Речі, написані на межі між літературознавством й іншими 
дисциплінами. Есеїстика.

— Чи приймаєш ти романтичну версію, що життя художника є 
трагічним за будь-яких обставин і режимів?

— Ні. Я — раблезіанець. Життя — трагікомічне за будь-яких обставин 
і режимів. Але я б волів бачити Україну цивілізованішою, прибранішою, 
позбавленою усіх цих смітників на різних рівнях. Спочатку треба 
навчитися прибирати довкола себе, в хаті, на подвір’ї, в місті... Або 
принаймні не смітити. І ми змінимося. Це не так важко.

— Як ти розумієш: що таке Божий промисел?
— Не здатен осягнути речей такого порядку. Але вірю в це.
— А як пишеться твій роман, що про нього я вже начулася?
— Пишеться і проживається. Сподіваюся, що за рік-два він вийде на 

фінішну пряму. Андрухович як редактор надрукував у станіславівському 
журналі “Перевал” (ч. 1 за 1993 рік) увертюру до нього. “Сучасність” 
друкує ось розділ...

— Я умовно визначаю твою методу як “поетичний еклектизм”, а то 
й охрестила якось, пам’ятаєш, “необароко Неборака”. У плані стилістики 
в тебе є досить різні речі, мені імпонує ця р і з н і с т ь. Є на 
високому рівні зроблені “маскультівські” речі. Гадаю, тебе не образить 
у такому контексті слово “маскульт”?

— Я не зовсім розумію, як застосувати цей термін стосовно своєї 
творчости. Очевидно, йдеться про речі, свідомо написані для масового 
споживання. Таких я не пишу. Пишу найперше для себе. Інша річ, що 
мені подобається персонажна поезія. Можливо, мої особистісні проблеми 
цікаві тільки мені, а персонажі, які я витворюю на основі вже існуючих 
(Літаюча Голова — майже з народної казки, Королева де білів — 
переосмислена Причинна Шевченка або панночка з “Вія” Гоголя), більше 
зрозумілі іншим, тому що невловимо впізнаванні. Я не вважаю такі 
тексти, як “Виступ групи “Діти королеви” з “Літаючої голови” мас- 
культівськими тільки тому, що там вживаються деякі слова і вирази, 
незвичні для книжної лексики. Тоді більша частина ’’Кобзаря" — 
маскультівська, бо Шевченко був уважний до того, що говориться і 
співається, а не лише що пишеться... “Скажена” написана ритмом, який 
ніде більше в українській поезії не існує. Для мене було б дивиною, 
коли б у цьому ритмі було написане щось у польській чи нікараґуанській 
поезії. Наскільки пригадую, пишучи цю річ, я переслідував таке собі 
надзавдання: щоб після приголосного ішов голосний. Не думаю, що 
подібними надзавданнями переймаються творці “гітів”.

— Я мала на увазі ті твої речі, які приваблюють молодь, бо вони 
написані “їхньою” мовою і про те, що її, нашу молодь, цікавить. Знаю, 
що львівські гурти юних музик написали вже, здається, багато пісень 
на твої слова. Розкажи про особливості співпраці з ними.

— Вони беруть мою друковану продукцію і пишуть свої музично-пісенні 
версії. Не скажу, що в усіх випадках текст від цього виграє. Фінансових 
відшкодувань за моральне задоволення від цього процесу я не маю.
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ВСТАВКА. Скажу читачам по секрету, що я випадково чула одну 
пісню (це був запис) в авторському виконанні Віктора Неборака: 
ориґінально! Віктор божився, що вперше взяв до рук мікрофон, щоб 
заспівати.

— Вікторе, у Львові я на власні очі бачила, як львівська молодь 
горнеться до тебб. Мене це розчулило. (Хоча ти й бам молодий!). Усім 
відомо, як у наш час особливо гостро активізується агресивність, надто 
тієї ж таки молоді. Втім, хіба тільки молодь не готова до щоденних 
інфернальних ситуацій? Як ти гадаєш: які шляхи існують, аби навернути, 
як недавно говорили, підростаюче покоління до культури взагалі і рідної 
зокрема?

— Шлях один: увага до молоді та її проблем, і все, що звідси випливає. 
Але неможливо бути уважним, відгородившись китайським муром. 
Потрібен живий щоденний контакт, як учили нас більшовики. Колись ми 
балакали з одною твоєю приятелькою про це, тільки у вужчому аспекті: 
щось про молодь і поезію, чому молодь байдужа до поезії і т. п. На 
певному рівні балаканини виникло зустрічне запитання: чому поезія (або 
ширше — українська література) байдужа до молоді? Молодь платить 
тією самою монетою. Зараз ми вже маємо кілька непоганих речей, де 
поезія і молодіжні рушення зіштовхнулися, наприклад, “Рекреації” 
Андруховича — річ, хоч як це парадоксально, прозова.

Узагалі, всі рецепти вже відомі. Потрібно їх тільки чесно застосовувати. 
Коли в нас з’явиться кілька атлетичної статури 25-річних блискучих 
ліриків, які вільно переходять з української, скажімо, на французьку, зі 
смаком одягаються і вміються дати раду спортивному літакові або 
протанцювати тур вальса на світовому прийнятті в короля чи президента 
або рок-н-рол у якійсь нью-йоркській кнайпі, — тоді буде з кого брати 
приклад нашій молоді. Нічого не маю проти народної пісні чи танцю. 
Але скільки можна тягнути у вірші свої комплекси разом із баняками і 
всіляким ха/нім сміттям, як це роблять? 1 так далі. Ми хочемо навернути 
молодь в українство, а не витворюємо сучасних позитивних прикладів у 
самому житті. Тому на нас чекає американізація, русифікація — все, що 
завгодно. Там різних прикладів вистачає. А що таке український поет у 
масовому сприйнятті? Животата і мордата істота з депутатським 
посвідченням або без нього, яка скиглить, що ціни на папір ростуть і 
нема як надрукувати чергову збірочку. Але це жах! Ліпше вже називатися 
бубабістом!

Молодь хоче жити! Якщо їй заважають жити, вона стає агресивною. 
Молодь хоче отримувати якнайбільше задоволення від життя. Чи багато 
творів сучасної української літератури дають чи підсилюють це задово
лення? Скигління, помирання, комплекси, претензії, псевдофілософічність, 
анемічність, надуманість, манірність, хворобливість, книжність, 
фальшивість... Який колись був найбанальніший критерій життєвости 
поезії? — “...прьіщавой курсистке длинноволосьій урод говорит о мирах...” 
(Сєрі'ей Єсенін). Хай наші поети, які мають претензії до молодих, 
видруковуючи свої вірші, частіше уявляють, як і за яких умов їх читатиме 
сучасний український хлопець сучасній українській дівчині.

— Ти часто закохуєшся? “Допомагає” чи “заважає” цей стан твоїй 
творчості?

— Ні. Я часто захоплююсь. Звикаю. Коли наступає розлучення, 
пишуться непогані елегії.

Це стосується не лише львівських, а й київських “гуртів юних музик”.
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— Бачиш, Вікторе, ось так ми вийшли на тему інтимну... Мене, 
зрозуміло, цікавить, чи віриш ти, чи підтримуєш думку, що жінки за 
розумом і талантом рівні з чоловіками, що вони таки не дурніші, не 
обмеженіші за них (вас). Але волею природи й історії досі не мають 
можливости самозречено зосередитися на Справі Життя так, як це 
можуть чоловіки. І тому... маємо те, що маємо...

— Я думаю, що жінка — інша. Але ж це настільки очевидно, що ми 
цього ніби й не бачимо. Ми розучилися бачити речі такими, як вони є. 
Ми потребуємо метафори. Цією метафорою у даному випадку виступає 
суспільство. А суспільство, як на мене, деформує як жіночість, так і 
чоловічність. Воно творить суспільну ієрархію, де кожен здобуває своє 
місце: високе, нижче чи рівне з подібними собі суспільними одиницями. 
Отак і виникає ідея рівности чи нерівности. Суспільство спокушає своїх 
членів увійти в цей надуманий проблемний лабіринт. У соціумі, де всі 
ми — соціумні одиниці, і справді можна говорити про справедливість тих 
чи тих соціумних ролей. Це справа законодавства. Але ж нікому з 
нормальних людей не прийде в голову обговорювати питання неспра
ведливосте, нерівности тих чи тих ролей у процесі дітонародження і таке 
інше. Людина, очевидно, не лише соціумна одиниця. Людина — це вже 
абстракція. А конкретно вона — або чоловік, або жінка. Жінка інша! 
Вона не повинна уподібнюватися чоловікові. Вона — жіноча версія людини. 
Жінка і чоловік — дві таємниці одна навпроти одної, дві протилежності, 
які постійно переходять одна в одну. Роз’єднати їх — знищити людину, 
припинити існування людського роду. Суспільство, в якому ми живемо,
— це зло для чоловіка і для жінки. Можливо, з часом щось зміниться. 
Одна з можливостей захисту — уникати суспільної майї, неприродних, 
накинених хворобою суспільства проблем. І любити одне одного.

— А чи спілкувався ти з жінками-феміністками? Взагалі, як ти 
уявляєш собі фемінізм?

— У березні-червні 1992 року я перебував у Канаді. Там я 
познайомився ближче з деякими ідеями фемінізму і представницями цього 
руху. Думаю, що у такому вигляді він може існувати тільки у розвинених 
країнах. Фемінізм — це суспільна розкіш, до певної міри. Важко поки 
що перейняти цими ідеями більшість українських жінок, які, переважно, 
сушать собі голову тим, як звести кінці з кінцями, прогодувати родину 
в інфляційних умовах. Але вже зараз наші жінки, немає сумніву, можуть 
удосконалюватися: бути на певному інтелектуальному і професійному 
рівні, дбати про себе, бути спортивними, розвивати свій смак — і не 
тільки в період дівування. Є маса проблем, котрі, очевидно, більше 
цікавлять жінок, аніж чоловіків. 1 навпаки. 1 вони повинні обговорюватися 
і вирішуватися. Мені, щиро кажучи, не подобається, коли щось, породжене 
у сфері соціальній, стає чимось на зразок окремої раси. Культурні люди 
повинні бути вихованими, толерантними, цікавитися не лише собою, не 
накидати своєї думки, обговорювати ті або ті проблеми з різних точок 
зору, вміти ставати на позицію іншого. А на Заході деколи створюється 
враження, що феміністки, гомосексуалісти, індіани, українці... — речі 
одного порядку...

— Якось мені сумно від того, що ти сказав. Але все це — велика 
проблема, що потребує детальнішого й спеціального обговорення. Хай 
це буде іншого разу...

Розмову вела Людмила ТАРАН
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Еґберт ЯН

ПЕРЕЛОМ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ*

Близько 1987 р. у Східній Європі, включаючи й Радянський Союз, 
стався історичний перелом, вирішальний вплив якого на всю світову 
політику можна порівняти хіба що з революційними змінами 1917 —
1921 років. Адже й тиха змова і путч проти московського Центрального 
комітету в серпні 1991 р. теж були одним із наслідків збройного штурму 
Зимового палацу в жовтні 1917 р. Глибинні реформаторські перетворення 
завжди бувають зумовлені революційною ситуацією. Однак те, що 
відбувається тепер у Східній Європі, не можна назвати ні революцією, 
ані реформою. Тому ми й визначаємо це як п е р е л о м .

1. Перелом у Східній Європі та його вплив на світову політику

Країни Східної Європи були історично зумовленим суспільним утво
ренням на неосяжних просторах від Гельмштедта до Владивостока, де 
комуністичні партії встановили свою модель економічного і політичного 
ладу.

Буваючи в цих країнах протягом останніх тридцяти років, я не 
зустрічав нікого, хто мав би себе за східноєвропейця: там завжди 
вважалося, що це неодмінно “хтось інший”, а не вони самі. Поміж Ельбою 
і Дніпром люди здебільшого вважають себе середньоєвропейцями. Росіяни 
теж називають себе європейцями або євроазіатами, чи народом поміж 
Європою та Азією. Оскільки в жодному іншому розумінні, крім гео
графічного, східної Європи більше не існує, у нашому дослідженні ми 
спираємося на такі дещо оказіональні визначення, як Центрально-Східна 
Європа, Південно-Східна Європа та Євразія. Все це ми й називаємо 
східноєвропейським регіоном, включаючи до нього також Туреччину, 
Грецію і Кіпр (хоча за часів холодної війни і Анкара, й Афіни теж 
належали до західного світу, як, скажімо, й Токіо).

Наше століття, протягом якого відбувалося інтенсивне змагання за 
вплив на політичну систему, економічний та суспільний лад у Європі та 
в Середній Азії, у Східній Азії та в усьому світі, доходить кінця. 
Протистояння Заходу й Сходу в боротьбі за перемогу капіталістичних 
принципів ринкового господарства чи соціалістичних принципів цен
тралізованого планування, буржуазної плюралістичної демократії чи бю
рократичної партійної диктатури, здається, скінчилося. Іншого шляху поза 
обома цими ситемами практично не було знайдено. Етатичний, тобто

*Скорочений виклад доповіді автора на презентації Дослідницького центру для вивчення 
конфліктних ситуацій та співпраці у Центрально-Східній і Певденній Європі та 
Євразії при університеті ім. Й.-В. Ґете у Франкфурті-над-Майном (грудень 1992 р.).

64

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


керований державним центром соціалізм зазнав поразки в усьому світі, 
хоча в окремих країнах він зберігається ще й досі. Однак скрізь, зокрема 
й у країнах третього світу, він утратив свою суспільно-політичну динаміку 
й привабливість. Пануванню комуністичних партій у Китаї, Північній 
Кореї, В’єтнамі, Лаосі, на Кубі, здається, теж настане кінець. Після 
розпаду другого світу не лишиться місця для третього, а отже, не буде 
й першого. У сучасному єдиному світі виникають цілковито нові структури. 
При занепаді своєї могутности комуністи самі спричинилися до поступового 
переходу від централізованого планового господарства до ринкової еко
номіки. Горбачов ще мріяв про спільний європейський палац. Тим часом 
народи Східної Європи опинилися в якомусь спільному африканському 
курені. Чимало західних фірм розмірковують тепер, чи якась із країн 
Африки не надасть кращих умов для інвестицій, ніж багато східноєвро
пейських держав, а зовнішньополітичні відомства з цілковитою підставою 
зараховують нові середньоазіатські держави до числа країн, що розвива
ються.

Важко переоцінити важливі наслідки краху влади, комуністичної партії, 
планового господарства і всієї радянської системи не лише для країн 
третього світу, а й для індустріальних держав Заходу, для внутрішніх 
суспільно-політичних взаємин між державами та націями. Перелічити тут 
усі ці наслідки немає змоги.

Як і попередні суспільно-політичні перевороти, недавній злам, що 
стався у дев’яти соціалістичних державах Східної Європи, пов’язаний із 
глибокими змінами в державній системі та міжнародній політиці. Розпалася 
не лише система зв’язків між країнами Варшавського договору та Ради 
Економічної Взаємодопомоги, а й усі багатонаціональні держави — 
Радянський Союз, Юґославія, Чехо-Словаччина. Національна держава 
переживає несподіване відродження. На території восьми соціалістичних 
країн (крім НДР) досі виникло двадцять сім спадкоємних держав, ряд 
інших іще домагаються свого міжнародного визнання. Місце світової 
держави Радянського Союзу заступила велика держава Росія. Міждержавні 
зв’язки країн Сходу й Заходу розпалися або змінили свою функцію. 
Світовий авторитет Японії та об’єднаної Німеччини набагато зріс, 
політичний вплив ядерних озброєнь помітно знизився порівняно з вагою 
економічного потенціалу.

Федеративну Республіку Німеччину цей суспільний і державно- 
політичний перелом зачепив більшою мірою ніж будь-яку іншу західну 
державу. По-перше, внаслідок розпаду НДР Федеративна Німеччина 
цілком несподівано, будучи до цього зовсім не підготованою, раптом 
збільшилася й перетворилася на національну державу. По суті, це взагалі 
перша національна держава в німецькій історії. При тому — національна 
держава з надзвичайно широким суспільним консенсусом, яка не прагне 
бути імперією, не претендує на території інших держав і визнає сталість 
своїх кордонів. На середньонімецькі землі вона дивиться точнісінько так, 
як і на східні. Вона визнала існування австрійської нації. Нарешті, це 
по-справжньому республіканська, демократична конституційна держава, 
вона має г р о м а д я н ,  а не підданих чи просто людей однієї 
національности, цю державу, вважають своєю всі соціальні прошарки і 
партії.

Несподівано для себе Німеччина опинилася в ролі великої держави з 
необмеженим суверенітетом. Оскількі радянському пануванню настав 
кінець, а пов’язані з ним державні й супільні структури у Східній Європі 
розпалися, перед Німеччиною — більшою мірою, ніж перед будь-якою 
іншою західною країною — постали цілком нові зовнішньополітичні 
завдання, а отже, й набагато більша відповідальність (як нам здається, 
ще не зовсім усвідомлена ні уповноваженими на те державними струк-
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турами, ні політично зорієнтованою громадськістю, ні, тим більше, 
інтеліґенцією), До того ж, Федеративна Німеччина не має ніякої 
можливости спертися на попередні традиції й досвід німецької зовнішньої 
політики — ні часів рейху чи ревізіоністської Веймарської республіки, ні 
часів боннської федеративної держави, політичний курс якої визначався 
гостротою конфлікту між Заходом і Сходом та розколом Німеччини.

2. Перелом: не реформа й не революція

У країнах Східної Європи та в колишніх середньоазіатських радянських 
республіках перелом ледве тільки починається, історично він іще далеко 
не завершений. Розпочався він спробою комуністичного реформування за 
часів Горбачова; однак одразу ж виявилося — насамперед у Чехо-Сло- 
ваччині, Польщі, Угорщині (у кожній із них по-своєму) — що без 
докорінних змін в економіці та всьому суспільстві жодний рух уперед 
неможливий, як неможливо зберегти й сам дотеперішній суспільний лад. 
Комуністи були нездатні до реформ, бо дотримувалися вузьких соціал- 
демократичних поглядів, намагаючись замінити бюрократичний соціалізм 
соціальною державою з ринковим господарством. Та й це вони робили 
не в оптимістичній турботі про майбутнє та про кращий, гуманніший 
соціалізм, а через побоювання, що без реформ комуністична партія зовсім 
утратить свою владу й усі її попередні зусилля виявляться марними.

Мільйони комуністів помирали з вірою у майбутній світ, який має 
бути кращим від суспільства ринкового, капіталістичного, плюралістично- 
демократичного. В ім’я цієї віри комуністи знищили десятки мільйонів 
людей. Цю свою віру вони видавали за надійну суспільну та історичну 
науку, яка має раціонально спростувати релігійне смиріння в земній 
юдолі. Духовні, психологічні й моральні наслідки краху комуністичного 
світогляду поки що важко осягнути повною мірою; вони спрямовані не 
лише проти марксизму в тодішній його формі, а й проти його наукової 
теорії та раціоналізму взагалі.

Комуністичні реформатори намагалися опанувати й відвернути кризу. 
Метою всієї політики перебудови, вершина якої припадає на 1987 — 1990 
роки, було зберегти панування комуністичної партії. Воно мало спиратися 
на дещо пом’якшену партійну й державно-політичну монополію цієї партії, 
за збереження державної власности на засоби виробництва, трохи 
доповнену обмеженим допуском суспільного плюралізму, боротьби думок, 
елементів правової держави та ринкової економіки. Програма ко
муністичних реформ, — не у вигляді розробленої концепції, а лише як 
непевні політичні орієнтири, — почала в різний спосіб упроваджуватися 
в Радянському Союзі, Польщі, Угорщині — і скрізь зазнала однозначної 
поразки. Ще більш нищівним був крах комуністів, що в будь-яких 
реформах вбачали зраду самої системи, як-от усі ці хоннекери, якеші, 
чаушеску.

Реформа згори не вилилася в революцію знизу. Диктатура ко
муністичної партії була скинута не сильною суспільно-політичною 
опозицією, як це намагається твердити революційна легенда. Не існувало 
якогось окремого соціального прошарку чи класу, не було й того “народу”, 
який вирвав політичну владу з рук панівної еліти, щоби здійснити 
продуману бодай в її основних рисах політичну й соціально-економічну 
програму. Не було й безпосередньої боротьби — війни чи мирного 
протистояння — між панівними силами, елітою, з одного боку, та 
бунтівними народними масами під керівництвом нової еліти — з другого. 
Правильніше буде сказати, що влада комуністичної бюрократії сама 
розпалася в багаторічному хаотичному зіткненні реформаторських і
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революційних імпульсів. Інтернаціональні комуністичні вожді пере
творилася на національних призвідців ліквідації комуністичного пануван
ня, які прагнули (чи вдавали, що пЬагнуть) ринкової економіки й 
демократії, національної свободи та неза^ежности. Лише подекуди вихідці 
з багаторічної опозиції, як-от Гавел чи Валенса, на довший чи коротший 
перехідний період висувалися на чільні позиції в державі. Вирішальним 
чинником цих змін була послаблена й зламана воля владарювати всередині 
самих комуністичних партій та їхнього керівництва. Чому це сталося — 
всупереч усім сподіванням і прогнозам деяких західних комуністичних 
ідеологів — потребує докладнішого вивчення.

Реставрація комуністичної системи в будь-якій країні Східної Європи, 
Північної та Середньої Азії нині є маловірогідною. Але проблема вибору 
її тривких політичних спадкоємців — демократії чи авторитарно-дикта- 
торської влади, федеративного чи централізаторського ладу — здебільшого 
лишається відкритою. Перелом в економічних відносинах стався переважно 
у формі розвалу. Про свідому, планомірну зміну чи трансформацію годі 
й говорити. І все ж програма ринкової економіки перемагає швидше, ніж 
плюралістична демократія, хоча впровадити ринок у життя набагато 
складніше, ніж забезпечити демократію. Контури нової суспільної струк
тури вимальовуються дуже повільно.

3. Виникнення нової системи національних держав

Якщо втрата влади комуністичною партією, за незначними винятками, 
сталася загалом цілком мирним і безкровним шляхом, то утворення нових 
державних структур у країнах Східної Європи відбувається у набагато 
гостріших силових зіткненнях, у тому числі й збройних. Процес ліквідації 
старої 'державної системи й утворення нової проходить через кілька фаз 
розвитку; і в різних регіонах цей процес може відбуватися не одночасно.

З дев’яти соціалістичних країн Східної Європи одна була державою 
напівнаціональною (НДР), п’ятеро — національними (Польща, Угорщина, 
Румунія, Болгарія, Албанія), дві — багатонаціональними (Радянський 
Союз, Югославія), одна — двонаціональною (Чехо-Словаччина). Лише 
п’ять національних держав збереглися після перелому у Східній Європі. 
У першій фазі неодночасність процесу реформ і різке зростання 
національної свідомости призвели в уже наявних східноєвропейських 
державах до розриву їхніх зв’язків із радянською системою — Організацією 
Варшавського Договору та Радою Економічної Взаємодопомоги.

У другій фазі дві багатонаціональні держави — Радянський Союз та 
ЮЛ)славія, — а також двонаціональна Чехо-Словаччина розпалися по 
своїх, так би мовити, швах — на двадцять дві складові республіки (за 
винятком Чорногорії). Відбулося це практично мирно, з мінімальною 
кров’ю, доти лише внутрішні межі різних частин однієї держави стали 
міжнародно визнаними кордонами незалежних держав. Фактичний суве
ренітет прийшов на зміну формальної автономії.

У третій фазі суб’єкти національного підпорядкування зробили спробу 
або приєднатися до споріднених із ними країн (Нагірний Карабах, 
Південна Осетія), або ж виокремитися у свої власні національні держави 
(Татарстан, Чечня, Абхазія). Утворення національних держав другого 
порядку викликало в Західній Європі ще більше неприйняття, ніж першого, 
хоча при цьому йшлося про державні утворення, набагато більші, ніж, 
скажімо, Естонія чи Люксембург. Друга хвиля державоутворення була 
набагато конфліктнішою й тому кривавішою. Цей процес іще далеко не 
завершився.

У четвертій фазі виникають нові територіальні утворення, які також
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домагаються державної незалежности й можуть розглядатися як попередній 
крок до об’єднання з сусідньою державою. Одна з найгостріших проблем 
виникла у Придністровській республіці, а також у республіці Крим. Те 
саме бачимо в анклавах Сербська Країна у Хорватії, сербській і хорватській 
мініреспубліках у Боснії та ГерцеіЧ)вині, потенційному відродженні краю 
Косово як державного утворення. Ця фаза державотворення криє в собі 
небезпеку численних збройних зіткнень.

У п’ятій фазі розвитку йдеться вже не тільки про те, суверенітет якої 
влади буде встановлено на тій чи іншій території, а й про те, наскільки 
правомірно проживає там (чи хоче туди переселятися) певна етнічна 
група. Адже з падінням комуністичної влади пов’язане й питання про 
незаконність сталінського й післясталінського вигнання чи новопоселення 
цілих народів. Однак спроби ревізувати їх примусове чи добровільне 
переселення можуть наштовхнутися на дуже глибоке історичне підґрунтя, 
як це сталося в Сербії. Відмова надати громадянство частині жителів 
новоутворених держав, як це мало місце в Латвії та Естонії, — лише 
одна з найтолерантніших форм повернення собі етнічної гегемонії над 
споконвічною територією. Економічна дискримінація і терор як засоби 
спонукати людей до втечі (як це починалося в Азербайджані та Вірменії); 
систематичні етнічні чистки й геноцид народу (як-от у Боснії та 
Герцеговині) — одна із складних форм етнонаціональних конфліктів у 
процесі державотворення.

Поки що не ясно, чи справа дійде до шостої фази успішного 
державотворення. Громадянська думка сконцентрована на етно
національних конфліктах. Панівне національне угруповання орієнтується 
насамперед на носіїв державної мови й лише принагідно та вторинно 
враховує інтереси релігійно-конфесійних меншостей, як це спостерігається 
у Боснії та Герцеґ'овині. Чималого значення набуває також регіональний 
націоналізм. У Росії та Україні досі зберігаються мирні взаємини, бо там 
немає загостреного етнічного націоналізму. Патріотизм там поки що 
виявляється сильнішим від етнічного націоналізму, хоча російська та 
українська регіональна самосвідомість мають етнічну основу.

При дальшому розвиткові сучасних дезінтеї'раційних процесів на 
противагу макрорегіоналізмові дедалі більше зростатиме мікрорегіоналізм, 
насамперед у Росії, а також в Україні. Світ з увагою придивляється до 
Москви та Києва. Водночас різко наростають тенденції до унезалежнення 
на уральських та сибірських територіях, як-от республіки Саха (Якутія). 
Військові підрозділи подекуди більше підкоряються не загальнодержавному, 
а регіональному командуванню, єдино здатному нині утримувати їх 
фінансово, постачати продовольством і т. д. Навіть якщо вважати кінцеве 
відокремлення регіональних республік маловірогідним, все це сприяє 
політичним тенденціям, прагненню невдовзі вдатися до військово-дикта- 
торських засобів у новому “збиранні воєдино” земель і країв “матінки- 
Росії”. Пристрасть великоросів до такого збройного збирання земель навряд 
чи зупиниться на кордонах Російської Федерації. Хто має очі, щоб бачити, 
й вуха, щоб чути, добре розуміє, що не лише етнічно споріднені з Росією 
Україну й Білорусію, і не лише свої колишні прибалтійські остзейські 
губернії, а й Фінляндію та Польщу матінка-Росія хотіла б повернути у 
свої обійми.

Зводити всі ці дуже різні форми державотворення до спільного поняття 
націоналізму й побиватися з цього приводу я вважаю не лише політичним 
нонсенсом; це насамперед дуже небезпечно, оскільки не дає можливости 
розрізняти варварські форми утворення національних держав від толе
рантних, демократичних і гуманних. За балаканиною про непередбачу- 
ваність цих нових процесів може критися намір приховати вже наявні 
руйнівні структури, логіку напрямків розвитку — й тим самим
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рименшити можливість стримувального впливу помірковано-виважених 
західних чинників на процес розпаду радянської комуністичної імперії. 
Адже всяка ірраціональність має й певну логіку свого розвитку, яка 
піддається раціональному аналізові.

Західна Європа вимагає від Східної більшої міри інтернаціоналізму, 
ніж сама здатна продемонструвати. Західноєвропейська політика ще довго 
робитиметься не в Брюсселі, як центрі НАТО, а в Парижі, Лондоні, 
Копенгаґені, Берні й Бонні чи то Берліні. На Сході ж її визначатимуть 
віднині не лише в Москві та Бєлґраді. Нам слід весь час тримати в 
центрі уваги майбутні шанси демократії й пошуки шляхів до неї, до 
плюралізму й розважливого співробітництва з новоутвореними 
національними державами, не забуваючи при цьому, що й нам, німцям, 
знадобилося кілька десятиліть, щоб засвоїти та впровадити в життя форми 
демократичного суспільства. Не слід забувати й того, що ні Європейське 
Співтовариство, ні Європейський Союз не були засновані 9 травня 1945 
року, що розвиток співробітництва потребує часу. Налагодити демо
кратичне співробітництво націй, які лише починають пізнавати самі себе 
й самовизначаються, і держав, які ще тільки перебувають у процесі 
становлення — набагато складніше, ніж удавати псевдоінтеґрацію під 
імперським скіпетром. Під антинаціоналістичними тенденціями, які 
особливо посилилися в Німеччині, криється явна туга за імперською 
диктатурою, ладною придушувати конфлікти замість того, щоб їх розв’язу
вати. Політики й громадські діячі серед німців, росіян, британців і 
французів мали б замислитися — насамперед із погляду менших або 
слабших народів, — чи не зводиться врешті їхній інтернаціоналізм до 
національного імперіалізму? Якщо ми, німці, аж ніяк не хотіли б 
приєднати нашу країну, скажімо, до Франції, визнати Париж своєю 
столицею, поділити наші федеральні землі на департаменти, замінити 
німецьку марку франками і т. д. — нам слід було б утриматися від 
порад меншим народам відмовитися від їхнього національного суверенітету.

Західна Європа складається з двадцяти чотирьох національних держав, 
Східна (разом із Середньою Азією) — має на сьогодні двадцять сім. 
Об’єднана Європа, на мою думку, може бути лише Європою суверенних 
національних держав, що їх єднають міркування економічної доцільности 
та політичної безпеки, а не Європою безнаціональною. Данія має лишитися 
Данією, а не “Мультикультуранією”, так само, як Франція чи Німеччина. 
Перед усією Європою постає та сама проблема: побудувати етнічно 
однорідну державу практично нереально, та зрештою й небажано. Адже 
кожна національна держава водночас є й державою різних 
національностей. Однак демократичні держави (принаймні виходячи з 
емпіричного досвіду, ще не завжди узагальненого теоретично) 
легітимізуються лише як держави національні. Саме тому демократизація 
Радянського Союзу, Югославії та Чехо-Словаччини й призвела нещодавно 
до розпаду цих держав. Суто емпірично ми можемо констатувати, що не 
було бодай більш-менш серйозної спроби утворити радянську, югославську 
або чехословацьку демократичну партію. Єдність цих держав можна було 
зберегти лише шляхом відновлення влади комуністичної партії за допо
могою військової диктатури, і це неминуче набрало б рис великоросійського 
чи великосербського імперіалізму. Демократична перебудова багато
національних держав на федеративно-національних засадах, на жаль, уже 
раніше виявилася неможливою, деякі реально-історичні шанси такої 
перебудови не були використані. Глибше проаналізувавши сучасні процеси, 
можна сказати, що розпад багатонаціональних держав стався закономірно, 
бо час для утворення великих демократичних поєднань багатьох 
національностей в єдиній державі ще не настав.

Суперечність, породжена подвійним характером сучасної держави, —
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водночас і національної, і багатонаціональної, — не може бути розв’язана 
за європейськими моделями багатокультурности. Гадаю, що інші євро
пейські нації змусять нас, німців, урешті визнати Німеччину національною 
державою і як на таку покласти на неї світову політичну відповідальність. 
Для багатьох німців Європа є нічим іншим, як утечею від страху перед 
власного історією, від недовіри до самих себе.

З утворення національних держав східноєвропейські країни зроблять 
вирішальний крок до Європи. На Сході відбуваються прогресивні, а не 
регресивні процеси, навіть якщо цей проґрес, як це нерідко було в історії, 
часом набирає жорстоких і кривавих форм. Недалекоглядна туга багатьох 
західних європейців, зокрема й чималої частини німецької інтелігенції, 
за берлінською стіною або просвітницьким абсолютизмом Горбачова чи 
Тіто, які нібито могли б захистити нас від страшних східних проваль та 
від об’єднання Німеччини, може бути подолана лише тоді, якщо ми 
матимемо мужність диференційовано підійти до уважного аналізу складних 
державотворчих і суспільних процесів на Сході, зуміємо правильно їх 
оцінити й належним чином на них впливати. Якщо ж нам це не вдасться, 
надалі пануватиме поширена на Заході “бункерна” ментальність, 
прихильники якої воліли б замурувати весь Схід у чорнобильський 
саркофаг. У такому разі запровадження суворіших імміфаційних законів 
стане лише скромним початком політики унеприступлення західноєвро
пейської фортеці для цього незбагненного Сходу. Наступним кроком, 
напевне, стане утворення Західноєвропейського — а не Європейського — Союзу. 
Європа почне усвідомлювати себе З а х і д н о ю  Є в р о п о ю  саме 
тоді, коли східноєвропейські країни пратимуть знайти шлях до Є в р о п и.

4. Перехід до ринкової економіки

Колишні соціалістичні країни стоять при самому початку шляху до 
диференціації структури власносте й суспільства. Народам Східної Європи 
може здаватися, що аби подолати радянську бюрократичну систему, досить 
позбавитися влади (і покарати) партійних і державних бюрократів, тобто 
що це “лише” питання персональних змін на вищих щаблях суспільної 
ієрархії. Насправді ж проблема набагато складніша: треба поступово долати 
споживацькі уявлення самого населення, теж великою мірою збюро- 
кратизованого. Партократичні командні структури функціонували лише 
за умови покірности всього суспільства. Всі блага повинні були неодмінно 
надходити згори, від матері-вітчизни, яку міг утілювати, скажімо, бідний 
Борис Єльцин чи багатий канцлер Гельмут Коль, а зовсім не від власної
— особистої чи суспільної — активности знизу. Замість одного великого 
Радянського Союзу з’явилося кілька менших “радянських союзів”, із тим 
самим державницьким менталітетом, при якому від підданих бюро
кратичної системи до власне громадян — іще дуже далека відстань. Із 
знедержавлених і деполітизованих людей спершу треба дбайливо будувати 
суспільство, яке має емансипуватися від держави, щоб підпорядкувати її 
своїм інтересам і поставити під свій контроль. Добре відомо, як нелегко 
зробити це навіть у буржуазних країнах Заходу з їхніми багатими 
традиціями.

Те, що відбувається на Сході, не можна визначити ні як реформу 
системи, ані як зміну її; скоріше це — розпад системи. З її уламків 
постають — водночас і спонтанно, і внаслідок частково планованих 
реформаторських заходів — нові суспільні структури, які намагаються 
орієнтуватися на зовнішні, насамперед західні зразки й підручники. 
Контури цих нових структур вимальовуються дуже повільно.

Загалом у східноєвропейських країнах навряд чи існують сумніви, що
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вихід із їхньої економічної скрути можливий тільки через ринкове 
господарство. Однак уявлення про те, що саме це означає, як функціонує 
і т. д., наскільки можна судити з численних соціологічних опитувань і 
повідомлень преси, здебільшого дуже розпливчасті й наївні, при тому не 
лише серед населення, а й у колах політичних та економічних керівників. 
Зрештою, західні економісти теж сперечаються між собою про теорії 
функціонування своєї вже усталеної ринкової економіки. На Схід 
приїжджає чимало західних економічних радників із досить відмінними, 
а часом і суперечливими теоріями, моделями та стратегіями переходу до 
ринку, які, на жаль, здебільшого не спираються на достатнє знання 
вихідної суспільно-економічної ситуації в даній країні. Насамперед же 
вони недостатньо враховують інтереси й можливості тих суспільних сил 
і політичних угруповань, які визначають стратегію реформ не лише в 
урядах і парламентах, а й в  усьому збюрократизованому суспільстві. При 
цьому фахова обізнаність із принципами ринкової економіки має поєдну
ватися з добрим знанням як старих планово-господарських структур, так 
і нових імпровізованих господарчих утворень, які діють поза суспільно- 
політичними структурами влади — інакше неможливо більш-менш 
відчутно вплинути на економічні взаємини. Дедалі більшого значення 
набуватиме при переході до ринку також урахування відмінностей між 
національними угрупованнями.

Не будучи фахівцем з економіки, я вважаю, що в цьому процесі 
вирішальну роль відіграють кілька чинників (у різних країнах неоднаковою 
мірою). Насамперед — це тривалість перебування у сфері тоталітарного 
управління господарством: багато важить, скажімо, було це всі сімдесят 
чи тільки сорок років. Адже від цього залежить і можливість відновлення 
попередніх структур власности, повернення на батьківщину з еміграції 
колишніх власників (як це відбувається тепер у східнонімецьких землях) 
або ж утворення нового класу господарів і підприємців. Приватна власність 
виникає також у процесі “дикої”, незаконної приватизації державного 
майна партійною та урядовою бюрократією, внаслідок кримінального 
нагромадження капіталу; якщо вона не підлягатиме новому відчуженню, 
вона має бути спрямована на продуктивне використання суспільством.

Різні країни неоднаковою мірою виявляють готовність відкритися для 
іноземного капіталу й пов’язаного з цим ризику потрапити в залежність 
від нього. Як це було на Заході після 1945 р., у Східній Європі поширений 
страх бути “проданими” іноземним капіталістам. Західноєвропейці потре
бували певного часу, аби пересвідчитися, що власність американських, 
арабських, іранських чи японських фірм зовсім не тягне за собою д е р 
ж а в н о ї  залежности. Хоча, звичайно, вирішуючи питання про те, 
чи варто швидше й більше інвестувати саме в цій, а не в іншій країні 
Східної Європи, західні фірми й уряди беруть до уваги й різноманітні 
політичні розрахунки та культурні передумови; якусь роль відіграють тут 
і реальні економічні розрахунки чи передсуди, або й помилкові уявлення. 
Багато важить також рівень розвинености й освіти потенційного нового 
середнього класу, підприємців і менеджерів, спеціалістів, що неоднаковий 
у різних країнах.

Навряд чи можна вважати, що перехід од планового господарства до 
ринкового буде легшим і пов’язаним із меншими економічними втратами 
й соціальними труднощами, ніж ті, що мали місце під час заміни ринку 
плановим господарством. Економічного раю в Східній Європі ще довго не 
буде, й ніхто не наважиться переконливо прогнозувати, коли почнеться 
господарче піднесення в тій чи іншій країні. Конфлікти, пов’язані з 
розподілом за умов нестатків, наберуть насамперед національно-етнічного 
й регіонального характеру. Час конфліктів переважно соціальних усередині 
лиш номінально національних держав іще попереду; однак сподіватися,
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що ці кофлікти вдасться відвернути надовго, — немає підстав з огляду 
на реальність націоналістичного тиску, спрямованого проти етнічних 
меншостей усередині країни або проти інших національних держав. Участь 
об’єднань підприємців та профспілок у компромісному залагодженні 
суспільних конфліктів може бути лише дорадчою.

Навряд чи можна сподіватися, що процес засадничого оновлення 
економічних структур завершиться ще в цьому столітті; набагато 
вірогідніше, що державна власність на засоби виробництва ще довго 
відіграватиме дуже важливу роль. Великі державні, а частково й 
міждержавні, капіталовкладення в інфраструктуру багатьох країн — шляхи 
сполучення, системи зв’язку, фінансовий обіг — іще будуть потрібні. 
Особливо важко буде зберегти нинішні державні заклади соціального 
захисту — лікарні, місця відпочинку, розважальні й молодіжні центри 
(якою б недостатньою не була їхня нинішня кількість та якість роботи); 
ще складніше буде перебудувати або створити нові, зовсім незвичні для 
Східної Європи заклади для соціальної адаптації безробітних, професійної 
переорієнтації, ресоціалізації злочинців, наркоманів, алкоголіків.

Західноєвропейським урядам, партіям і засобам формування громадян
ської думки навряд чи вдасться переконати своє населення в необхідності 
піти на чималі матеріальні поступки й обмеження заради того, щоб 
підвищився рівень життя понад чотирьохсот мільйонів жителів Східної 
Європи та Середньої Азії, не кажучи вже про мільярди людей у Південній 
Азії чи хоча б про шістнадцять мільйонів німців колишньої НДР та 
двох-трьох мільйонів німців, які хочуть переїхати до Німеччини зі 
східноєвройейських країн. Приблизно рахуючи, Заходові довелося б 
щорічно витрачати не менше чотирьох трильйонів марок, щоб здійснити 
у Східній Європі те, що тепер робить Західна Німеччина на 
східнонімецьких землях. Сподіватися на це нереально ні з економічного, 
ні з політичного погляду. Чимало політиків заявляють, що в Європі не 
повинно існувати кордону між рівнями життя. Однак такий кордон є й 
існуватиме, за всіма ознаками, ще протягом десятиліть. Приклад населення 
Берліна змушує нас, нарешті, рахуватися з реальностями на Сході. Лише 
на перший погляд може видатися жартом пропозиція знову кликати Еріха 
Хоннекера, щоб він порятував Захід від східних проблем — хіба що 
трошки пересунувши кордони далі на схід. Однак не можна відмовлятися 
від спроби якось поступово пом’якшувати соціально-економічні супереч
ності між Заходом і Сходом — робитиметься це лише в стратегічних 
інтересах західних країн чи враховуватиме й міжнародні потреби. 
Найпотрібнішими на ближчий час і кількісно найменшими можуть бути 
видатки на посилення поліції, державних і військових структур, здатних 
уберегти Західну Європу від наслідків східної та південної злиденности.

Способи розв’язання проблем Східної Європи демократичним шляхом, 
за допомогою вільних виборів і т. д., ще не визначилися. Серед них, на 
наш погляд, мають бути і мужньо-відверте роз’яснення населенню східних 
країн усієї глибини економічної прірви й неминучости соціальних страж
дань протягом ближчих років, поки триватиме перехідний і перебудовчий 
період; у людей треба виховувати терпимість до явної суспільної нерівности 
та приватного збагачення, забезпечувати добровільну підтримку заходів 
держави більшістю виборців, легітимність демократизаційних процесів. 
Якщо ж це не вдасться, мова може йти лише про сприяння помірковано- 
автократичним режимам, які не виявляють зовнішньої агреєивности — 
на відміну від безжальних диктатур агресивно настроєних володарів.

72

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Оскільки Еріом у Східній Європі став наслідком складних внутрішніх 
закономірнсх^іі та поєднання реформаційних і революційних процесів, 
нова струїс'^Ті суспільства може утворитися лише з різноманітних 
соціальних Радників, а не шляхом простої заміни панування одного 
суспільного іасу чи прошарку пануванням іншого. Той факт, що 
позбавлення: йіуністичної партії владних функцій сталося за участю або 
й під к е р ів  х%вом самих комуністів чи екс-комуністів — хай і під 
сильним т и с * «  суспільних низів — матиме дуже важливі наслідки для 
майбутнього ^соціалістичного суспільства. Адже не існує того альтер
нативного г^окідянства, яке могло б прийти до влади; панівні суспільні 
верстви ф і з н о  знищили його — громадянською війною, терором, 
репресіями, запали в табори й каменоломні, у внутрішнє заслання чи 
змусили емДгї)вати. Комуністична верхівка монополізувала суспільну 
свідомість і неіерпіла альтернативної думки (хіба що частково в Польщі 
та Угорщ ині) Лона ще й досі володіє, леґально чи нелеґально, чималою 
частиною деревн о ї власности. Через те в розбудові ринкового господар
ства і демокраіії беруть участь десятки мільйонів колишніх комуністів, 
співробітників таємних служб та їхніх посібників. Лише в Східній 
Німеччині ззлцве вдається формувати керівні структури з людей, які 
свого часу втсіш  або були вигнані на Захід, або із західних німців — 
що нерідко ivdJE фатальні наслідки для політичної та суспільно-психо
логічної ситуації в країні. Завжди мавши гнучкі шиї (за всієї нездатности 
розумно манеірувати й чогось навчитися), колишні комуністи “перебу
довуються” —  чи то з прагненням вижити, чи з дедалі гострішим 
усвідомлення;м анахронічносте всієї їхньої системи; так чи інакше, ринкову 
економіку й  демократію доводиться будувати за їхньою безпосередньою 
участю.

Нечисленні стійкі дисиденти й опозиціонери (їх набагато менше,- ніж 
комуністів) одержали після перелому щасливу можливість претендувати 
на ключові пости в нових структурах і звести політичні й моральні, а 
частково навіть і юридичні порахунки зі сталінізмом. Однак їх надто 
мало, здебільшого вони не мають належної компетентности в технічних, 
наукових, адміністративних галузях (адже комуністичні тюрми, табори, 
шахти й лісоповали не були для них тими “університетами’’ якими свого 
часу скористалися більшовики в царській Росії). Часом вони занадто 
прямолінійні й  негнучкі, нездатні до компромісного залагодження повсяк
денних справ, без якого неможливо керувати сучасним суспільством.

Мирний розпад старої та будівництво нової системи передбачає для 
чималої частини колишніх панівних верств (серед яких чимало присто
суванців) заслужену чи привласнену ними можливість знову посісти 
керівні позиції в суспільстві. Нерідко це відбувається шляхом зміни фаху
— адже горизонтальна мобільність у суспільстві легша від вертикальної. 
Військові і правоохоронні структури, ще більшою мірою, ніж після 1917 p., 
комплектуються старими кадрами. Більша частина середнього класу також 
неминуче утворюється зі старої бюрократії.

На довшу перспективу зміна еліти всередині керівних верств суспільства 
могла б відбутися шляхом зміни поколінь. Завдяки вже самому часові 
свого народження молодь не обтяжена компрометаційним минулим; їй 
важко у н и к н у т и  спокуси вступити в боротьбу за провідну роль у 
суспільстві, в якій вона — з позицій супердемократії чи то антидемократії
— особливо гостро поборюватиме комуністів та “опортуністів” старшого 
покоління. Мож^а зрозуміти юнацький радикалізм, спрямований проти 
скомпрометованого старшого покоління комуністів та екс-комуністів; він

5. Виникне ж-^нінової структури суспільства
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може найяскравіше виявитися в наступній, другій або третій фазі перелому, 
коли й давні комуністи, і колишні дисиденти, чиє мислення також 
сформувалося ще в старі часи, неминуче викличуть однакове розчаруван
ня, тобто остаточно вичерпають свої політичні потенції. Не виключено, 
що ця суспільно активна молодь рекрутуватиметься переважно з прошарку 
колишньої комуністичної бюрократії, внаслідок чого посилиться конфлікт 
батьків і дітей на суспільно-політичному переломі.

Цей перелом не обмежиться провідними верствами, хоча саме в них 
він буде найпомітнішим. Поряд із численним прошарком найманих 
робітників і службовців поступово формуватиметься дрібна буржуазія — 
ремісники, селяни, працівники приватної сфери послуг, ремонтної та 
постачальної служби; вона поповнюватиметься за рахунок колишніх 
робітників та службовців. За умови ведення розумної аґрарної політики 
може статися певний відтік робочої сили з міст, що сприятиме появі 
нового, освіченою й підготовленого селянства; адже нинішні, вже літні 
працівники соціалістичного сільського господарства здебільшого не мають 
ні знань, ані відваги ставати самостійними виробниками, для чого потрібні 
й різнобічні фахові знання, як у приватному, так і в усуспільненому 
господарстві, й необмежена підприємливість і витривалість у жорсткій 
конкуренції.

Найскладнішу соціальну (а отже, й неминуче політичну) проблему 
становитиме велика маса людей, які опиняться “за бортом”, тривалий 
час будуть безробітними й здеморалізованими, фізично й психічно 
вичерпаними; шлях у ринкове господарство для них буде закритий, вони 
не зможуть бути ні підприємцями, ні найманими працівниками. Роз
зброєння — хоч би яким важливим і потрібним воно було — також 
завдасть чимало клопотів. Адже сотні тисяч і мільйони людей з армії та 
оборонної промисловосте, які теж змушені будуть соціально деградувати, 
оскільки вони позбуваються своїх колишніх (хай і не таких уже великих) 
привілеїв, а мирних професій не мають, теж становитимуть потенційну 
політично вибухову небезпеку. Духовне убозство при цьому ще за
грозливіше від матеріального. Історичний досвід соціально дезадаптованих 
солдатів часів після американської громадянської війни чи Веймарської 
республіки є досить повчальним. Роззброєння треба провадити або дуже 
обережно, або супроводжувати спеціально розробленою програмою 
соціальної адаптації війсковослужбовців, а також робітників, техніків, 
науковців, зайнятих у військовій промисловості.

6. Обмежені шанси демократи

Нестримне, попри всі перепони, поширення ринкової економіки визна
ють усі; набагато складнішим і не таким тріумфальним є процес 
утвердження демократії та ліберальної правової державносте. За всіх 
безперечних досягнень новоутворені демократично-плюралістичні суспільні 
взаємини лишаються нетривкими, а з великими труднощами досягнуті 
свободи опиняються під загрозою. Істотні духовні й соціальні передумови 
демократії не можуть бути створені протягом короткого часу. Всі нові 
суспільні утворення починали зі справжнього чи з тактичних міркувань 
удаваного прагнення побудувати демократичний лад і громадянське 
суспільство. Історичне формування класу буржуазії в лоні феодально-ста- 
нової держави відбувалося інакше, ніж виникнення прошарку власників 
та підприємців у постсоціалістичних державах. (Дещо сприятливішою є 
лише ситуація в Польщі та Угорщині, останнім часом і в Китаї). Якщо 
сучасна демократія зароджувалася за умов співіснування численної 
буржуазії з організованим і самосвідомим робітничим класом, то розвиток
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демократії в колишніх країнах Східної Європи та в радянській Середній 
Азії може спиратися лише на ідею, а не на певні інтереси, їй доводиться 
орієнтуватися на західні зразки. За умов слаборозвинутих і нечітко 
виражених соціальних інтересів політика набирає характеру насамперед 
ідейної боротьби різних поглядів: чи можуть комуністи посідати провідні 
позиції в суспільстві, чи повинні релігійні норми знову стати панівними, 
раптовим чи поступовим має бути перехід до ринкового господарства, чи 
слід прагнути примирення з тими етнічними меншостями, які виступали 
проти утворення нових національних держав і т. д. За таких обставин 
політика перетворюється на справу передусім інтеліґентів і чиновників, 
що прагнуть за допомогою популістських гасел здобути активну чи пасивну 
підтримку населення, ще дуже мало соціально диференційованого. 
Профспілки при цьому відіграють незначну роль, об’єднання підприємців
— іще меншу. Інтереси виявляються здебільшого у формі більш-менш 
випадкових знайомств та взаємопов’язань. Суспільство лише починає 
диференціюватися й самоорганізовуватися.

Розуміння демократії нерідко є ще надто загальним, навіть анархічним, 
грунтується на несприйнятті “тих, що нагорі”, всіх і всяких партій і 
політиків, за винятком окремих харизматичних лідерів, воно спрямоване 
проти парламентів і компромісів. Опитування громадської думки в країнах 
Східної Європи, насамперед у Радянському Союзі, доводить, що 
соціалістичні, а часом ще досоціалістичні селянські уявлення про спра
ведливість та рівність (з урахуванням їхніх національних різновидів) 
укорінилися настільки глибоко, що антикомуністичні настрої легко поєдну
ються зі, здавалося б, протилежними — антикапіталістичнИми. Це дуже 
небезпечний синдром, із позицій якого полегшується виникнення авто
ритарно-диктаторських форм політизації “фашистського” ґатунку. Харизма 
демократично обраних лідерів швидко стирається або ж, за анархічними 
уявленнями про демократію, перетворюється на плебісцитарну диктатуру. 
Воля народу легко виливається у всенародний гнів проти соціальних, 
національно-етнічних, релігійних меншостей та примітних особистостей. 
Неструктурований волевияв більшости не обмежується дотриманням 
людських прав і прав меншостей, не дисциплінується суспільним досвідом.

Тому декотрі з сьогоднішніх демократів завтра легко можуть пере
творитися на можновладних диктаторів, а чимало вчорашніх демо
кратичних інтелектуалів сьогодні починають шукати авторитарного вождя, 
вбачаючи в цьому єдиний вихід із “демократичного хаосу” сучасности. 
Невипадково майже скрізь можна помітити прагнення насамперед 
закріпити в конституції сильну президентську владу за американським 
чи французьким зразком. Але ж при цьому здебільшого випускається з 
уваги, що у США є ще й сильний конгрес і впливова громадська думка, 
а у Франції — стабільне, чітко диференційоване буржуазне суспільство. 
Найважливішою перепоною на шляху до встановлення нових диктатур 
на сьогоднішній день є переконливість широких суспільних верств у 
згубних наслідках усіх форм деспотичного владарювання протягом 
нинішнього століття — всупереч незліченним спробам виправдати й 
обілити такі історичні постаті, як Пілсудський і Сметона, навіть Сталін 
і Гітлер та багато інших авторитарних і диктаторських володарів.

7. Різновиди форм співпраці

Ескалація насильства та збройних конфліктів у республіках Югославії 
та колишнього Радянського Союзу змушує замислитися також над різними 
формами взаємодії як усередині певних держав, так і на міждержавному 
рівні. Скажімо, в Україні та в більшості регіонів Росії досі вдалося
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уникнути національно-етнічної конфронтації. У цих країнах існують різні 
форми внутрішньоетнічної та соціальної взаємодії, які справляють 
стабілізаційний вплив на становище в державі і суспільстві. Багато країн 
уживають далекоглядних заходів, які забезпечують ведення розумної 
національної політики.

Щодо взаємин між державами, то старі зв’язки східноєвропейських 
країн розпалися самі собою. Після розпаду багатонаціональних держав 
розвивається нова система різноаспектних двосторонніх зв’язків для 
здійснення економічної співпраці або для врегулювання спірних питань 
демонтажу старої системи — чгі то поділу маєтности й боргів, чи то 
територіальних претензій. Лишається також чимало можливостей для 
багатосторонніх узаємин, які, однак, здебільшого слабо використовуються. 
Більшість із одинадцяти держав-членів СНД розглядають цей союз як 
утворення для реалізації двох головних проблем, що лишилися в спадок 
від колишнього СРСР: рублева фінансова система та радянські збройні 
сили. Інші держави, навпаки, воліють бачити в СНД інструмент поступової 
реінтеграції держав-членів на засадах суверенітету й рівноправности на 
зразок НДТО чи Європейського Співтовариства. Нарешті, треті прагнуть 
використати СНД лише як шанс для відновлення основного ядра 
Радянського чи то Свроазіатського Союзу.

Вишеградський чотирикутник у Середньо-Східній Європі (Польща, 
Угорщина, Чехія і Словаччина) також є обережною спробою сполучити 
спільні інтереси держав, розташованих між Росією та Німеччиною. Договір 
про колективну безпеку шести держав видається спробою протидіяти 
західній орієнтації деяких членів СНД, але поки що він не набрав 
належної ваги. Союз одинадцяти країн басейну Чорного моря теж можна 
розглядати як спробу протиставити винятковій орієнтації на Європейське 
Співтовариство ближчі їм інтереси взаємодії в південному регіоні Цент
рально-Південної Європи. Варто подивитися, наскільки плідними виявлять
ся ці спільні інтереси. Двосторонні взаємини — скажімо, між Туреччиною 
та Україною — повинні бути тут важливішими, ніж багатосторонні. Те 
саме стосується країн, що межують із Каспійським морем, або п’яти 
середньоазіатських держав. Початки такої міждержавної взаємодії варті 
посиленої уваги, якщо ми хочемо уникнути можливого розвитку різно
манітних сценаріїв катастрофи у ближчому чи дальшому майбутньому.

8. Завдання німецької політики, економіки, науки

З погляду п о л і т и ч н о г о  до Німеччини нерідко ставляться 
надто високі і навряд чи реальні вимоги — вищі навіть, аніж вимоги до 
США чи Японії. Часом це пояснюється перебільшеними, хоч і пов’язаними 
з історичним досвідом, побоюваннями, чи не прагнутиме Німеччина в 
майбутньому домінувати принаймні у Східній, якщо не в усій Європі. 
Але ж роль Німеччини у світовій політиці навряд чи істотно зміниться 
внаслідок недавнього збільшення її території та населення, а невдовзі й 
економічного потенціалу. Тут не стільки важитиме розширення Феде
ративної республіки у східний бік, скільки припинення тих зовнішніх 
обмежень її політики, які були породжені поділом країни, особливим 
статусом Західного Берліна, стримувальним впливом суверенітету союзних 
держав. Вирішальну ж роль при цьому відіграватиме те, що радянському 
володарюванню у Східній Європі настав край. Порушення політичної та 
економічної рівноваги в Центральний, Південній і Східній Європі, а також 
у Євразії, переважна роль економічних чинників порівняно з військовою 
силою і звичайних озброєнь порівняно з ядерними визначатиме собою і
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зрослу роль та відповідальність німецької зовнішньої політики, — 
подобається це комусь чи ні.

Центральною проблемою німецької політики на сході Європи було й 
лишається ставлення до національних рухів і нових національних держав. 
Політики і громадськість Німеччини здебільшого виявляють нерозуміння 
східноєвропейського “націоналізму”. Вони до останнього часу обстоювали 
єдність Радянського Союзу та Югославії, захищаючи недемократичні, 
комуністичні режими, які там панували. Звичайно, кожен уряд має 
рахуватися з чинними політичними реаліями та засадами міжнародного 
права й визнавати державний статус-кво, поки він існує. Однак урядам, 
партіям і засобам масової інформації слід було б ураховувати й те, що 
необґрунтована кваліфікація національно-визвольних рухів як 
“націоналістичних” чи навіть “фашистських”, оголошення їх насиль
ницькими й злочинними істотно послаблює вплив демократів у цих 
національних рухах, замість того, щоб надати їм допомогу. Сьогодні, після 
утворення національних держав не лишається іншого вибору, ніж усіляко 
підтримувати поступове, добровільне й демократичне зближення та 
інтеграцію східноєвропейських країн між собою та з країнами Західної 
Європи. Але на це потрібен час.

Національні конфлікти є вибухонебезпечними не менше, ніж соціальні. 
Вони мають свої власні суспільно-історичні причини, не лише тільки 
соціальні чи економічні. Як і конфлікти соціальні вони мало надаються 
для “остаточного” розв’язання, але так само можуть загострюватися чи 
послаблюватися. Тобто вони піддаються політичному врегулюванню, але 
аж ніяк не силовому “розв’язанню”. Німецьким та іншим європейським 
політикам бракує не військової рішучости, а політичної здатности й 
готовносте збагнути суть національних конфліктів на Сході, щоб розробити 
переконливу концепцію національної політики в Європі. Задля цього треба 
відмовитися від переконання, нібито законним є лише об’єднання, а не 
відокремлення націй чи національних угруповань, які більше не хочуть 
жити в одній державі. Європі треба розробити правові основи національного 
роз’єднання, нагромадити демократичний досвід мирного розлучення націй, 
які воліють надалі жити не разом, а поруч.

Західна Європа нічого не втрачає від того, що в ній існують і малі, 
і мікродержави, як-от Данія і Швейцарія чи Люксембурґ, Ліхтенштейн і 
Монако. Великодержавне уявлення, нібито малі держави нежиттєздатні, 
не має під собою достатніх підстав, адже навіть такі великі держави, як 
Німеччина, не можуть існувати поза взаємними економічними зв’язками. 
У сучасному світі національна незалежність є ніщо інше, як більш чи 
менш вільний вибір міжнародних залежностей. Але цей вибір нації повинні 
робити самі (хоч би яким міжнародно залежним був сучасний світ, не 
дозволяючи іншим націям позбавляти себе цього права.

Як і раніше, лишається актуальною моральна, організаційна, фінансова 
підтримка тенденцій і партій усередині національних рухів у нових 
національних державах на сході Європи, здатних протистояти ще досить 
сильним там авторитарним і антидемократичним силам. Росія, Сербія, 
Чехія заслуговують із цього погляду на таку саму увагу й підтримку, 
як і нещодавно утворені національні держави. Не лише уряд Німеччини, 
а й її партії, церкви, професійні спілки та об’єднання, федеральні землі, 
округи й комуни мають тут перед собою неозоре поле дуже потрібної 
роботи — сприяння розвиткові демократичних інфраструктур у східноєвро
пейському суспільстві.

Щодо завдань власне е к о н о м і ч н и х, то їх, на наш погляд, 
не вповні усвідомили ні політики, ні підприємці, ні профспілки. Скла
дається враження, що тут відіграє свою роль не стільки суто економічний 
розрахунок, скільки певні національно-релігійні й політичні симпатії та
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антипатії. Це може призвести до того, що Росія знову одержить явну 
перевагу над меншими республіками колишнього Радянського Союзу, 
країни Східної та Середньої Європи — над південно-східними, християнські
— над мусульманськими.

Варто наголосити деякі пріоритети доцільної економічної політики. 
Поряд із неминучими державними заходами щодо надання кредитів, 
відстрочення боргів, будівництва нової фінансової та валютної системи, 
створення банків і т. д., слід приділяти увагу й локальнішим проектам, 
які забезпечуватимуть інтенсивну особисту участь на всіх рівнях госпо
дарчої кооперації. Утворення підприємницьких об’єднань у багатьох 
галузях може полегшити перехід од державного та колективного госпо
дарювання до приватного, з використанням наявного обладнання, 
приміщень тощо.

Централізоване планове господарювання з особливою нещадністю 
руйнувало природне довкілля, створюючи загрозу здоров’ю виробників і 
всього населення. Спричинені ним катастрофи чималою мірою стимулю
вали появу суспільної й національної опозиції пануванню комуністичної 
партії. Міжнародні організації, надання допомоги в інтересах економічного 
розвитку можуть сприяти впровадженню і на Сході мінімальних еко
логічних норм західного зразка. Для цього треба дослідити еколого- 
політичний простір у країнах Східної Європи. Майже скрізь у них 
виявляють певну симпатію до німецького соціально регульованого ринко
вого господарства (хоч би якими нечіткими подекуди були уявлення про 
нього), однак водночас багато хто нарікає, що пораду можна швидше 
одержати від американських, японських, південнокорейських учених та 
експертів, а німецькі чомусь стороняться й не виявляють своєї 
зацікавлености. Побоювання залишитися поза увагою Німеччини видається 
нам набагато більшим, аніж небажання потрапити в залежність від неї.

Говорячи про завдання німецької н а у к и ,  слід одразу 
диференціювати спеціалізоване дослідження Східної Європи від тих 
досліджень, які нею раніше не займалися; негативну роль відіграє тут 
мовний бар’єр. Беззастережно переносити західний досвід і відповідні 
моделі на цілком відмінний східноєвропейський ґрунт неможливо, тому 
консультативна діяльність західних експертів має спиратися на співпрацю 
з місцевими спеціалістами. Глибоко помилковими видаються уявлення, 
нібито після краху комуністичної системи колишня радянологія втрачає 
об’єкт свого дослідження. Такі погляди подекуди висловлюються і в 
Німеччині; тим часом у США, Японії, Південній Кореї та деяких інших 
країнах, навпаки, поглиблюється науково-дослідна робота в цьому напрямі, 
врізноманітнюються форми й можливості взаємно корисної наукової 
співпраці зі східноєвропейськими державами.

Дослідження Східної Європи має фахово поглиблюватися й 
диференціюватися відповідно до нових реалій політичної географії. Адже 
досі воно концентрувалося переважно на Москві й Кремлі, оскільки саме 
там був епіцентр усіх найважливіших суспільно-політичних подій. Тепер 
замість цілком залежного від Москви соціалістичного блоку виникло 
двадцять сім спадкоємних держав, кожна зі своєю суспільною структурою, 
яка ще тільки формується, неусталеними партіями, власними засобами 
масової інформації, незалежною зовнішньою політикою і вимогами до 
своєї безпеки, з наукою, яка опинилася в кризовому становищі. Кожна 
з цих країн послугується своєю власною національною мовою (число їх 
уже сягає двадцяти чотирьох, не рахуючи мов тих держав, які потенційно 
можуть утворитися в майбутньому). Отже, вимоги до опанування мов 
зростають, потрібна диференціація у вивченні слов’янських і тюркських 
мов.

Набагато розширився й об’єкт дослідження: в ньому з’явилися нові
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структури (партії, спілки та рухи, плюралістична преса, нові суспільні 
класи та угруповання), а також нові можливості поглибленого вивчення 
давніших явищ. Хоча й відпав фунт для певних спекулятивних аспектів 
колишньої радянології, об’єктивна обізнаність із радянською системою 
деякий час ще зберігатиме своє значення, допомагаючи краще зрозуміти 
перехідні процеси в нових державах. Одним словом, наука про Східну 
Європу теж повинна перебудовуватися, розгалужуючись на цілу низку 
спеціальних дисциплін — економічних, правових, суспільно-політичних, 
екологічних, релігієзнавчих, етнопсихологічних, культурологічних, мово
знавчих та ін. Природно, це вимагатиме певного “поділу праці”, залучення 
ресурсів не однієї чи кількох, а всіх країн західного світу. Кожній із них 
навряд чи варто буде розгортати в себе весь спектр досліджень величезного 
східного регіону — доцільніше виробити гнучкі форми міжнародної 
наукової кооперації з належним рівнем уніфікації здобутих наслідків, що 
полегшить їх використання шляхом інформаційного взаємообміну.

Однак усе це — на дальшу перспективу, а тим часом зі згаданою 
спеціалізацією не слід поспішати: цілісна “наука про Східну Європу” 
доти зберігатиме свій власний об’єкт і методи дослідження, поки 
існуватимуть подібність і спільні закономірності перехідного процесу в 
усіх державах колишнього комуністичного табору, а отже й потреба їх 
аналізувати та узагальнювати. А передчасне виокремлення ряду са
мостійних дисциплін такому узагальненню не сприятиме. Потреба науко
вого синтезу існуватиме, доки не зміняться умови в східноєвропейських 
країнах.

9. Основні завдання Центру дослідження співпраці й конфліктів

Традиційна наука про сучасну Східну Європу зосереджена на загальних 
економічних, політичних і суспільних проблемах; вона схильна розглядати 
національні проблеми мало не як певну перешкоду на шляху суспільних 
перетворень. Збройним конфліктам і війнам у колишньому Радянському 
Союзі надається надто мало уваги. Тим часом очевидно, що розумне 
врегулювання національних суперечностей як усередині нових держав, 
так і на міждержавному рівні може істотно вплинути на перспективи 
економічного відродження, зміцнення демократії та міжнародної безпеки. 
Тому створений у Франкфурті-над-Майном науковий Центр дослідження 
конфліктів і співпраці країн Східної, Середньої та Південної Європи і 
Євразії надаватиме головну увагу вивченню конфліктів, що виникають 
на національному ґрунті (суспільні та економічні передумови, екологічні 
катастрофи, загроза насильства та збройних сутичок, правове врегулю
вання і залагодження конфліктних ситуацій, форми мирної співпраці), 
їхньому впливу на безпеку народів. Безпека східноєвропейських країн 
сьогодні безпосередньо залежить від нерозв'язаних національних 
конфліктів та можливості їх врегулювання, зокрема, в зв’язку з роз
зброєнням та контролем за озброєннями.

Враховуючи дедалі більший вплив екологічних катастроф на міжнародну 
політику, слід приділити серйозну увагу національним та міжнародним 
аспектам екологічної безпеки у країнах колишнього соціалістичного табору. 
Це відіграватиме дуже важливу роль у процесі будівництва нових 
національних держав і в міжнародній співпраці в усьому регіоні. 
Національна політика, проблеми безпеки й охорони зовнішнього середо
вища та взаємодії цих чинників у процесі суспільних перетворень у 
східноєвропейських державах мають стати головними в роботі нового 
дослідницького центру.

З німецької переклав Микола Павлюк
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Майкл КЕННЕДІ

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА 
ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: 
АЛЬТЕРНАТИВНІ НАЦІЇ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Альтернативи, перед якими стоять посткомуністичні суспільства, фор
мулюють зазвичай у вигляді протиставлень: лібералізм чи фундаменталізм, 
громадянське суспільство чи етатизм, європейська ідентичність чи 
націоналізм. Інтелектуально ці протиставлення мають сенс, хоча 
жорсткість їх посилюється з зануренням у практичну політику. Проте я 
вважаю, що ці форми ідентичносте не мусять бути взаємовиключними і, 
зокрема, можна примирити націоналізм і громадянське суспільство. На 
мою думку, одним із перших кроків до такого примирення є узгоджений 
розвиток усіх теоретичних концепцій, який дав би змогу виявити 
потенційні несумісності.

Я хочу виробити тут три набори ідей, а потім запропонувати їх 
практичний синтез із деякими міркуваннями щодо України. Спочатку я 
говоритиму про громадянське суспільство, тоді про “неминучість 
націоналізму”, а далі про місце моралі в історичній спадщині та 
громадянському суспільстві. Отже, спершу про громадянське суспільство.

І. Громадянське суспільство

Це сфера соціальної взаємодії, що складається зі сфери особистого 
(особливо родини), різноманітних об’єднань, суспільних рухів і публічної 
комунікації. Громадянське суспільство означає також вартості, відмінні й 
від націоналістичних, і від соціалістичних. Більше, ніж це роблять 
націоналізм чи соціалізм, воно — принаймні деякі його форми — цінує 
плюралізм, самообмеження і самоосмислення. Аби побачити, чому важко 
зробити таке узагальнення, треба поговорити про громадянське суспільство 
докладніше.

Громадянське суспільство часто розуміють як місце соціальної дії, 
відносно автономної від держави. У боротьбі проти комунізму “місце” 
громадянського суспільства з’явилося щойно тоді, коли стали політичними 
незалежні суспільні рухи на кшталт “Солідарности” або Руху чи 
незалежна економічна діяльність, приміром, у тіньовій економіці. Неза
лежність од комуністичної держави, чи краще відносна автономія — ось 
що важило у визнанні громадянського суспільства.

Але громадянське суспільство — не тільки місце, це ще й проект. Це 
мрія деяких інтелектуалів і активістів, спроба об’єднати широкий спектр 
діяльности в єдину боротьбу проти комунізму та проти тоталітарних 
націоналізмів. Для цих активістів громадянського суспільства будь-яка 
незалежна від держави діяльність може бути частиною спільних зусиль, 
спрямованих на те, щоби “посунути” державу й розширити вплив 
громадянського суспільства. Всеохопний проект громадянського суспільства
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був особливо успішний у Польщі й Угорщині, але його ідею треба 
пристосовувати до того, яку “незалежну активність” у нього включаєш. 
Групи інтелектуалів-дисидентів на зразок “Хартії-77” чи масові демонст
рації за права людини, приміром, восени 1989 р. в Лейпціґу, узгодити з 
громадянським суспільством неважко. Більше “припасування” потрібне, 
коли ідею громадянського суспільства пов’язують із приватним 
підприємництвом і робітничими та націоналістичними рухами, особливо 
після краху комуністичного тоталітарного режиму.

A. Приватні підприємці часто не поділяють вартостей, які ми пов’язуємо 
з громадянським суспільством. Ці підприємці не конче мають потрібну 
для демократії громадянську свідомість — вони можуть мати тільки 
жадобу. Проте після краху комунізму саме підприємців, більше, ніж 
будь-яку іншу соціальну групу, вважають основою громадянського 
суспільства. Чому?

У формуванні, найбільш пристосованому до підприємців, громадянське 
суспільство розуміють як ідею, згідно з якою підвалинами громадянського 
суспільства є приватна угода й автономія від держави. Тому хоч би які 
вартості сповідував підприємець, він за означенням є частиною грома
дянського суспільства.

Б. Якщо громадянське суспільство розуміється в цьому сенсі, робітничі 
рухи для його становлення не важливі, надто ж після краху комунізму. 
Ці рухи зазвичай ідеологічно споріднені з соціалізмом та мають 
організаційні зв’язки з колишніми й нинішніми комуністами. Для 
закордонних інвесторів і вітчизняних приватизаторів вони є просто ще 
одним сумнівним “акціонером”.

Проте робітничий рух може стати частиною проекту громадянського 
суспільства, якщо Локкову ідею громадянського суспільства, заснованого 
на приватній угоді, замінити ідеєю Монтеск’є, в основі якої лежить 
публічна сфера. Якщо громадянське суспільство розуміти як публічну 
сферу, в якій різні дійові особи приходять обговорювати альтернативні 
погляди, щоб досягти розумного консенсусу, справді громадської думки, 
то представники робітничих рухів можуть бути частиною ' основи, що 
робить публічну сферу більш усеохопною та більш плюралістичною. На 
мою думку, цей вид громадянського суспільства був найбільш явним у 
Польщі в 1980 — 1981 роках, але він і тепер помітний у цій країні, де 
схеми приватизації є предметом переговорів із робітничими лідерами.

B. Для багатьох найважче пов’язати з громадянським суспільством саме 
націоналістичні рухи, особливо після краху комунізму та здобуття 
незалежности. До розпаду СРСР культурні націоналістичні проекти на 
кшталт “Просвіти” могли бути центральною органічною частиною 
будівництва громадянського суспільства. Але після унезалежнення їхні 
керівники й активісти зазвичай переходять до державної чи приватної 
економічної діяльности, і в кожній із цих двох сфер прагматичні питання 
довкола приватизації поглинають їх. Нація розчиняється в “національних 
інтересах”, націоналізм наповнюється державою та її зміцненням.

II. Націоналізм

Говорячи про націоналізм, я маю на увазі будь-який дискурс, що 
ставить долю колективу, який називають нацією, на вершину піраміди 
святощів. Це означення охоплює інтегральний, романтичний, 
конституційний і культурний націоналізми.

У посткомуністичній Східній Європі націоналізм неминучий із багатьох
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причин. Обговорювати їх усі тут немає можливосте. Хочу наголосити 
лише одну, вирішальну: націоналізм видається “насиченим” культурою і 
внутрішньо принаднішим для розвитку в посткомуністичних суспільствах 
моралі й поняття “священного”, ніж будь-який дискурс громадянського 
суспільства. Навіть коли націоналізм розчиняється в “національних 
інтересах”, за раціоналізацією зростання державної влади лежить куль
турне наповнення. Натомість громадянське суспільство, славлячи права 
людини та владу закону й закликаючи до універсальносте моралі, не 
знаходить сильного відгуку в людському досвіді. Воно не має складної 
історії чи священної міфології, що виправдала б його моральну перевагу. 
А націоналізм має.

Тому я запитую себе: чи можна порівняно багате в націоналізмі чуття 
історії наповнити нормативними регуляціями громадянського суспільства? 
Теоретично так, про що говорять і рухи за громадянські права серед 
американських негрів. Але що робити, коли громадянські права й 
національні прагнення не пов’язані в пам’яті боротьби? Зазвичай уважа
ють, що націоналістичний дискурс підносить колектив, а дискурс грома
дянського суспільства — особу. Але цим справа не обмежується. Роз
гляньмо деякі з протиставлень, які треба усунути:

1. У більшості націоналістичних дискурсів націю зображають як зв’язну 
природну цілість, більш чи менш суверенну в своїх правах на задоволення 
потреб і на владу, тоді як у більшості дискурсів громадянського суспільства 
носієм суверенносте є особа.

2. У більшості націоналістичних дискурсів суверенну державу звеличують 
як мету, що її має досягти нація, щоб “реалізувати себе”, тоді як у 
більшості дискурсів громадянського суспільства державу (й економіку) 
вважають за потрібне обмежувати, аби вона не загрожувала цілісності й 
суверенності особи.

3. У більшості націоналістичних дискурсів внутрішні розбіжності часто 
розглядають як потенційну слабкість з огляду на зростання числа ворогів 
нації, тоді як у дискурсі громадянського суспільства розбіжності вважають 
бажаними, бо не існує ворогів, із якими не можна було б порозумітися 
в раціональний і законний спосіб.

4. У більшості націоналістичних дискурсів колективні права настільки ж 
(якщо не більш) важливі, ніж індивідуальні, а в більшості дискурсів 
громадянського суспільства припускається, що індивідуальні права ґаран- 
туватимуть права колективів.

5. У більшості націоналістичних дискурсів минулі кривди живлять 
сучасні конфлікти, тоді як у більшості дискурсів громадянського 
суспільства конфлікт ґрунтується на нинішніх несправедливостях і 
сподіваннях на майбутнє.

Як можна подолати ці та інші протиставлення?
По-перше, я вважаю, що ми повинні бачити в проекті громадянського 

суспільства не просто поцінування прав “особи”, а проект, мета якого
— демократизувати національну ідею. Як?

Проекти громадянського суспільства можуть прославляти деякі проце
дури, що можуть бути наповнені різноманітними нормативними чи 
ідеологічними елементами. Основний проект громадянського суспільства
— забезпечення певних “прав”. Мають бути надані не лише звичні 
економічні, громадянські та політичні права, але й два інші набори прав, 
які забезпечують якнайбільшу відкритість і свободу дискусій між 
максимально автономними індивідами: а) права, що ґарантують інтимність
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і приватність, так щоб індивіди та групи мали простір на виявлення своєї 
самобутности; б) права, що гарантують доступ до публічної сфери, так 
щоб індивіди та групи могли обговорювати свої погляди на потреби нації.

Хоча більшість посткомуністичних держав намагаються інституалізувати 
ці права, я боюся, що ця ідеологія громадянського суспільства буде 
ослаблена, якщо не приєднається до якогось виду націоналізму. Здається, 
більшість активістів громадянського суспільства зосереджуються на 
ринкових перетвореннях в економіці, віддаючи “культурну” сферу тим 
націоналістам, у яких образ нації позбавлений духу громадянського 
суспільства. Віддаючи цю територію, активісти громадянського суспільства 
можуть зазнати поразки в дебатах щодо характеру нації, оскільки для 
пересічних людей економічні перетворення дуже болючі. Руцький у Росії
— характерний приклад звинувачень у “залежності” лібералізму від 
Заходу.

Отже, як після здобуття незалежности від Москви поєднати громадян
ське суспільство з націоналізмом? Як після створення національної держави 
наповнити націоналізм громадянським суспільством?

Мені здається, що Україна має добрі шанси — вона уникла кривавих 
конфліктів, довкола Руху виросла помітна верства політичних лідерів, а 
розміри й військова могутність країни мали б зробити її важливим 
партнером у міжнародному діалозі. Я справді вважаю, що одержимість 
державною владою може бути небезпекою для цих активістів громадян
ського суспільства, але я не бачу в цьому внутрішньої проблеми. Міцна 
держава не загрожує громадянському суспільству, доки використовує свою 
владу для інституалізації прав і створення механізмів, які забезпечу
ватимуть її самообмеження (одним із таких механізмів є запровадження 
посади спеціального парламентського представника для розгляду скарг 
громадян на урядових чиновників). Але в гонитві за приватизацією це 
почуття самообмеження й зосередженість на плюралізмі можуть бути 
втрачені. Ліберальні політики можуть стати східноєвропейськими 
Піночетами, які змобілізують державницький націоналізм на боротьбу зі 
здогадними комуністами й етнічно підозрілими. Проте існує, на мою 
думку, спосіб, як інтелектуальна громадськість, перейнята демократичним 
майбутнім нації, може наповнити націотворення етосом громадянського 
суспільства.

Я не думаю, що для цього досить просто звеличувати певних героїв 
минулого як плюралістів і ганьбити комуністів та інтегральних 
націоналістів як тоталітаристів. Більше узгоджується з самообмежувальним 
і самоосмислювальним етосом громадянського суспільства обговорення 
національної спадщини, в якому питання моральної відповідальности в 
минулому розглядалося б комплексно й критично.

Маю на увазі не пошук винних і невинних, а ґрунтовне історичне 
дослідження моральної відповідальности в комуністичному минулому. У 
постреволюційних суспільствах відкинуте минуле схильні бачити в чор
но-білих барвах. Таке тлумаченння спонукає тих, чийого терпіння не 
стає на складні процедурні раціональності демократії, іти напролом, 
вимагати торжества справедливости поза владою закону. Скажімо, 
здійснювана з політичних мотивів люстрація може бути згубною для 
плюралізму та громадянського суспільства.

Важливо також іти далі, в докомуністичне минуле. Одна з найбо
лючіших дискусій, яку я спостерігав протягом багатьох років, — це спроба 
польських і єврейських інтелектуалів обговорити спільну історію, особливо
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в міжвоєнну добу та під час другої світової війни. Намагання поляків 
з’ясувати відповідальність польської сторони за голокост і спроби 
єврейських істориків та інших інтелектуалів зрозуміти чутливість поляків 
щодо своїх втрат у другій світовій війні видаються мені зразковим шляхом 
до нової спільної “платформи”, яка могла б зробити національну історію 
більш усеохопною, а відтак націю — більш плюралістичною. З огляду 
на погроми під час революції 1917 — 1920 років, напруженість, пов’язану 
з убивством Петлюри в Парижі й наступним виправданням убивці, та 
труднощі, що їх мали українці та євреї з інтерпретацією втрат у другій 
світовій війні, такий обмін був би для української національної свідомости 
не менш корисним, аніж для польської та єврейської.

Проте іноді я питаю себе, чи таке самокритичне осмислення історії 
справді потрібне. Врешті, попри століття польсько-української напруже
носте нинішні відносини між двома народами позначені взаємною 
підтримкою. Але й ці відносини, здається, треба осмислювати са
мокритичніше, ніж це робив будь-хто з національних істориків, яких я 
читав. Приміром, Лисяк-Рудницький близький до цього, але українців 
він критикує, зосереджуючись більше на помилках, а не на глибоких 
культурних проблемах поза полонізацією шляхти. Глибокі культурні 
проблеми в болючих двосторонніх стосунках мають, як виглядає, тільки 
поляки. Цілком можливо, що такі проблеми є цариною гнобителя. Чи, 
може, було б політично й морально недоречним зосереджуватися на 
обмеженнях жертви у відтворенні проблеми. Але це породжує інший 
діалог, який мали б вести прихильники наповнення нації громадянським 
суспільством.

Феміністична теорія трактувала цю проблему зрозуміння жертви 
серйозніше, ніж жодна з відомих мені теорій націоналізму. Пастка, що 
її відчуває в образливих відносинах жінка, яку б’є чоловік, — це 
невідповідне відображення реальних владних відносин. Проте притулки 
для таких жінок допомагають їм побачити можливості та відносини, 
відмінні від тих, які їх пригнічують. Із цим новим розумінням жінка 
може уявити собі інакше майбутнє, без тих образ. Безперечно, вона 
жертва й не винна в своїх стражданнях. Водночас її порятунок полягає 
передусім у здатності позбутися світогляду, що його накидає їй той гніт. 
Таким чином, діалог між теоріями роду та нації міг би допомогти нам 
не тільки побачити, як деякі застиглі ідентичності сприяють прихованню 
альтернатив, що стоять перед нами, а й побачити націю як більш 
державоцентричний витвір.

Погляд на націю як на породжене культурне утворення допомагає 
пов’язати її з громадянським суспільством. Громадянське суспільство — 
це проект, що стосується і приватних прав, і прав публічної комунікації. 
Те, як ідеологія нації поважає приватність і автономію в сфері контролю 
за тілом і сексом, і те, як вона сприяє відвертій публічній дискусії про 
життєво важливі для роду та статі проблеми на кшталт СНІДу, — добрі 
показники того, наскільки наповнена нація громадянським суспільством. 
Ставлячи питання, як породжується ідеологія нації, ми прискорюємо 
перегляд більшосте героїчних постатей і етичних ідеалів минулого, для 
яких рід важив набагато менше, ніж важить тепер. Питання про рід 
також позбавляє націю одержимосте державою і переводить її в сферу 
суспільної діяльносте, де проходить щоденне життя. Аналізуючи пород
ження націй, ми зможемо, певно, витворити складніший її образ, у якому 
стануть помітнішими внутрішні суперечності й обмеження. Це дало б нам
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змогу поінформованіше й осмисленіше вибирати сьогодні. У цьому сенсі 
доля наповненого громадським суспільством націоналізму може залежати 
від зрозуміння минулого, в якому суб’єкти завжди відповідальні, хоч і 
не вільні, як нагадує нам феміністична теорія.

Бути відповідальним, хоч і не вільним — на цій основі можна зробити 
інституалізацію прав центром альтернативної політики громадянського 
суспільства. Забезпечити громадянські права приватности та публічности 
означає спробувати дати особі якнайбільше “свободи”, але це не все. 
Треба також повернути відповідальність і звітність за минулі неспра
ведливості й сучасну політику до переговорів і об’єднань індивідів і 
суспільних груп. У цьому проекті побудови суспільства й інтерпретацій 
минулого сутнісну раціональність проекту громадянського суспільства не 
“заповнюють” категоріями та ідеологіями. Натомість звітність і 
відповідальність можна зрозуміти лише в складності обставин, виявляючи 
якомога більше їхніх визначень. Із появою нових складних структур 
альтернативні нації стають більш можливими, а націоналізм, наповнений 
громадянським суспільством, більш імовірним.

Аби громадянське суспільство розвивалося, воно має бути сполучене з 
нацією. Але це розуміння нації не може, особливо після здобуття 
незалежности, Спиратися на сюжет із явною виною і невинністю, 
очевидними жертвами та гнобителями. Не досить спонукати націю 
розуміти своє минуле як історію переслідувань і справедливої боротьби; 
треба також з’ясувати, як частини нації роблять різний вибір, що іноді 
призводило до жахливих результатів і сумнівних наслідків. Це може 
зміцнити націю, розвинувши в ній здатність до самоосмислення й 
морального зростання. Саме така постава щодо нації та її минулого сприяє 
формуванню етосу громадянського суспільства: ба більше, без такої постави 
ідеї, вартості та практичні дії громадянського суспільства впадуть під 
натиском нетерпимого націоналізму держави чи руху, втомлених склад
ностями посткомуністичних змін.

Переклав з англійської Володимир Кулик
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Олаф МЮНЦБЕРҐ

НІМЕЧЧИНА — ЛИСТОПАДОВА КАЗКА* 
З ПОГЛЯДУ БЕРЛІНЦЯ

1. Після 1945 року, незважаючи на утворення двох німецьких держав, 
зберігалася певна німецька спільність. Німців — як західних, так і східних
— за кордоном підозрювано в нацизмі. Запроваджені після 1949 року** 
інакші форми правління нічого суттєвого в цьому сенсі не змінили. Те, 
що спіткало німців, було нормальним. Великою мірою, хоча в різних 
країнах різною, ця стриманість щодо німців залишається й донині. У 
західних німців — попри свою вимушену повторюваність — дискусії 
навколо цього щоразу нагадували про одне: націонал-соціалізм. І це 
справді травмувало все моє покоління — перше після покоління злочинців; 
інакше кажучи, під кожним — найчастіше зовнішнім — приводом 
сьогоднішні п’ятдесятирічні загострювали на цьому увагу. Таке постійне 
перебування під підозрою в націонал-соціалізмі чи принаймні в його 
емоційно-світоглядних наслідках призвело німців першої та другої 
повоєнних ґенерацій до чималих обмежень національної самосвідомости. 
Феноменами цього типу були: бажання покинути власну країну або 
відчування себе чужинцем у власній країні, відречення від вияву певних 
почуттів, відмова від гумору — з огляду на жахіття, наприклад, Освєнціму, 
що вже не залишали права жартувати в цьому світі, а також своєрідні 
форми “оніміння”, замкнутости та конкретної діловитосте. Багато хто з 
мого покоління відчував сором за вчинки, яких сам не здійснював, але 
здійснити міг. То були ніби “представництво в соромі” чи — ще глибше
— в каятті від імени решти людей, котрі таких почуттів у собі не 
виплекали. Цікаво було б нині дізнатися, наскільки сильною була підозра 
в нацизмі щодо німців із НДР, коли вони опинялися в Радянському 
Союзі чи сусідніх країнах східного блоку. 1 як там ставилися до першого 
та другого поколінь після покоління злочинців?

2. У вислові “спільність відповідальносте”, що віднедавна застосовується 
в обох німецьких державах і навіть зробився часто вживаним поняттям 
у справі порозуміння між ними, міститься нагадування про спільність 
дотеперішньої історії.

3. Нове національне почуття німців зі Сходу та Заходу, яке можемо 
назвати “розпруженням”, та й сам етап, який нині переживаємо і який 
може бути охарактеризований тим же поняттям, частково були 
вможливлені та підготовлені будуванням нової Європи. Це граничні

“Парафраз на тему назви сатиричної поеми Гайнріха Гайне “Німеччина. Зимова 
казка”.

**Рік офіційного проголошення НДР на землях під радянською окупацією.
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передумови, ініціаторами яких виступили головним чином західнонімецькі 
уряди, байдуже якої коаліції чи партії. При цьому вони взяли на себе 
функцію “скарбника” — слово, що протягом десятків років виражало всю 
амбівалентність західнонімецької позиції всередині ЄЕС.

4. Крім того, після катастрофи націонал-соціалізму всіх німців почали 
вважати більшою чи меншою мірою ідеалістами та пристосуванцями до 
наявних наддержав. Західних — “зразковими учнями” американців, а 
ендеерівців — винахідниками або копіювальниками вилитих у бронзі 
програмових формул на кшталт “непорушна вічна дружба з Радянським 
Союзом” чи “вчитися в Радянського Союзу — значить учитися перемог”. 
Та що на світі вічне? І яким же знущально-комічним щодо політико- 
суспільних процесів є слово “перемога”!

5. Німці з НДР зробили свій внесок у справу “розпруження” через 
ненасильницьку революцію 1989 р. До нього належала й особлива мужність 
щодо тамтешніх закостенілих структур влади, і особлива витримка, 
принципове дотримання ненасильства всупереч постійним загрозам та 
провокаціям. Різноманітні інші фактори як передумови добре відомі: 
Польща, перебудова в СРСР, Угорщина і т. д. — як політичні та 
політологічні категорії. Однак неврахованою залишається Чорнобильська 
катастрофа, тобто: фактор спільного страху зіштовхує народи докупи 
всупереч їхнім дотеперішнім економічним та політичним структурам і 
навіть самі ці структури ставить під сумнів. Прогнозую: нині це діється 
зі структурами соціалізму, але подібне трапиться і з капіталістичними.

6. Десятиліття, що минули по закінченні війни, згідно зі старою логікою 
історії, самі собою мусили привести до нормалізації відносин (загальна 
розкладка). Тепер це сталося у зв’язку з особливими європейськими 
варіантами чи, як це називається починаючи з 50-х років, у зв’язку з 
європейською ідеєю (особлива історична розкладка).

7. Загальна й обопільна дружелюбність німців після відкриття кордонів 
з погляду суспільної психології, на мій погляд, пояснюється, з одного 
боку, передчуттям скасування штучно споруджуваних від 1945 р. 
політичних утворень з особливою психологічною єдністю розполовиненого 
Берліна та розділеною країною, з іншого — скасуванням централістично- 
диктаторських форм правління в НДР та інших східних країнах, і нарешті
— почуттям спільного звільнення та всезагального визволення з-під тягаря 
вважатися нацистами.

Тягар, що внаслідок виникнення нової, всеосяжної політичної ситуації 
та вироблення нових Глобальних цілей був скинутий чи принаймні дедалі 
більше втрачав свою вагу. Цей останній чинник я вважаю центральним. 
Та обставина, що звільнення відбулося вже з появою третьої ґенерації 
після нацизму, є обнадійливою прикметою для німців. Радощі розпруження 
відчутні повсюди. Ба більше: кожна детабуїзація постійно присутньою, 
але забороненого для доторків, у нашому випадку — (вимовлянь уголос 
самої назви об’єкта, що ним була єдність, або, в застарілому слововжитку, 
“возз’єднання” Німеччини, кожна така детабуїзація ікороджувала як у 
Східній, так І в Західній Німеччині близькі почуття.

8. Почуття того, що тепер німці можуть спільно перелопачувати 
історичну гору фашизму, вже без подальшого “поділу праці” (НДР 
переважно щодо Сходу, а ФРН — щодо Заходу, Півночі й Півдня і 
водночас одна проти одної), може породити імпульси для подальшого 
розпруження. Ось давня теза: поділивши Німеччину, союзники не
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залишили німцям часу чи принаймні не визначили їм дійсних часових 
меж для самостійного, позбавленого зовнішнього тиску долання фашизму. 
Радше навпаки, вони нацькували німців одних на одних. Можливо, що 
відразу по війні — мушу припустити й це — німці були нездатними до 
демократичного подолання фашизму. Можливо, вони готові до цього щойно 
сьогодні.

9. 40-річна історія обох німецьких держав є постійним зразком дії та 
протидії. “Забава” кішки з собакою. Те, що робила одна сторона, інша 
тут-таки забороняла. Штучні відмінності конструювалися зокрема і в 
мистецтві. Поглиблювалися спотворення. Тепер одні з них згладжуються 
під впливом емоційного єднання родин, а інші втрачають напругу й 
поступово виправляються. Відмежування будь-якою ціною — таким було 
гасло. І в цьому ФРН нічим не поступалася перед НДР. Те, що чинила 
одна сторона, інша тут-таки таврувала. Нині цьому прийшов кінець. З 
другого боку, була й залишається подиву гідна історія взаємних 
наслідувань, з боку НДР, здається, дещо сильніша, ніж із протилежного. 
Через систему соціального забезпечення робітників та службовців 
західнонімецькі політики й економісти навчилися відвертати можливість 
того, щоб НДР набула привабливости в очах населення ФРН. І навпаки, 
такі “варті ідеологічного осуду” культурні проекти західного походження, 
як джаз, біт, рок, джинси тощо, поступово ставали в НДР “неосудними”, 
якщо можна так про них висловитися, і відкрито запроваджувалися у 
властивих їм галузях чи принаймні дозволялися в певних суспільних 
нішах. Великою мірою через ці форми відмежувань із подальшими 
запізнілими наслідуваннями НДР і виглядала так комічно.

10. Єдність “культурної нації”, про яку говорив Ґюнтер Грасс, — це 
тільки частина єдности. Спільна відповідальність за спадщину фашизму 
є її іншою, такою ж важливою, коли не важливішою, частиною.

11. Побоювання перед об’єднаною Німеччиною в європейській 
політичній розкладці я не поділяю. З іншого боку, щойно тепер я вперше 
відчув себе непевним щодо будівництва Сполучених Штатів Європи. 
Сенсом і метою їх, крім економічного обміну, могло б стати розширення 
суверенних, прав європейських країн, тобто відвоювання у США та СРСР 
вирішальної компетенції щодо життя і смерти, — за умови, що вони, 
європейські країни, самі робляться невеликими наддержавами, що за 
теперішніх переломних процесів у Східній Європі призвело б до ситуації, 
коли одна з країн розвинулася б у “наддержаву”, котра ще не виховала 
в собі почуття відповідальности перед людством, чи, вужче, у конфлікті 
Північ — Південь, і потенційно націлена на досі залеглий у прокрустовому 
ложі сталінізму Китай. Сполучені Штати Європи потрібні для майбутнього 
лише в тому разі, якщо від самого початку приймуть до своєї програми 
ідею єдности людського виду. У протилежному випадку вони були б 
історично хибним згущенням сили.

12. Ретроспективна теза: соціалізм не використав моральної кризи 
капіталізму (війна у В’єтнамі) кінця 60-х років, аби демократизуватися, 
позбутися сталінізму і з допомогою ринкових елементів в економіці 
створити “соціалізм із людським обличчям”, як це називалося в ЧССР 
1968 року. Шанс, аби наздогнати це нині в Радянському Союзі, з 
подальшим випроміненням на країни Східної Європи, здається, також 
позаду. Світова історія, схоже, щойно тепер рушила в тому напрямку, 
що світ повсюдно мусить стати капіталістичним, щоб одного дня — за
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якихось тридцять років — узагалі могти стати соціалістичним. Адже ідеї 
справедливости як сутнісно соціальні та соціалістичні принципово не 
знімаються зі зміненого порядку денного. Вони повернуться разом з іншими 
суспільними символами та знаками.

13. 1 ще — ретроспективно, націлившись на старого теоретика 
релаксуючого нині соціалізму: у своїй книжці “Капітал” Маркс створив 
головним чином тільки критику політичної економії, але в жодному 
випадку не вчення про те, як можна, потрібно і слід виробляти. “Капітал” 
був наслідком резиґнації інтелектуала після обдумування буржуазної 
революції 1848 р. Маркс переплавив своє розчарування не в богошукацтво, 
а в аналіз. Свої прагнення — покращити форми міжлюдських стосунків
— головну мету “Капіталу” — він зберіг у цій книжці в ґранульованому 
вигляді. Однак розчарування призвело його, одного з просвітників та 
головних містифікаторів XIX ст., самого в полон містифікацій.

14. Чи залишиться Німеччина поділеною, чи буде конфедеративною 
або об’єднаною — не має принципового значення. Організаторська роль 
категорії “нація”, така важлива в XIX ст., наприкінці ХХ-го видається 
дещо прибляклою порівняно з надґлобальними проблемами збереження 
планети, людства та миру. Якщо об’єднання Німеччини допоможе в 
розв’язанні великих завдань людства, то воно повинно відбутися. Якщо 
зашкодить, то не повинно. Збереження миру та людства завжди матиме 
перевагу над дрібнотами політичного облаштування.

ПІСЛЯСЛОВО АВТОРА

Цю статю у формі тез було написано в січні 1990 р. Попри всі 
політичні рішення, прийняті від часу її написання (передусім — щодо 
об’єднання Німеччини), вона — внаслідок свого звернення до речей 
основоположних — зовсім не втратила актуальности. (О. М.)

Переклав із німецької Юрій Андрухович.
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Дан ДІНЕР

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОТИСТОЯННЯ: ПРОБЛЕМИ 
ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТИ

Події, розвиток яких ми маємо нагоду спостерігати протягом останніх 
місяців, тижнів та днів у самому серці Європи, — ціла низка подій, що 
відбуваються тут за щораз коротші відтинки часу, — підштовхують 
сучасного зацікавленого оглядача, захопленого й водночас сповненого 
зловісних передчуттів, до висновку, що він є свідком докорінних 
історичних змін. І нема жодного сумніву в тому, що щось справді підійшло 
до кінця, — хоча можна сперечатися, що саме.

Спроби зрозуміти ці динамічні зміни ускладнюються ще й тим, що в 
них присутнє намагання помістити аналізовані події в певні історичні 
рамки, досліджувати сучасність у зв’язку з власним прочитанням мину
лого. Діагноз поточного моменту вбирають, так би мовити, в 
історіографічні шати. І тому зовсім не дивує, коли виявом таких “поглядів” 
стають нічим не виправдані заяви про те, що наближається “кінець 
історії”, супроводжувані тріумфальними жестами та твердженнями про 
перемогу однієї форми суспільства та політики над іншою.

Минулого літа в статті, яка стала предметом широкої дискусії, 
.американець Френсіс Фуку яма проголосив остаточну перемогу західного 
лібералізму над його тоталітарними альтернативами в цьому столітті: 
фашизмом і комунізмом. Відкрите суспільство, як виглядає, завдало 
остаточної поразки своїм ворогам, історія наближається до завершення.

Однак хоч би яким слушним видавалося нам твердження про остаточну 
перемогу західних вартостей над їхніми тоталітарними альтернативами, 
пов'язана з ним сумнівна формула “кінця історії” повинна змусити нас 
задуматися. Парадоксально, але це поняття нагадує нам про попередні 
тоталітарні спокуси в історії людства, оскільки проголошення кінця історії 
супроводжується таким твердженням: період інтерпретації історії як визна
чального фактора подальшого історичного розвитку завершився. Таким чином 
ця формула “кінця історії” породжує підозру, що статус-кво перетворюється 
тут на щось фіксоване й вічне — історично статичний стан.

Однак будь-які попередження й оголошення про вічність так само 
пройняті ідеєю тисячолітнього царства, як і інші програмові інтерпретації 
історії, що були орієнтовані на “поцейбічні потойбічності”, секуляризовані 
й надзвичайно недосконалі спроби реалізації ідеального потойбічного світу, 
які зазнають краху на наших очах. І я гадаю, що проголошення близького 
“кінця історії” настільки ж телеологічне й нестійке перед спокусою 
тоталітарного мислення, як і ті програмові інтерпретації в минулому, які 
розглядали свій історичний момент як “найвищу” або “останню” стадію 
передісторії людства і які неминуче супроводжувалися міфом про “останній 
конфлікт”. Що відрізняє ці погляди — так це лише різний ступінь
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матеріального насичення та багатства — історіографія багатства й 
історіографія злиднів.

ці дні і тижні “весни народів”, що має місце на території, яка в 
культурному сенсі є Центральною, а в політичному — Східною Європою, 
коли центр старого континенту охоплений бурхливими змінами й нама
гається воскреснути як фокус і детермінант розвитку подій в усьому світі,
— чути й інші голоси. Ґюнтер Ґаус — інтелектуал, політичний мислитель 
та журналіст — один із тих небагатьох, хто раніше від інших спрогнозував 
відродження німецького питання в Європі, — на відміну від Фукуями, 
веде мову про повернення історії, яке нагадує відродження фенікса з 
попелу. На думку Ґауса, історія була похована протягом 40 років, по 
яких, попервах із певними ваганнями, а згодом дедалі більш вируючи, 
ввірвалася до свого старого русла в Європі. І Фукуяма, і Ґаус розглядають 
одні й ті ж самі події, однак їхні висновки цілком протилежні. Для 
першого історія віджила своє і вже закінчилася, тоді як для другого вона 
лише повертається.

Те, про що говорять тут американець Фукуяма і німець-європеєць 
Ґаус, — це протилежні одна одній інтерпретації історії, базовані на 
хаотичному характері подій, які повертають нас до двох центральних 
питань: це, по-перше, проблема “суб’єкта” історії і, по-друге, постійне 
питання історіографічної науки, — проблема періодизації минулого. Нема 
потреби вказувати, що ці два аспекти взаємопов’язані. І історико- 
філософське передбачення кінця історії, і дещо менш претензійне поняття 
“секулярного” розриву — “секулярного” в первісному значенні цього 
слова — в історії (через використання метафори “кінця століття”) — 
невіддільна частина цієї складної дискусії.

Як мені уявляється, в даному випадку ми маємо справу зі спробою 
систематизувати наше століття за двома взаємопов’язаними осями інтер
претації: віссю зіткнення вартостей, яка втілена в метафорі всеохопної 
громадянської війни, і віссю геґемонічної конфронтації континентального 
масштабу, головно між національними державами.

На питання про характер суб’єкта історії та суб’єкта в історії і Ґаус, 
і Фукуяма відповідають досить легко. Для розуміння сутности їхніх творів 
не потрібно глибокого герменевтичного підходу; їхні концепції доступні 
й самоочевидні. Для американця, міцно вкоріненого в англо-саксонську 
традицію цивілізації, ці концепції чітко пов’язані з суспільними вартостями
— свободою і демократією, плюралізмом, власністю та ринковою еко
номікою, — тріумфальні пісні на честь яких знову звучать у світі, що, 
здається, вже зовсім вестернізувався. І переможну правду цього надмірного 
процвітання в його блискучій настирливості не можна заперечувати. 
Ґюнтера Гауса, який жодним чином не цурається цих вартостей, турбує 
інший суб’єкт історії: повернення на її кін таких давно забутих акторів, 
як народ, нація та національна меншина.

Саме в цьому полягає основна різниця: для Америки, яку Гегель 
характеризував як “буржуазне суспільство без держави”, вся політична 
боротьба була, по суті, боротьбою за вартості. Крайнім виявом цієї 
сутности є громадянська війна. На відміну від цього, дещо інше лежить 
в основі концепції нації в європейському сенсі, хоч би якими відмінними 
були його вияви, — цілість етносу. Для Америки кожна війна, в якій 
вона досі брала участь, була війною заради вартостей: від війни за 
незалежність до громадянської війни й інтервенцій у Європі в цьому 
столітті з метою “забезпечити умови для розвитку демократії в світі” і 
“розпочати похід за свободу”. Будучи послідовним прихильником цієї
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традиції, Фукуяма цілком логічно може з радістю проголосити завершення 
універсальної громадянської війни слідом за колапсом супротивної вартости 
й перемоги ідеї над ідеєю рівности.

Секулярна метафора всеохопної громадянської війни не нова. Своє 
втілення в літературі вона знайшла в повісті Ернста Юнґера “На 
мармурових скелях” (1939). Карл Шмітт, намагаючись окреслити нечіткий 
іще профіль нашого століття, використав це поняття для характеристики 
основ нового світового порядку — ще 1945 року, на самому початку нової 
ери, поляризованої згідно з новою шкалою вартостей, після гаданого кінця 
системи європейських націй-держав, заснованої на територіальному 
принципі. Сьогодні, коли навіть громадськість приручає сову Мінерви, 
яка, на загальну думку, нарешті злетіла в пору присмерку історії, настав 
час остаточно визнати цей його аналіз слушним у своїй основі.

Всеохопна громадянська війна XX століття, очевидне завершення якої 
можуть тепер ствердити історики, була, поза всяким сумнівом, визна
чальною рисою нашої епохи. Починаючи від Жовтневої революції, що 
дала універсальну обіцянку справжньої рівности, яка, виродившись, 
опинилася сьогодні перед остаточним судом історії та світової громадсь
к о с т е  ця громадянська війна розрослася до протилежности між 
більшовизмом, з одного боку, та антибільшовизмом у двох його різних і 
навіть історично ворожих типах — лібералізмом і фашизмом — з іншого. 
Вона тривала й після 1945 року у формі холодної війни, збройний апофеоз 
якої матеріалізувався в ядерній логіці стримування.

Протягом часу, довшого за життя одного покоління, ця маніхейська 
логіка формувала спосіб мислення та почування сучасників. Цій логіці, 
по суті, підкорялися всі конфлікти, навіть коли вони мали цілком іншу 
природу. Це біполярне ядерне протистояння стало своєрідним механізмом, 
аби зменшити складність надзвичайно заплутаної багатодержавної світової 
системи, заснованої на принципі національного самовизначення. Схід і 
Захід зводили всю різноманітність конфліктів та головних дійових осіб 
до якомога меншої кількости, накладаючи борону історії на ключову 
тріаду: народ, нація, національна меншина.

Якщо я не зовсім помиляюся, їхній час прийшов знову — це означає, 
що періодизацію історії нашого століття годі провести лише в термінах 
конфлікту вартостей. Адже дотепер існують і інші, старіші конфлікти, 
зокрема такі, як боротьба за геґемонію на континенті — друга вісь, 
уздовж якої можна інтерпретувати історію. їх катастрофічне переплетення 
знаходимо в центральній події цього сторіччя — другій світовій війні. 
Вийшовши з Німеччини — з пограничної (в культурно-політичному сенсі) 
європейської країни цього століття, — вона поширилася на весь світ, щоб 
закінчитися знову на німецькій землі. Німеччина була концептуалізована 
як пограниччя цього конфлікту століття внаслідок того, що громадянська 
війна, яка розпочалася там проти Веймарської республіки від імени всієї 
Європи, згодом, після перемоги там реакції і фашизму, досягла своєї 
найвищої точки у війні проти Радянського Союзу.

Аби з ’єднати свої сили як союзники, і ліберальний Захід, і 
більшовицький Схід повинні були випрацювати та прийняти певні 
самообмеження щодо своїх ідеологічних настанов. Задовго до цього 
всесвітньо-революційний вплив більшовизму вичерпав себе, як і 
антибільшовицька інтервенція Заходу. Однак перед загрозою нацистського 
німецького експансіонізму з його самопроголошеного центру — 
антиліберального та геґемоністського щодо Заходу, антикомуністичного та 
расистського щодо Сходу, — і Схід, і Захід повернулися до традицій суто
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владної політики, опертої на військовій логіці та розташованої поза межами 
вартостей і суспільства. Об’єднавшись тепер як англосакси та росіяни 
супроти традиційного прусько-німецького ворога, свобода і рівність 
з’єднали руки в боротьбі з нацистським міфом біологічної нерівности 
людства, який відкидав і соціальну рівність, і соціальну свободу. І хоча 
ця традиційна перспектива Старої Європи великих держав (немовби 
повернення до давньої розкладки першої світової війни) не узгоджувалася 
з расистською природою націонал-соціалізму, вона підготувала грунт для 
його військової поразки.

Таким чином, ця війна була одночасно і європейською війною за 
гегемонію, осі якої проходять уздовж ліній протистояння між давніми 
контрастами та відмінностями, і всеохопною громадянською війною за 
вартості. У цій боротьбі ліберальний Захід та більшовицький Схід негайно 
відсунули набік свій антагонізм щодо вартостей, аби протиставитися 
нахабному викликові позасуспільного, біологічного світового порядку, 
запроваджуваного прусько-німецькою нацією-державою. Той факт, що 
старий конфлікт щодо вартостей між свободою та рівністю відновився 
після 1945 року в рамках політики військових блоків, а потім поширився 
на всю земну кулю у вигляді різноманітних метаморфоз, ще раз вказує 
на його столітню тривалість. Цей процес дійшов аж до створення двох 
німецьких держав, що його можна витлумачити як територіалізацію цієї 
громадянської війни, котра, як війна комунізму проти антикомунізму, 
розпочалася у Веймарі, на німецькій землі.

З раптовим занепадом і колапсом контрасту — громадянської війни 
між більшовизмом і антибільшовизмом, холодної війни та ядерної 
біполярности, здається, добігає кінця універсалістський, орієнтований на 
вартості варіант інтерпретації історії двадцятого століття — це й позначає 
розрекламована метафора “кінця історії”. З глибин Європи знову чути 
голоси, які багато хто вважав давно забутими: народ, нація, національна 
меншина.

Можливо, найбільш вдалою ілюстрацією хореографії теперішніх 
бурхливих змін — заміни антагонізму вартостей на національну інтер
претацію історії самосвідомосте в політично Східній та культурно 
Центральній Європі, — є поновлення з новою силою дискусій про вплив 
та історичне значення пакту Гітлера—Сталіна, підписаного в серпні 1939 
року. Здається, цей пакт набуває значення своєрідного неґативного 
свідоцтва про народження для свідомости нової ери, що матиме ознаки 
німецького добра і радянсько-російського зла.

Вже відзначалося, що польські історики, які нещодавно брали участь 
у міжнародній науковій конференції в Берліні, присвяченій п’ятде
сятиліттю початку другої світової війни, виявили набагато більший інтерес 
до дати 23 серпня 1939 року, аніж до 1 вересня. Може видатися 
самозрозумілим, що будь-якого історика набагато більше інтриґує прихо
ване, аніж те, що лежить на поверхні, і що зміст та значення додаткового 
таємного протоколу для нього цікавіші, ніж напад вермахту на Польщу 
і початок самої війни. Можливо також, що бентежні й бурхливі події 
липня-серпня 1989 року в Польщі та балтійських державах збільшили 
актуальність подій минулого — навіть як політичного інструмента.

За цим зростанням у 1989 році важливосте дата 23 серпня 1939 року 
порівняно з 1 вересня, стоїть, як стало очевидним, ключове зміщення 
перспективи в колективній свідомості сучасників від осі інтерпретації 
історії, в основі якої лежить конфлікт систем вартостей, до осі, пов’язаної 
з національною інтерпретацією та ідентичністю.
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Важить не сама історія, а радше значення історичної метафори для 
майбуття минувшини. Якщо сукупність асоціацій, пов’язаних із датою 
1 вересня 1939 року, має безпосередній зв’язок із війною Гітлера в 
Східній Європі, то 23 серпня 1939 року для поляків (і не лише для них) 
асоціюється,по суті, лише зі Сталіним та Радянським Союзом. 
Імперіалістичне партнерство цих двох диктатур у поділі сфер інтересу в 
“середній Європі” (“Zwischeneuropa”; термін, довкола якого сьогодні знову 
точаться дискусії) забезпечило досить матеріалу для порівняльного 
історичного теоретизування в минулому. Однак його асоціативне значення 
сьогодні полягає не в проведенні аналогій із тоталітаризмом. Сьогоднішня 
актуальність пакту Гітлера — Сталіна полягає радше в тому, що він 
посилює і підкреслює згадане зміщення в площині історичної інтерпретації 
в нашому столітті: від конфронтації через вартості до традиційного 
національного суперництва. Націонал-соціалізм, коли його розглядати під 
таким кутом зору, залишається без своєї серцевини у вигляді расизму 
та геноцидальної ідеології “Lebensraum” і зводиться лише до варіанту 
континентального націоналістичного гегемонізму.

Традиційний російсько-польський національний антагонізм, маскований 
сьогодні як конфлікт з приводу вартостей (комунізм проти лібералізму), 
стає більш явним і, хоч як парадоксально це звучить, набагато більшою 
мірою визначає довіру поляків, аніж расистська політика знищення, що 
її здійснювали націонал-соціалісти. Коротко кажучи, для колективної 
свідомости польського народу слово “Катинь” важить набагато більше, 
ніж “Освєнцім”.

Так що постійне посилання на пакт Гітлера—Сталіна, як на своєрідне 
неґативне свідоцтво про народження чи історичну точку відліку нової 
“Mittel-” або “Zwischeneuropa”, виходить далеко поза рамки свого 
безпосереднього значення. Воно є своєрідною звісткою про настання епохи 
переоцінки історії в Європі — від конфліктів між вартостями до конфліктів 
між національними колективами. Той факт, що польсько-російський 
антагонізм може правити за вступ до нової епохи, неможливо заперечу
вати: тут більше, ніж будь-де, національний елемент поєднується з 
соціальним та світово-революційним вимірами, червоною ниткою прохо
дячи через взаємопереплетення історичної реальносте.

Дуалізм мотивів у національних та/або суспільних конфліктах сягає 
дуже глибоко. Наприклад, вторгнення Пілсудського в Україну в ході війни 
1919 — 1920 років і його похід на Київ — були вони виявом польського 
експансіонізму в ягайлонських кольорах чи західного втручання в російську 
громадянську війну? 1 чи був контрнаступ Тухачевського та його похід 
на Варшаву складовою частиною стратегії світової революції в континен
тальних масштабах, спрямованої щонайменше на Берлін та Німеччину, 
а чи це була перша великоросійська мобілізація, захист священної 
Матері-Росії, що надихав царських офіцерів на збройну боротьбу, своєрідна 
прелюдія до Великої Вітчизняної війни? 1 як це було пов’язано з 
внутрішньорадянською боротьбою пріоритетів у громадянській війні — 
воєнних дій проти Врангеля, які Будьонний і Сталін мусили вести на 
півдні, та орієнтованого більше назовні маршу Тухачевського — боротьбою, 
яка призвела до конфлікту Тухачевського зі Сталіним, що виконував на 
той час обов’язки політкомісара Південного фронту?

Таке тлумачення пакту Гітлера — Сталіна з погляду національної 
історії можна розширити, повернувшись у ще давніше минуле — до 
німецько-російської співпраці в двадцяті роки, спрямованої проти
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післяверсальського устрою, але в першу чергу проти Польщі: Рапалло
1922 р., Берлінського договору 1926 р. і далі аж до 23 серпня 1939 року.

Це поєднання обох осей XX століття має подальші розгалуження, 
особливо щодо польського виміру. Не торкаючись тут дати 17 вересня 
1939 року, — дня, коли частина польської території відійшла до 
Радянського Союзу внаслідок збройної окупації східного, етнічно мішаного 
регіону, — можна ствердити, що конфронтація триває вздовж традиційної, 
національної осі: так, рішення Польської Армії Крайової в серпні 1944 
року почати збройну боротьбу проти нацистів політично було спрямоване 
проти традиційного супротивника Польщі — Росії (отже, й Радянського 
Союзу).

Макіавелістська стриманість Сталіна, що виявилась у вичікувальній 
позиції радянських військ, які споглядали придушення нацистами Вар
шавського повстання 1944 року, показує це повстання в новому світлі: 
як продовження польсько-російського антагонізму, антагонізму, позначе
ного в польській історичній свідомості також серпнем 1920 року. Новим 
етапом цього протистояння стала боротьба наприкінці війни між польською 
комуністичною владою та залишками Армії Крайової, яка мала характер 
громадянської війни й тривала до кінця 40-х років. Цей період відзначався 
не лише збереженням взаємної відрази між поляками та росіянами, але 
також впливом історично важливої амальгами, яка накладалася на 
національний громадянський антагонізм, — елементів традиційного цен
тральноєвропейського антисемітизму, який майже органічно ідентифікував 
євреїв із більшовизмом. У повоєній Польщі все це ускладнилося та 
доповнилося збереженням довоєнної проблеми національних меншин. Усі 
ці чинники призвели до найзловіснішого з усіх повоєнних польських 
погромів — погрому 1946 року в Кельце, який став ключовою подією 
для подальшого створення Ізраїлю — держави, яка хоч і не розташована 
в Європі, однак є європейською.

Давайте ще трохи прослідкуємо за цим лейтмотивом інтерпретації 
історії європейської свідомости, беручи мірило дати 23 серпня та 1 вересня 
1939 року та їхнє значення в 1989 — 90 роках. Осями дослідження при 
цьому залишатимуться традиційна боротьба за геґемонію, з одного боку, 
і всесвітня чи європейська громадянська війна, пов’язана з масовим 
знищенням, із другого. Народи Середньої Європи великою мірою схильні 
тлумачити свою долю — яку сформували радянське панування та 
комуністичний гніт — лише через призму національного. В їхній 
колективній свідомості існує міст, що замикає історичний час і тягнеться 
від пакту Гітлера—Сталіна або травня 1940 року до наслідків другої 
світової війни. Одним із цим наслідків було, звичайно ж, повернення 
російського панування, хоча цього разу й з інших причин: так указано 
в пакті Гітлера—Сталіна і, зрештою, таким був вислід антибільшовицької 
війни нацистської Німеччини проти Радянського Союзу, спонукуваної 
ідеєю здобути життєвий простір (ЬеЬешгаит). На противагу, пакт 
Гітлера—Сталіна (і особливо його таємний додатковий протокол) можна 
розглядати в його номінальному значенні як складову частину тенденції 
до перегляду чинного політичного та територіального ладу в міжвоєнній 
Європі, незалежно від того, якими мотивами керувався при цьому 
Радянський Союз. З переглядом територіального поділу, зафіксованим у 
протоколі, Радянський Союз приєднувався до держав, що мали в період 
між двома світовими війнами територіальні претензії — Німеччини та 
Угорщини.

Перспектива територіального ревізіонізму різко змінилася після нападу

95



німців на Радянський Союз у червні 1941 року. Характерну для довоєнного 
періоду сукупність гегемоністських прагнень та національних суперечно
стей, яка витворила ту вибухову суміш, що розпалила й запустила другу 
світову війну, раптово витіснила антибільшовицька, расово-ідеологічна 
війна на знищення. Зосередження уваги на даті 23 серпня та на пакті 
Гітлера—Сталіна добре узгоджується з наголосом на гегемоністській, 
націоналістичній боротьбі за владу. На противагу цьому, фокусування на 
1 вересня передбачає вимір, що виходить поза межі простого повторення 
першої світової війни, включаючи елементи всесвітньої громадянської війни 
та масового знищення. Однак такий фокус повинен неодмінно виключати 
свідомість, спрямовану лише на національну реконструкцію колективної 
пам’яти, — яка переважає сьогодні в (політично) Східній Європі.

Не всі з супротивників Радянського Союзу в другій світовій війні 
виходили з тієї сукупности чинників, збіг яких був просто унікальним у 
випадку Фінляндії. Цілком осібно від загального розвитку світової війни 
(і на початку навіть за допомогою західних держав — Англії та Франції), 
Фінляндія змогла вести свою окрему оборонну війну проти Радянського 
Союзу, війну, яка за своїм змістом належала до довоєнної сукупности 
територіальних ревізій, — хоча Фінляндії непросто було вирізнити й 
відокремити свої акції проти Радянського Союзу від дій нацистських сил 
у 1941 році.

Але коли порівняти з німецькими партнерами по “осі” Угорщиною та 
Румунією, різниця буде просто разючою. Боротьба фінів була 
національною, тому вона не мала жодних авторитарно-фашистських чи 
антибільшовицьких спонук, характерних для боротьби Румунії та 
Угорщини проти Радянського Союзу. Зусилля фінів були зорієнтовані і 
в політичній площині свідомости, хоч як тяжко вловити цю відмінність.

Польща, на противагу, не мала сукупности всіх цих елементів, котрі, 
якщо й не були притаманними для війни в цілому, то характеризували 
події між 1939 та 1945 роками: гегемоністської війни з націоналістичним 
забарвленням, антибільшовицької європейської громадянської війни та 
мотивованого расистською ідеологією плану знищення, який виходив 
далеко поза безпосередні рамки воєнних дій. Але було скасовано власне 
національне існування Польщі, яке вважалося байстрюком Версалю. Таким 
чином, вона була водночас і частиною тотальної ревізії міжвоєнного 
територіально-політичного устрою, і першою, справді першою жертвою 
геноцидальної політики селекції, що проклала шлях майбутньому 
нацистському домінуванню в Східній Європі, заснованому на біологічних 
критеріях. Із тріади елементів, що характеризують особливу природу подій 
у другій світовій війні,тут бракує мотиву антибільшовицької громадянської 
війни. Цей елемент міг бути здійснений лише в діях проти Радянського 
Союзу як проти комуністичного режиму. Антибільшовизм, національна 
ворожість щодо Росії та глибока відраза до так званого “єврейського 
комунізму” (вияв традиційного антисемітизму) — все це польській 
свідомості притаманне.

Здається, масове знищення, ця третя складова в головній тріаді 
чинників другої світової війни (разом із геґемоністською пихою та 
антибільшовицьким хрестовим походом), не посіло належного місця в 
польській свідомості. Воно було внесене перш за все до національного 
мартирологу польської нації, і тому менше розглядається як частина 
расистського світогляду нацистського режиму. З універсального погляду 
масове знищення людей не є частиною тих двох історичних осей, вздовж 
яких наше століття надається до інтерпретації. Ця подія ніби стоїть
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осторонь історії, позаяк вона не є складником воєнних зусиль у 
національному, гсі*емоністському чи навіть антибільшовицькому сенсі. 
Таким чином, вона залишається поза межами воєнних дій. Тут видається 
неможливим застосування інтерпретацій, пов’язаних із категорією нації. 
Подібним чином, ідеологічна інтерпретація та визначення фашизму, які 
виводяться з поняття класового антагонізму, так само залишаються 
неадекватними. Масове знищення, “Остаточне Розв’язання” і теорія та 
практика євґеніки, яка вимощувала їм шлях, набувають особливого статусу
— статусу, супроти якого історик, націлений на розкриття цілісної картини 
подій, відчуває потребу повстати.

Повстаючи, він намагається ввібгати цю подію в один з елементів 
цілісности, яка проходить через усе двадцяте століття: або вважаючи її 
за складник крайнього націоналізму, який убиває своїх жертв у ксено- 
фобській люті, або пов’язуючи з вартісним антагонізмом століття — 
більшовизм/антибільшовизм. Обидва тлумачення можуть претендувати на 
зв’язок з осями координат цього століття, обидві можуть наполягати на 
цілісності.

Спроби інтегрувати “Остаточне Розв’язання” — з погляду жертв — у 
єдину національну цілісність проходять, здається, досить легко. Колективна 
пам’ять у-будь-якому випадку є вибірковою, узгоджуючись із вимогами 
відповідного національного міфа. Але той аргумент, що “Остаточне 
Розв’язання” виникло як розгорнута концепція з антисемітизму, обов’язко
во мусить викликати поважні сумніви.

Більше проблем породжують частіші в останні роки спроби помістити 
знищення євреїв у контекст вищезгаданої метафори громадянської війни 
як однієї з осей історії XX століття. І Ернст Нольте, і Арно Майєр, 
кожен у свій спосіб і з протилежною метою, спробували використати 
одну з центральних осей періодизації історії цього століття — конфлікт 
між комунізмом та антикомунізмом — як інтерпретаційний каркас для 
пояснення “Остаточного Розв’язання”. Для обох істориків проблема 
періодизації має величезну важливість, як і відкрита чи прихована 
ідентифікація євреїв із більшовизмом, яка для першого є позитивним, а 
для другого негативним явищем.

Арно Майєр, який намагається встановити причинний зв’язок між 
ходом війни та знищенням євреїв, створює таку періодизацію історії 
двадцятого століття, яка розбудовується навколо мотиву тотальної війни, 
що має серцевиною ідеологічний антагонізм. Явища війни на знищення, 
тотальної війни та фашистського, антибільшовицького хрестового походу 
зливаються й концептуально, й фактично. Обстоюючи цей принцип 
періодизації, Майєр пропонує досить штучне поняття “Тридцятилітньої 
війни” 1914 — 1945 років. При цьому він не враховує того, що тотальність, 
якою відзначалися воєнні дії на фронтах першої світової війни, не 
випливала безпосередньо з ідеологічної боротьби між антаґоністичними 
партіями на європейському чи світовому рівні. Його радше слід виводити 
з таких явищ, як масові армії, механізація та автоматизація вбивства, 
впливи яких іще остаточно не вивчені.

Той факт, що безпосередньо в ході війни складалися образи ворога, 
що були дедалі більш ідеологізованими і підпадали під категорію 
“цивілізаційних контрастів” на кшталт дихотомічної пари Вернера Зом- 
барта “Handler und Helden” (гендлярі та герої), застосована для 
характеристики англосаксів і німців, — цілком інша річ: його слід 
розглядати як наслідок тотальности війни, а не як її першопричину. 
Сконцентрувавши увагу на ідеологічній метафорі громадянської війни
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комунізму проти антикомунізму як визначального фактору для “Остаточ
ного Розв’язання”, Майєр не бачить набагато важливішого чинника — 
расистської ідеології націонал соціалізму. Ліквідація польської інтелігенції, 
розпочата восени 1939 — взимку 1940 року, була жодним чином не 
пов’язана з тим ідеологічним антибільшовизмом, який, принаймні на 
початковій стадії, використовувався як підстава для пеершої хвилі знищення 
євреїв у Радянському Союзі.

Арно Майєр у своїй спробі періодизації бажає, поза всякими сумнівами, 
запропонувати щось більше, аніж просто нову структуру для пояснення 
“Остаточного Розв’язання”. Принциповим для нього є поглиблення 
критики західного антикомунізму, особливо його американського варіанту, 
часів холодної війни. Маючи власну політичну позицію та логіку 
періодизації, Майєр намагається втиснути їх у форму, яка включає 
передумови для “Остаточного Розв’язання”.

На противагу йому, Нольте робить спробу схарактеризувати головні 
віхи в своїй періодизації “європейської громадянської війни” 1917 — 1945 
років у термінах безпосереднього антагонізму між більшовизмом і 
антибільшовизмом. У його аналізі ідентифікація євреїв із більшовизмом 
так само відіграє центральну роль, хоча він і поміщує початок депортації 
єврейських жертв у контекст національно-геґемоністської конфронтації в 
Європі і зображує євреїв просто як традиційних супротивників у війні.

Хоч якою фальшивою є постійна ідентифікація євреїв із комунізмом 
у свідомості тих народів Європи, в яких нині знову пробуджується почуття 
національної ідентичности, але ця ідентифікація має вплив і сьогодні. 
Лебедина пісня комунізму в Німеччині, що стала наслідком тієї всесвітньої 
гегемоністської громадянської війни, яку розв’язав німецький націонал- 
соціалізм, має і дещо несподіваний потенціал: тенденцію до поступового 
стирання з пом’яти європейських народів значення та важливости 
“Остаточного Розв’язання”. І це не лише тому, що 40 років радянського 
правління залишили погану спадщину, яка в історичній пам’яті перетво
рюється на добро для Німеччини в Європі — для Німеччини в Середній 
Європі. Така абстрактна подія, як масове знищення, що її за будь-яких 
умов важко зберігати в пам’яті, буде, разом з ідентифікацією ко
муністичного антифашизму та радянської перемоги над гітлерівською 
Німеччиною, поринати у дедалі глибше забуття.

Інтерпретація історії двадцятого століття в національних вимірах, 
повернення нації, народу та національної меншини як ключових чинників 
у Європі відкриваються також і для євреїв як євреїв. Поновлення інтересу 
всіх народів Центральної Європи до своєї історії очевидне. Однак такий 
важливий для творення їхньої історичної долі елемент, як “Остаточне 
Розв’язання”, у його переплетенні з долею Німеччини, скидається на 
звалище забутої історії. Там, де режим і нація були так нероздільно і 
згубно пов’язані між собою, як у нацистській німецькій державі, 
відродження одного з чинників (нації) неминуче спричиняє забуття іншого 
(режиму та його вчинків). Із занепадом соціалізму радянського зразка, 
що його накинула народам Східної та Центральної Європи Червона Армія, 
символіка антифашистського маршу, яка до того була невіддільним 
складником історичної пам’яти, так само зникає. Проте не можна забувати, 
що ця пам’ять несе в собі також інший елемент: перембгу над нацистською 
Німеччиною та визволення тих, хто зміг вижити.

Переклав з англійської Юрій ПЕТРУСЬ
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КРИТИКА

Євген СВЕРСТЮК

БОГ У ШЕВЧЕНКОВОМУ ЖИТТІ І СЛОВІ

Якби сто років тому хтось підняв питання про атеїзм Шевченка, то 
на нього покивали б головою. Мовляв, кому що, а курці просо: сам 
ледащо, та ще й шукає собі союзників...

Сучасникам поета ще менше спадало на думку таке питання, настільки 
далекі самі вони були від атеїзму. Особливо, коли йдеться про освічену 
верству, яка розуміла, що Шевченко був серцем Кирило-Методіївського 
братства, котре не приймало соціяльно-революційних віянь часу і щиро 
вірило, що по-справжньому реформувати суспільство можна тільки на 
засадах християнської релігії.

Що ж стосується простих читачів, то вони в той час, може, й не 
припускали, що ; справді є такі люди, які в Бога не вірують, хіба що 
якісь недолюдки або вже зовсім пропащі. Глибока релігійність входила 
вже в саме поняття народний поет, бо яким же українським народним 
поетом міг бути поет без Бога? Народний поет Шевченко, народний 
філософ Сковорода — це постаті передусім духовного профілю в тому 
розумінні, що план побутовий чи соціально-політичний у них не на 
першому місці. Основною точкою відрахунку всього у них є Бог, і “єдина 
на землі служба Богові” (Гоголь). Сковорода писав не просто пісні, а 
“Сад божественних пісень”. Шевченко у своїх поемах не зводив 
політичних рахунків, а ставив царів, наче на сповідь, перед лицем Бога 
і розвінчував імперську комедію ідолів та “дядьків отечества чужого”.

Про Бога мають свої різні поняття поети, філософи, артисти, й особливо 
різняться їхні ставлення до офіційної церкви.

Так, сумирний німецький пастор Гердер, відомий мислитель, сучасник 
Ґете, у своїй критиці католицької церкви та її тлумачень Біблії йшов 
далі найрішучіших антиклерикалів. Зате своєю вірою, як протестант, він 
перевищував католиків. Взагалі питання релігії у творах філософів, 
моралістів і богословів — це така різноманітність ідей та уявлень, що 
складається враження, ніби всі говорять різними мовами зовсім різне, але 
про щось глибоко хвилююче й особисте. Бо в кожного свій образ Бога 
й свої уявлення про ідеї Святого Письма.

Большевицький стандарт з примусовим матеріялізмом і войовничим 
атеїзмом усіх зрівняв. У марксистсько-ленінських “дослідженнях” та 
брошурах усі великі вчені й філософи показані як ідеологічні співучасники
— стихійні матеріялісти, діялектики, “борці проти ідеалізму та релігії”. 
Якби якийсь професор у своїх лекціях сказав уголос, що Дарвін або 
Павлов були віруючими, то йому цього не забули б: ставили б питання 
про одверту чи приховану пропаґанду релігійних поглядів. Бо справді,
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навіщо їм здався такий вчений або філософ, якщо він не працює на їхню 
ідеологію?

При такому підході істина не була метою дослідження. Автори 
кон’юнктурно вихоплювали з тексту такі висловлювання, які можна 
повернути на свій бік.

Окрім того, вони судили по собі. Чим менше розвинена людина, тим 
легше вона судить про інших по собі. Як тут не згадати одного доброго 
чоловіка (вченого), якому сказали: “Чого це релігійність ви пов’язуєте з 
малоосвіченістю? Ось американський президент, якого не візьміть...”. 
Відповідь: “Е, то ж він тільки перед виборцями вдає релігійного...”.

Словом, радянська людина всіх запідозрює в брехні і нещирості. Вона, 
як у джунґлях, де всі всіх обманюють і кривлять душею. Звідси й поняття 
її геть заплутані і спрощені.

Обман і олжа стали нормою мислення радянської людини, і ця людина 
писала для нас підручники й книжки.

Як же читали Шевченка колись наші соціялісти-атеїсти?
Ось що писав коректний Михайло Драгоманов. Йому, звичайно, не 

імпонувала Шевченкова іронія проти безбожників. Цитуючи відповідні 
рядки:

А то залізете на небо:
“1 ми не ми, 1 я не я!
1 все те бачив, 1 все знаю,
Нема ні пекла, ані раю,
Немає й Бога, тільки я!..." —

Драгоманов називав “Посланіє” “далеко не так мудрим, як звичайно 
думають”. Про Шевченка до заслання він каже, що поет був “щирим 
християнином і навіть православним, і коли сердився на попів, то власне, 
за те, що вони ставили “храми, каплиці і ікони” не за те, за що треба”. 
Далі Драгоманов заперечує проти того, щоб Шевченка називати 
соціялістом і революціонером та критикує напівосвічених клерикалів, 
схильних називати безбожництвом будь-яке відхилення від догми. 
Освічений с о ц і а л і с т  Драгоманов знає, що в кожного своя дорога до Бога. 
Малі люди все тихо переживають, а великі пишуть, шукають, говорять 
на хвилі екстазу, стверджують і заперечують, часто заперечують самі 
собі. Драгоманов у своїй праці “Шевченко, українофіли й соціалізм” не 
фальшивить.

Інший с о ц і а л і с т , Анатолій Луначарський, у своїй знаменитій лекції 
“Великий народний поет”, прочитаній у Парижі 1911 року, всіляко 
наближує Шевченка до своїх позицій.

“Гнівна любов — головна струна лірики й епосу нашого поета. Але 
це бо і є основне почуття, яким забарвлюється світогляд усякого щирого 
соціяліста”.

Проте коли Луначарський підходить до питань віри Шевченкової, тут 
він не може його наближувати: освіченість не дозволяє спрощень... Він 
говорить чесно: “Шевченко по-своєму був релігійним. Він любив Біблію 
і Євангеліє. Там він часто брав свої мотиви, наслідував псалми пророків. 
Ці наслідування, як і псалми, що малюють життя і почуття перших 
християн, показують кон?Ьніяльність Шевченка з демократичними 
поетами нещасного єврейського народу, який створив ті книги, на які, 
як це не дивовижно, спирається лукава й жорстока, підлеслива й брехлива 
церква”.

Позиції Луначарського цілком ясні. Але тоді, ще в добольшевицьку
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пору, він був терпимим до віруючого: “Релігійність Шевченкова не стоїть 
на перешкоді поміж ним і нами”.

Ерудит і естет, він навіть захоплюється тими творами, які потім 
“радянське шевченкознавство” соромливо обминатиме. Процитуємо: “Шев
ченкові наслідування псалмів і “пророків” — це диво... Я не знаю інших 
таких наслідувань, рівних за силою і точністю”.

Далі він пробує по-своєму виправдати позиції поета: “Релігійність 
Шевченка є природна, як у людини лихоліття, що жадає вірити в тріумф 
найвищої правди”.

Акцентується, звичайно, “соціальне коріння”. Але цього мало, і це 
навіть не головне. Шевченкова віра була органічніша й глибша: вона 
йшла від народної традиції, а також від його наскрізь релігійно-поетичної 
натури.

Зрештою, треба погодитися з Луначарським, що “релігійність Шевчен
кова не мала нічого спільного з офіційною релігійністю, а його Бог не 
подібний до візантійського Саваофа”.

Але це вже інше питання. Важливо те, що людям великої культури 
і на думку не спадало перекручувати образи великого поета та підганяти 
їх під атеїстичні гасла...

Версія про “атеїзм Шевченка” створювалась передусім на грунті 
провінційної малокультурности, поєднаної з грубою кон’юнктурою. Досить 
переглянути випущену в Москві монографію Марієтти Шаґінян про 
Шевченка, щоб побачити: там, де груба кон’юнктура не була обов’язковою, 
дослідниця пише без фальшу й натяжок під агітаційний стандарт. За 
умов, коли культурні автори (такі як Сергій Єфремов, Павло Зайцев, 
Василь Барка) були заборонені або недоступні, читачеві залишалось 
“шевченкознавство”, виготовлене під пресом потрійної цензури: сам 
заляканий автор, пильний редактор і недремний офіційний рецензент та 
цензор...

То вже в 60-і роки з’явились окремі автори, які сміли йти в обхід 
цензури. Редактор, бувало, завертає рукопис: “Ти ж дай нам якісь ідейні 
акценти — про інтернаціоналізм, антирелігійні мотиви”. “Та не було в 
нього навіть такої “антирелігійности”, як у європейських релігійних діячів- 
реформаторів”, — пробуєш було пояснити. — “Ет, хто про це знає. А 
нам потрібно хоч якусь цитату відповідно повернути: треба посилити 
ідейно-виховний момент, щоб не чіплялись”.

То ще діялог, по суті, ліберального характеру. І автор, і редактор 
розуміють, що все одно ідейні акценти мусять бути, бо без цього не 
надрукують. Більше того, саме на полі антирелігійних мотивів не було 
великої боротьби з редактором, бо все одно тут нічого не зміниш, коли 
стандарт загальнообов’язковий. Змінювати — значить виступати проти 
ідеології і проти фальсифікації Шевченка...

Ось із чого пішла в маси фальшива версія про “атеїзм Шевченка”.
Вона вкорінювалася через школу в міру того, як вкорінювалась 

ленінська ідеологія і “єдино вірний” діялектико-матеріялістичний світогляд 
у свідомість працівників “ідіологічного фронту”. Підручники давали 
затверджені правильні тлумачення. Вибору не було, дискусії не допу
скалися.

“Село обідране кругом”, “чорніше чорної землі блукають люде”, “на 
всіх язиках все мовчить, бо благоденствує” — це точні образи колгоспної 
України. Вони цитувалися скрізь як Шевченкова критика миколаївського 
режиму, але ніхто не смів сказати, що це стосується сталінського режиму. 
1 так само ніхто не смів говорити “за Бога”.
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Така сила ідеологічного гіпнозу в умовах партійно-чекістського теро
ру. Якщо десь працювала смілива й чесна думка, то тільки у вузькому 
колі, і вона не могла піднятися на повен зріст.

Вона не може піднятись і досі: люди залишаються в полоні звичних 
уявлень і форм, тому сприймають нову істину в маленьких дозах. Деякі 
розгублено розводять руками: “Колись говорили одне, а нині — зовсім 
інше”. А своєї думки в них не було ні тоді, ні тепер.

Навіть на такого велетня, як Олександр Довженко, діяв цей гіпноз. 
У найважчі години життя він записує у своєму щоденнику за 2. 1. 1946: 

“Я почав молитися Богу. Я не молився йому 37 років, майже не згадував його. Я його 
одкинув. Я сам був бог, богочоловік. Зараз я постиг невеличку краплину своєї облуди... 
Помилявся Шевченко, Франко, великі руські мислителі. Шевченко, здається мені, через 
брак культури. “Немає Господа на небі”. Звичайно, нема. 1 Матері Божої нема. Він не 
існує. Він є. Але його нема. І став я думати, що страшно 1 вбого на світі, коли його нема, 
як от зараз, наприклад”.

У Довженка після таких 37 років — совкове розуміння Шевченка! 
Важко повірити. Але ж Довженко був співавтором соцкультури, у якій 
згасав шевченківський діямант... Ось послухаймо Довженка в іншу мить 
духовного спалаху: “Кобзаря” цитувати трудно. Він нагадує мені огненну 
піч, з якої обережно вихоплюють угольки і, перекидаючи їх між пальцями, 
прикурюють”.

Отак і він процитував вихоплену і вже погашену вуглину, забувши, 
як вона світиться в поемі “Сон”. Там Шевченко, навпаки, докоряє Богові 
за те, що він занадто високо на небі. В імперському содомі його забули.

“Нехай, — каже, —
Може, так і треба.”
Так і треба! бо немає 
Господа на небі! —

спалахує поет.
Та це ж типовий вигук релігійного селянина, який у такій формі 

викликає громи небесні!
Таки справді, “Кобзаря” “важко цитувати”. Але його занадто легко 

цитують... Вихоплюють слова, півречення, які в контексті мають зовсім 
інший зміст!

Між розумними людьми не прийнято хапатись за слово, коли думка 
ясна.

У побожному народі кажуть: “Не гнівіть Бога”, “не нарікайте на 
Бога”, “не спокушайте Бога”.

Видно, цей гріх дуже поширений. Доводить до гріха гнів, велика 
пристрасть і відчай. Коли дрібний чоловік через особйсті невдачі гнівить 
Бога, то його зупиняють. Але коли чоловік признається, що він, 
приголомшений неправдою і безкарністю зла, не може відчути і побачити 
Бога в безбожному світі, то всі мовчать, задумавшись: адже кожен має 
подібний гріх.

То не гріх гордині чи ображеного самолюбства — то гріх захмареної, 
пригніченої душі. А коли поет пише про долю народу й дорікає Богові:

Чи, може, радишся з панами,
Як править миром? —

то всі розуміють, що це не питання, а гаряче слово. А коли поет у 
пристрасному спалаху кидає:

Так і треба! бо немає 
Господа на небі! —
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то всі розуміють, що це не логічний постулат “нема Бога”, а виклик 
мовчазному Богові: якщо нема кари на тих, що правдою торгують і 
Господа зневажають, то виходить так, наче Бога нема.

Інші говорять: “я не можу збагнути, чому Бог усе те терпить!” — це 
те саме, але більш зрозуміло. Такі питання й апеляції до Бога лунають 
тисячоліття. їх ставлять люди віруючі — і чим більше віруючі, тим 
більше ці питання їх мучать.

Але людина безбожна завжди радіє, коли почує будь-які нарікання на 
Бога з боку “праведника”. Ось, мовляв, навіть побожний підтверджує. 
Але побожний не це підтверджує. Він, за Шевченком, повторює:

Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому 
Не поклонітесь.

Можна розкрити Біблію в розділі Псалми і прочитати подібні мотиви: 
в жорстокому світі співець Псалмів покладається на поміч Божу. Але час 
від часу вриваються в його спів грішні мотиви смутку і відчаю, що 
переходять у докори (“ти нас нашим сусідам віддав на зневагу”) і навіть 
ідуть далі: “Прокинься ж, — для чого ти, Господи, спиш!” (Псалом 43). 
“Коли опочити ляжеш, Боже утомлений”, — це одна з Шевченкових 
варіацій на цю тему.

Але коли Шевченко переспівує 52 Псалом “Рече безумець”, то він з 
такими абсолютними акцентами судить безбожництво, що питання про 
його позицію не виникає:

Пребезумний в серці скаже,
Що Бога немає,
В беззаконії мерзіє...

Часто в літературі, згадавши про актуальні натяки в “Неофітах”, 
обминають наскрізну ідею цього твору — мотив християнського всепро
щення. Зате акцентують із притиском заклик до боротьби в “Юродивому”, 
написаному в той же час. Що й казати, мотив шевченківський. Навіть 
більше: його постійне марення про людину активного опору, про козака 
серед свинопасів. Але чи такий уже антихристиянський той мотив, де 
“святий лицар” “сатрапа в морду затопив, та ще й у церкві”?

Згадаймо євангельське вигнання міняйлів із храму: там Христос у 
храмі вдається до активної непримиренности щодо зневажання святині — 
як той, хто має моральне право в домі Отця свого.

Мотиви козацької активности, чи як їх називали.“революційні мотиви”, 
у Шевченка дуже часто є варіяцією на тему вигнання міняйлів із храму. 
Така активність входить у християнську етику навіть як обов’язок, бо 
вона випливає з діяльної любови. Шевченкова проповідь опору насильству 
і підступам розтлителів теж має характер активного гуманізму, що діє 
за принципом природного самозахисту:

Убий гадюку, покусає!
Убий, і Бог не покарає!

Шевченкове неприйняття єлейного фарисейства теж дуже нагадує 
євангельське неприйняття. Адже найперші вороги Христові були фарисеї- 
“одновірці”. Чи може бути випадковою Шевченкова інвектива проти своїх
— “одновірців”, “однодумців” і “шанувальників” усіх часів?
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Не вам в мережаній лівреї,
Донощики 1 фарисеї,
За правду пресвятую стать
1 за свободу: розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш?

Це, по суті, повторення мотивів Послання до земляків...
Звернімо увагу, що Шевченкові скрізь потрібна леґалізація опору. Він 

скрізь питає Божого благословення. Гайдамаки виходять на праведну війну 
після освячення ножів у Чигирині:

“Молітесь, братіє, молітесь!” —
Так благочинний начина, —
Кругом святого Чигирина 
Сторожа стане з того світу,
Не дасть святого розпинать.
А ви Україну ховайте:
Не дайте матері, не дайте 
В руках у ката пропадать.

Іменем Бога благословляє поет на боротьбу за волю і народи Кавказу:
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда...

Зрештою, кожен твір Шевченка іде в руслі української християнської 
традиції, якщо розуміти її як русло широке, що об’єднує течії і 
православні, і протестантські.

Філософія деїзму тлумачить земну історію без втручання в неї Творця 
Світу. Але мало хто може втриматись на таких незворушних висотах... 
Вже в Книзі Псалмів закладена подвійна уява про Бога. З одного боку
— це скеля, вічний прихисток для вічної душі й опора для збентеженого 
духу, який тягнеться до правди. З другого боку, автор “Псалмів” усіма 
силами прагне залучити Бога до своєї боротьби з ворогами. Часом навіть 
пригадується “Енеїда” чи “Іліяда” — де кожен герой має свого 
бога-покровителя і домагається від нього активної участи в боротьбі на 
своєму боці.

Ця подвійність є слабкістю усіх синів землі, — синів людських: вони 
хочуть бачити в Богові останню ціль і останній Суд. Але не можуть 
задовольнитися самою вірою і, природно, хочуть зробити Бога 
співучасником. Коли те друге уявлення, де превалюють земні цілі, запанує 
над людиною, тоді вона докоряє Богові за те, що “мовчить, як і оті гори 
предковічні, що политі кровію людською”.

І тут розмова з Богом, коли вона ще й наповнюється гординею, вже 
виходить за грань деїзму — до атеїзму. Саме на цій грані “пребезумний 
в серці скаже, що Бога немає”.

Шевченкові молитви, ридання і відчайні звертання не раз затьмарювали 
йому візію Бога, як пристрасті затьмарюють свідомість і душу кожному. 
Тільки на чистому плесі душі налагоджується зв’язок із Богом. Як у 
Лєрмонтова:

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщиньї на челе 
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вйжу Бога.
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І молитва починається тоді, коли, за словом того ж поета, “с души, 
как бремя, скатится сомненье далеко”...

Шевченкова творчість є постійним пориванням до такої душевної ідилії. 
З неї починається поема “Сон”. Вона творить тло його поем і повістей. 
Але чисте небо затягується хмарою і починає червоніти, як тільки на 
обрії з’являється вісник зла, розтлитель — розбещений панич або 
заброда-москаль. Ці одержимі злом “прожигатели жизни” запалюють 
тихий рай душі. Образ цей у Шевченка розростається до великого символу. 
Здається, що вслід за розтлителем у світ ідуть апокаліптичні часи...

Нормальний Шевченківський світ — це добрий лад християнської душі, 
мир душі. Він розлитий у його поетичних і прозових творах, у його 
картинах. Запорукою того спокою душевного є життя у згоді з Богом.

Пригляньмося до творів, які фігурують у нашому літературознавстві 
як політичні поеми Шевченка. Чому ці “політичні поеми” досі не 
застаріли? Може, це зовсім не політичні поеми?

Вони відкриваються євангельськими епіграфами, що дають ключ до 
твору (наш читач звик пропускати цей ключ повз увагу).

Хто б нині читав і перечитував сатиру на царя і царицю та їхній 
двір? Але коли Шевченко ставить цей двір і всі імперські цінності лицем 
перед “духом істини, якого світ не може прийняти”... — то це вже вічна 
тема.

Хто б нині перечитував “Послання” як викривальну розмову з 
українськими поміщиками 1840-х років? Але коли поет збирає на розмову 
верхи українського суспільства всіх часів і ставить їх перед основною 
заповіддю любови — “Якщо хто каже, що любить Бога, а брата свого 
ненавидить”, — то це вічна тема про фарисейство на патріотичному 
грунті.

Усіма головними творами Шевченко перший в українській літературі 
виходить на поле вічних проблем і останніх питань. І таким чином, 
виводить літературу на світовий простір.

Як мало хто в ті часи, Шевченко відчував, що найвища стеля творчости
— вічне небо. І Бог у нього постає по-народному просто, без філософських 
псевдонімів.

Звідки це смирення серця?
Чи лежало це в натурі Шевченка? Чи не було тут впливу християнської 

літератури?
Звичайно, передусім у натурі: великі люди дуже одверто й нещадно 

говорять про себе — як перед Богом.
Але серед лектури Шевченка на засланні згадується дуже популярна 

книга “Наслідування Христа” Томи Кемпійського. Ось уривки, які мусили 
бути близькі Шевченкові. Вони майже про нього.

“По правді великий є той, хто має велику любов. По правді той великий, хто сам у 
своїх омах малий, і має нізащо всякі найвищі почесті...

Що більше людина збере свої думки до купи і що просторіше матиме серце, то більше
і тим вищі речі вона без труду зрозуміє, тому що вона одержує світло розуміння з високого 
неба”.

Але релігійні позиції письменників засвідчуються не так у розмовах 
про Бога, як у послідовному утвердженні добрих начал. Гординя — це 
перший гріх, що вносить розлад із Богом. Гріх настільки леґалізований, 
що в побуті слово “гордість” набуло позитивного звучання. У літературі 
доби романтизму індивідуалізм і гордість стали нормою.

Шевченко протистоїть цій нормі. Він, за євангельською традицією, не 
розрізняє гординю і гордість. Жоден із поетів того часу так не звойовує
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гріха гордині і не ворогує з тими, хто “кощунствует в потьмах, как царь 
ума” (Т. Шевченко, “Тризна”). І жоден так щиро не сповідається в 
творах, як Шевченко (“душе моя убогая”, “і засохли мої сльози”, “дурні 
та гордії ми люди” тощо). У нього царі, пани і всякі іроди — це передусім 
пустоцвіт гордости, що підштовхує їх до зла.

Де ми ще знайдемо поетів, які б так сумирно говорили про себе:
Я сам себе дурний дурю,
Та ще й співаючи.

Коли ми шукаємо Шевченкового середовища в Україні чи в Росії, то 
повинні розуміти, що це може бути тільки світ, позбавлений імперської 
офіційної гордині і світської гордині. Пиха придворна, чванливість 
чиновницька, влада імперського “служивого” — це те, чого в Петербурзі 
сахались Шевченко й Гоголь, хоча дороги їхні не сходились. Гоголь 
здалеку засуджував поета гордині Байрона і навіть байроніста Лєрмонтова 
обминав мовчанкою. Шевченко обминав “розумних” і насмішливих, що 
“сонце навіть гудять” і, всупереч тодішньому доброму тонові, протиставляв 
мудрість серця гордині розуму, запаленого “современними огнями”. 
Поета-ідеаліста Лєрмонтова, попри його гординю, Шевченко приймав 
“ради поезії святої”.

Згадаймо, що Пушкін на полі релігії дотримувався французького 
нейтрального тону і, на противагу молодечим спокусам вільнодумства 
(“Гавриліада”), на другому полюсі залишив лише свій переклад молитви 
Єфрема Сирина. Навіть Міцкевич віддав данину моді: написав фривольну, 
в дусі просвітництва “Дарчанку”, але потім, долаючи романтичний 
індивідуалізм, утверджував Бога в душі дещо раціональним способом.

Жоден із великих поетів не жив у постійному діялозі з Богом, як 
Шевченко. І то ще з дитинства. В дусі тієї зворушливої ідилії “Мені 
тринадцятий минало...”:

Уже покликали до паю,
А я собі у бур’яні 
Молюся Богу... і не знаю,
Чого маленькому мені 
Тоді так приязно молилось,
Чого так весело було?
Господнє небо, і село,
Ягня, здається, веселилось!

Чи не в тому молитовному ключі вічна таємниця поезії Кобзаря, 
сумірного з ладом народної душі, спраглої любови, правди і добра? У 
бурхливому житейському морі ця душа часто захмарена і збурена, але 
тяжить вона до “тихого раю” Шевченкових образів України, що 
співаються, як молитва.
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Олександра ЧЕРНЕНКО

АНАЛІЗА СВІТОГЛЯДНИХ ПРИНЦИПІВ  
У ПРОЗІ В. ДОМОНТОВИЧА*

Проза В. Домонтовича багата жанрами й тематикою. Крім суто 
художніх повістей і оповідань, частина його творчости — це мемуарні й 
біографічні нариси та романи, які зображують життя визначних пред
ставників українського та європейського середовища різних історичних 
епох. Уже сам вибір тем свідчить про те, що письменник цікавився 
людиною Сходу й Заходу. Проте ця проблема глибша, оскільки існує 
декілька понять Сходу й Заходу. Є поняття українського сходу як 
провінції, що вирізняється певною етнографічною культурою, тобто 
сходу, який є наслідком панування в Україні царської, а пізніше 
комуністичної Росії. Негативним наслідком автократичної та імперської 
політики, що діяла однаково в умовах двох режимів, був відхід від 
українського кореня більшої частини української провідної еліти. Це 
зупиняло розвиток української самосвідомости й інтелектуальної освіче- 
ности української інтелігенції, часто викликаючи комплекс меншовартости.

Є також поняття Близького й Далекого Сходу. Близький Схід передусім 
через християнство, через його схолястичну теологію частинно ввійшов у 
світогляд і культуру Европи. Далекий Схід, зі своєю наскрізь іде
алістичною, орієнтальною філософією, теж періодично впливав на розвиток 
європейської культури, європейського філософського світовідчування. 
Відповідно й поняття Заходу може трактуватись у сенсі вищезгаданої 
Европи, тобто того європейського Заходу, який розвинув раціональний 
світогляд з його інтелектуальним мисленням — філософією, культурою, 
наукою й технікою. А з другого боку, поняття Заходу може стосуватися 
лише впливів, які приходили в Україну через Росію, з її головних 
культурних центрів. Москви та Петербургу. Автор майже не розглядає 
впливів Заходу через Польщу і не займається Галичиною. Він цікавиться 
філософсько-світоглядною концепцією та синтезою крайньо раціонального 
Заходу з крайньо ідеалістичним Далеким Сходом.

Домонтовича цікавить передусім трагедія українського народу, який не 
зумів викристалізувати своєї власної національної та духовної са
мосвідомости, де повинні були б злитися найкращі здобутки тих відмінних 
культур. Іншими словами, не зумів витворити у своїй колективній 
свідомости синтези тих культур як унікальної духовної якости, притаманної 
саме українському народові, котрий, межуючи із Заходом і будучи 
територіяльно близьким до Сходу, опинився на їх перехресті. Завдання 
це виконала російська інтелектуальна еліта, використовуючи як свої

*В основу статті покладено доповідь на II конфесі Міжнародної асоціації украінознавців 
(Львів, 1993); зберігаємо правопис автора. — Ред.
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власні, так і українські духовні надбання, повертаючи Україні вже як 
чужу власність.

Неусвідомлення сили власного душевного складу робить колективну 
психіку, колективну підсвідомість народу незрівноваженими. Що гірше, 
така незрівноважена психіка штовхає свідомість людини своїми 
підсвідомими імпульсами з одної суперечносте в іншу, витворюючи 
індивіда без національної свідомосте, без батьківщини і навіть без ґрунту.

Художниця Ярослава Геруляк дуже добре відчула характерну рису 
творчосте Домонтовича, давши на обкладинці його книжки символічне 
зобрраження людини, що повзе по землі з широко відкритим ротом.

Уся проза В. Домонтовича багатоплощинна. Крім побічних, є дві основні 
площини, що проходять крізь усю його творчість. На тлі зовнішніх подій, 
під поверхнею зображених психічних станів і дій протагоністів завжди 
криється внутрішній, захований плян. Він передає світоглядний принцип 
Домонтовича, який розщеплюється на декілька течій. Основний принцип 
охоплює всю прозу письменника в одну цілість і намічує досягнення 
певної мети. Головною метою автора є намагання донести до свідомого 
пізнання несвідому частину колективної психіки українського народу, щоб 
він з етнічної маси став нацією, зрілою для державотворчого життя.

Процес такого самопізнання проходить шляхом усвідомлення власних 
помилок, що не обходиться без болісного сорому за свої вчинки. З цією 
метою автор створює образи представників Західної Европи. Його мета
— показати, як вони діють у подібних ситуаціях.

Схоже, що Домонтович, широко послуговуючись сатирою, іронією та 
сарказмом, свідомо окарикатурює деякі ідеалізовані постаті української 
культури саме для того, щоб краще окреслити їхні психічні стани.

Можна припустити також, що його гіперболічні перебільшення є 
наслідком експресіоністичного світогляду, тобто є другим пляном окрес
леної вище прихованої площини. Цей експресіоністичний світогляд про
являється у непересічній майстерності творчого стилю. 
Виникає ще одне питання. Чи В. Домонтович-Бер-Петров теж пережив у 
своєму житті ті психічні проблеми, які у перебільшеному вигляді 
проектував на своїх героїв? Щоб відповісти на це питання, треба 
ознайомитися з документальним матеріялом, листами, спогадами 
очевидців, теоретичними статтями письменника. Але це виходить поза 
обсяг наміченої тут теми.

Українська людина, як стверджує Домонтович, здебільшого жила поза 
свідомістю, тобто поза власною самосвідомістю в розумінні почуття 
приналежносте до української нації, жила без справжньої'поваги до своєї 
духовної та культурної спадщини.

Проза Домонтовича пересипана прізвищами українських письменників, 
поетів і діячів культури. Відбуваються дискусії, порівняння, навіть 
читаються уривки з творів української клясики, включно з поезіями 
Т. Шевченка. Але все це не залишає тривких слідів у свідомості 
протагоністів. Думки й розмови викликають у них скороминуще захоп
лення, поверховий, галасливий патріотизм та сентиментальне співчуття 
українському народові, переважно селянству. Це постійне ототожнення 
себе із селянськими масами, а не з інтелектуальною елітою характерне 
для української інтелігенції в творах Домонтовича. При цьому всі оті 
розмови супроводжуються незмінним “ніби”, “нібито” — вислів, харак
терний ледь не для всіх його творів з української тематики.

Ось кілька прикладів з різних історичних епох і шарів суспільства.
В оповіданні “Приборканий гайдамака” письменник розроблює проб
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лему подвійної зради, що виникає з причин безґрунтовности українського 
проводу, а за проводом — і народу. Кара за зраду відбувається не 
раціональним, справедливим судом, а вибухом емоцій, у стані, коли 
людина губить свою свідомість і вподібнюється до тварини.

Василь Стефаник у своїх оповіданнях теж часто зображує таку людину, 
що діє поза свідомістю, понесена емоціями страху й помсти.

В оповіданні “Помста” з часів козаччини опортунізм народної маси 
виростає до такої міри, що доводить помсту до меж масового вбивства, 
спричиненого емоційною неопанованістю гніву.

У біографічному романі “Аліна й Костомаров” Домонтович зображує 
науковця й письменника, що повторив те саме, що й визволені з 
турецького полону українці в оповіданні “Помста”: “Чуже краще!” Він 
показує такого українського інтелектуала як людину неврівноважену, що 
любить Україну й водночас ненавидить її, стає на захист народу й водночас 
задихається в атмосфері провінційної однобічности. Він радо виїжджає до 
Петербургу, щоб потім знову втекти в Україну. Він захоплюється 
Західньою Европою і водночас вона йому обридає. На думку письменника, 
найбільша трагедія у житті Костомарова в тому, що він не був свідомий 
своєї роздвоєности. З тих самих причин він не усвідомлював, що з ним 
діється. Цей брак самопізнання, що створює підсвідомі імпульси емоційних 
протиріч, викликає теж почуття безсилля. Усе, що він робив, здавалось 
йому прикрим і непотрібним. Він не почував під собою ґрунту — людина 
без батьківщини, мов спустошена, з якоюсь внутрішньою надірваністю.

Недалеко відійшов від Миколи Костомарова у своєму психічному житті 
й письменник доби романтизму Пантелеймон Куліш, що перекладав 
Байрона і Шекспіра. Головну причину існування людей байдужих, з 
опортуністичним пристосуванням, письменник бачить у браку інтелекту
альної синтези між Заходом і Сходом в українській філософській думці.

З немилосердним сарказмом висміює Домонтович неуцтво та емоційні 
безвідповідальні бажання, що доводять до абсурдних вчинків поміщика з 
Волині Вацлава Ржевуцького в біографічному нарисі “Ой, поїхав Ревуха 
та по полю гуляти”. Ревуха не знає, хто він такий: українець, поляк 
чи, врешті, араб або мусульманин? Його зацікавлення індійською — 
начебто нашою — спадщиною матеріалізується в небезпечних подорожах 
по Близькому Сходу (на його погляд — “батьківщині” орієнтальної 
філософії) й перетворюється врешті у захоплення арабськими кіньми.

Поставлені в різні життєві обставини, різні за професією й ідеологією 
герої белетристичних творів Домонтовича так чи інакше уподібнюються 
до протагоністів його біографічних романів і нарисів.

Своєю безвідповідальною вдачею головна героїня повісти “Дівчинка з 
медведиком” Зина Тимєнєва одразу нагадує Ревуху. Сама ж назва твору 
розкриває світоглядну суть теми, прикриту зовнішніми життєвими 
конфліктами. Образ “медведика” має подвійне значення. З одного боку, 
він символізує психіку молодої дівчини, а з другого — психіку інженера 
Іполіта Вяжецького, другого головного героя повісти. Незважаючи на те, 
що Зина й Іполіт цілком протилежні у своїх поглядах на життя, обом 
притаманна крайня психічна однобічність, що не допускає сприймання 
дійсносте інтуїцією. Зина й Іполіт теж люди без ґрунту, без батьківщини, 
між Україною та Европою, де опортунізм прикривається теоретичними 
заявами.

У світогляді експресіонізму інтуїтивне сприймання дійсносте відігравало 
головну ролю. Натомість ролю свідомосте Домонтович детальніше опрацьо
вує в повісті “Доктор Серафікус”, передусім у введеному з цією метою
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епізоді зустрічі героя з п’ятирічною дівчинкою Ірусею, чия чиста 
свідомість, ще не затемнена теоріями й гіпотезами, сприймає інтуїтивно 
суть дійсности. Назва повісти знову натякає на внутрішню, заховану 
світоглядну тему. Ім’я доктора (алюзія до шестикрилого Серафима) 
іронічно контрастує з його справжнім прізвищем — Комаха. Не в’яжеться 
з уявленням про комаху і його дебела зовнішність. Комаха, як каже 
Іруся, це маленьке створіння, що може через дірку в землю залізти. 
Свідомість символізує світло, а брак свідомости — темноту. Немає сумніву, 
що доктор Серафікус-Комаха-Пупс живе поза свідомістю.

Домонтович часто користувався засобом парадоксу, так само як 
Стефаник та всі інші експресіоністи. Цей засіб по-своєму близький до 
поширених в орієнтальній філософії “коанів”, за допомогою яких на
ставники розбуджували інтуїцію в учнів. Отже, не дивно, що Домон- 
товичева Іруся шукала “поєднання суперечностей”, аби сприйняти 
психічну суть Серафікуса, людини пасивної, аморфної і безхребетної. До 
Іполіта він уподібнюється односторонністю свого схематичного існування. 
А в приватному, передусім інтимному житті він уподібнюється до 
Костомарова і Куліша.

Проблема любови є другою важливою темою майже в усіх творах 
Домонтовича. Вона допомагає виразніше зрозуміти світоглядний принцип 
письменника. Проте ця тема занадто широка, аби її тут обговорювати.

В останній повісті Домонтовича “Без грунту” питання любови 
розв’язується цілком по-іншому. Людина цілком свідома свого глибокого 
почуття, яке поглиблюється музикою. Відмова від любови базується не 
на у роєних психічних проблемах, а на свідомому пізнанні несприятливих 
обставин. У повісті з ’являється новий тип в особі Ростислава Михайловича, 
тип, свідомий своєї приналежносте до української нації. Його психіку вже 
не розривають суперечності. Поява національної свідомости зрівноважує 
зовнішні і внутрішні протиріччя. Політична ситуація наново загострюється 
по відродженню за часів НЕПу. Поява товаришів типу Портянка провіщує 
нову небезпеку і спонукає втікати в духовне підпілля. Проте ця втеча 
вже продиктована не підсвідомим імпульсом, а свідомим актом власної 
волі до самозбереження. Ми не знаємо прізвища Ростислава Михайловича. 
Знаємо тільки, що він був консультантом у комітеті охорони пам’яток. 
Тому він виступає як представник колективної психіки тогочасної 
інтелігенції. В образі Ростислава письменник показує нові перешкоди на 
шляху духовного розвитку українців. Однак він прагне усвідомити всі 
складнощі етичного характеру, що виринають у душі героя в тих 
небезпечних ситуаціях. Усвідомлення всіх нюансів проблеми вберігає 
цілісність психіки від її внутрішнього розбиття, за якого частина свідомости 
могла б заховатись у підсвідоме. Нема сумніву, що Домонтович був 
ознайомлений із сучасними йому дослідами психіятрії та психології.

Назва повісті “Без грунту” символізує суть внутрішньої теми: людина, 
яка свідомо мусить бути назовні людиною “без ґрунту”, зберігає водночас 
батьківщину у своєму духовному житті. Ця складна ситуація спричиняє 
нову небезпеку: неохоту до праці, позбавленої індивідуальної дії, брак 
щирих зв’язків з людьми, уникання відкритого висловлення своїх поглядів 
і, як наслідок, утечу від дійсности чи поринання в самотність.

Ще однією важливою постаттю є архітектор і мистець-маляр Степан 
Линник. Він не втікає, як Ростислав, у розваги, а вибирає самотність. 
Його творча свідомість сприймає правдиву візію майбутньої єжовщини. 
Картини пейзажів України не зображують ні ранків, ні вечорів, а тільки 
невиразні коливання пітьми. Над “віковічними багнами” стигнуть примари
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сивих туманів. У понурій тиші поневолені люди працюють під наглядом 
людини, закутої в чорне залізо. Пояснення зайві. Проте художникові 
картини із закордонних подорожей зосереджуються на двох протилежних 
полюсах — півночі й півдні. На одній з них Линник відтворив тугу 
півночі за півднем у символі дівчини в полотняній вишиваній сорочці. 
Дівчина як символ України, тобто півдня, перебуває під владою півночі, 
тобто Росії, і тому тужить за півднем, за сонцем національної свободи. 
Цією картиною Линник вказує, що свідомість батьківщини не загубилася 
в душі народу, а продовжує жити у мріях. Цю надію на майбутнє 
визволення народу та його духовне відродження зображує Домонтович у 
символах трагічної смерти Линника. Проаналізувавши цей багато- 
площинний, символічний образ, можна було б показати, як, пройшовши 
дорогу страждань, український народ досягає свого Воскресіння — своєї 
Незалежної Держави. Що більше, поява безконтурного, суцільного потоку 
світла, яке об’єднує в собі сяйво неба у символі “нерухомого сонця” із 
сяйвом моря, тобто несвідомої психіки, вказує на майбутній духовний 
розвиток народу, коли вся його колективна душа просяє світлом свідомости.

Про засоби стилістичної майстерности і про експресіонізм у прозі 
Домонтовича можна написати багато. Слід у кожнім разі підкреслити, 
що письменник зумів об’єднати та зрівноважити раціональне мислення 
Заходу з ірраціональним, інтуїтивним відчуттям Сходу, ніколи не 
впадаючи в емоційний сентименталізм, поверховий патріотизм і мо
ралізаторську тенденційність.

Світогляд Домонтовича був наскрізь ідеалістичний. Його експресіонізм 
з перевагою т. зв. “камінного стилю” наближає його прозу більше до 
прози експресіоністів Европи, ніж до прози В. Стефаника, чий 
експресіонізм наповнений поезією фольклорного ліризму. Прозі Домон
товича не бракує поезії, але вона дистансована від емоційности. “Стиснув 
мовчання у своїй широкій жмені й раптом розлогим жестом у веселому 
сміхові розплескав мовчання по всіх кутках кімнати”; “Долоні живуть 
доторканням губ. Губи квітнуть поцілунками долонь”, — такими 
складними метафорами послуговується письменник, через фізичні образи 
виявляючи душевні стани.

За тезою експресіоністів, абстрактне може виявлятися тільки в 
матеріальному й тілесному. Тож у різнорідних метафорах, гіперболях, 
афоризмах, а передусім у парадоксах Домонтовича багато символіки. 
Символи, наче мости, сполучають усі розгалуження внутрішньої 
світоглядної теми й увипуклюють водночас душевне життя протагоністів. 
Домонтович підіймає їх із невидимого дна нагору й обрамовує, немов у 
тіло, в раціональне мислення. Невипадково в одному творі прозвучала 
думка, що “мистецтво зображує потрясенність психіки”. Це й було метою 
його творчости — сколихнути колективну психіку.

У нарисах “Мої Великодні” і “Передвеликоднє” автор розкриває своє 
світовідчування, засноване на містичній вірі у вічність буття. На його 
погляд “зі смерти народжується життя. Смерть переборюється смертю. 
Кожний кінець є водночас початком... Людство потребує Воскресіння”. 
Але наперед людина мусить стати повноцінною, тобто такою, чия 
внутрішня гідність, чесність із собою й почуття внутрішньої самоповаги 
протистоятимуть нестерпним бажанням. В оповіданні “Зоряні мандрівники” 
є таке характерне твердження: “Він волів зректися свого станового 
походження, волів не бути шляхтичем, щоб врятувати себе як людину”. 
Ця конечність принести щось істотне у жертву, аби врятувати себе як 
людину, характеризує образи людей Заходу, зображені Домонтовичем.
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Коротко затримаюся на оповіданні “Самотній мандрівник простує по 
самотній дорозі”, назва якого ілюструє життєву ситуацію Ван Гога. В 
його особі письменник знайшов людину, що зрікається особистих користей 
тільки для того, щоб допомогти іншим. Він ніколи не лякається перешкод 
і не поступається перед труднощами. Його мистецьку творчість не 
визнавали, його картин не купували. Ван Гоґ ніколи не зрікся своєї 
батьківщини, хоч жив за її межами, у Франції, у глибокій нужді. Маленька 
країна Голяндія прославилася через нього.

Домонтович вдало віддзеркалює психіку Ван Ґога в такій 
експресіоністичній метафорі: “Він іде, людина без голови, і свою відрубану 
голову він несе в простертій руці перед собою”. Цей еспресіоністичний 
образ нагадує скульптуру Родена — людину з розбитим носом. Людина 
без голови символізує людину, що відреклася свого “я”, егоїстичного его, 
яке відділяє її душу від Абсолюту, і тому вона несе свою “голову” на 
руках — віддалік від своєї одухотвореної свідомости.

Переплітаючи внутрішню тему своїх творів (ірраціональне, інтуїтивне 
і, взагалі, духовне життя людини) із темою зовнішньою (раціональне, 
логічне мислення), Домонтович поєднує Захід зі Сходом буквально на 
рівні стилю: “Ось люди: Він бачить перед собою голод, злидні, одчай, 
людей, які дійшли до межі, людей, які вже перестали бути ними, кістки 
черепів, суглоби пальців, згаслі очі, брудне ганчір’я, що прикриває 
неприкриту наготу душі” (підкреслення моє. — О. Ч.).

Начебто раціонально, “камінним стилем” зображений образ людей, що 
перебувають у безмежній нужді, переплітається з такими абстрактними 
поняттями, як “голод, злидні, одчай”, котрі, дистансуючись від опису 
людей, переходять у кінцевому акорді в такий парадокс: “брудне ганчір’я, 
що прикриває неприкриту наготу душі”. Образ “брудного ганчір’я” 
обслуговує таким чином зовнішню і внутрішню тему автора. З одного 
боку, те “ганчір’я” прикриває тіла людей, а з другого — виявляє наготу 
їхніх неприкритих душ. Іншими словами, парадокс вказує на заховану 
внутрішню правду: “брудне ганчір’я ” є водночас образом нагої душі 
упосліджених людей.

Один свій автопортрет Ван Ґог підписав так: “Поклонник вічного 
Будди”. Що має спільного Будда зі світовідчуванням Ван Ґоґа, сином 
лютеранського пастора? Чи не толерантність і пошану до релігійних 
переконань інших людей, віру, що люди різних переконань і культур 
прямують різними дорогами до тієї самої мети — до сполучення з 
Абсолютом? Пригадується опис кімнати Зерова в редакції “Книгаря”: “Тут 
“богував” Зеров. Він був жовтоблідим буддійським богом, якому в 
спокійній величі було підвладне все”.

В оповіданні “Без назви” письменник дає образ героя, який утілює, 
по суті, колективну психіку людства. Подібно до Стефаникового “злодія”, 
котрий на запитання: “Звідки ти, чоловіче?”, — відповідає: “Я зі світу”.

Протагоніст оповідання “Без назви”, старий професор і учений, теж 
“людина зі світу”, що, ризикуючи власним життям, рятує життя інших. 
Він живе “у змаганнях зі смертю, бо смерть — це тайна”. У своєму 
реальному житті він діяв так, щоб об’єднувати “людей зі світу”. Ця 
позиція близька позиції самого письменника, переконаного, що людство 
потребує Воскресіння, себто духовного прозріння.

Власне, на цю плідну синтезу ідей Заходу й Сходу в творчості 
В. Домонтовича мені й хотілося б звернути тут увагу.

Едмонтон
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Юрій БАРАБАШ

НАШ “ЗЕМЛЯК” ІВАН КУЛЖИНСЬКИЙ, 
ВОЛОНТЕР МАЛОРОСІЙСТВА

(Крізь призму Гоголевої оцінки)

Бо хто матір забуває, 
того Бог карає...

Т. Ш евченко

То був найулюбленіший його псевдонім — “Земляк”; блюзнірський 
зміст цієї літературної, і не лише літературної, машкари стане зрозумілий 
із подальшого.

... У віршованому ювілейному поздоровленні М. Погодіну Кулжинський 
писав року 1872-го:

Я Гоголя давно когда-то 
Латинской азбуке учил 
И память о поре той свято 
Досель в смирении хранил1.

Що колишній латиніст Ніжинської гімназії на все життя зберіг пам’ять 
про свого великого учня — то не дивує. Кумедний парадокс в іншому: 
пам’ять про самого Кулжинського збереглася в історії літератури виключно 
завдяки тому не дуже ретельному в латині гімназистові. Хто б з нас 
згадував сьогодні цього давно забутого поета, прозаїка, драматурга, 
байкаря, галасливого полеміста, хто б його перечитував, коли б йому не 
пощастило і його не вилаяв Гоголь!..

У листі до Герасима Вйсоцького від 19 березня 1827 р., розповідаючи 
старшому другові, який на той час уже служив у Петербурзі, про новини 
гімназіального життя-буття, Гоголь, серед іншого, пише: “Теперь у нас 
происходят забавньїе истории и анекдотьі с Йваном Григорьевичем 
Кулжинским. Он теперь напечатал своє сочинение под названием 
Малороссийская деревня. Зтот литературньїй урод причиною всех его 
бедствий: когда он только проходит через класс, тотчас ему читают 
отрьівки из Малороссийской деревни, и почтенньїй князь бесится, сколько 
єсть духу; когда он бьівает в театре, то кто-нибудь из наших обьявляет 
громогласно о представлений новой пьесн; ее заглавие: Малороссийская 
деревня или Закон дуракам не писан, комедия-водевиль. Несколько раз 
прибегал к покровительству и защите конференции и наконец видя, что 
его жалобн худо чествуют, решился унизительно и смиренно просить 
нашей милости не рушить его стихотворное спокойствие и не срамить 
печатньїй бред его...”.

Цей лист широко прокоментовано у гоголезнавстві. Акцентується, як 
правило, два моменти. Один — етнографічний. Справа в тому, що значне 
місце у книжці Кулжинського2 посідає опис українських,побутових обрядів, 
звичаїв, традиційних свят, уміщено тут і кілька текстів народних пісень 
(розділи “Весна в Малороссии”, “Обжинки”, “Малороссийская свадьба”, 
“Малороссийские песни”). Українська етнографія, народна творчість уже
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тоді привертали увагу Гоголя, про що свідчить “Книга всякої всячини”; 
деякі дослідники вважають навіть, що ознайомлення з етнографічним 
матеріялом “Малороссийской деревни” не було для нього зовсім 
безплідним, що воно знайшло певний відгомін у “Вечорах на хуторі біля 
Диканьки”, “Миргороді”, у статті “Про малоросійські пісні”. Щоправда, 
інші гоголезнавці віддають щодо цього перевагу “Запискам о Малороссии” 
Якова Марковича, але то, власне, нюанси, які не позначаються на 
головному висновку: навряд чи саме етнографічні записи Кулжинського 
викликали в Гоголя таку нищівну іронію та роздратування.

Інша річ — стиль, літературна манера, у якій витримано “Мало- 
российскую деревню”. Впадає в око, що автор стоїть на роздоріжжі, 
силкуючись поєднати вимоги класичної поетики, яка ще не зовсім, 
відійшла у небуття, з нормами сентименталізму та новими романтичними 
віяннями. Переважає, однак, другий компонент — сентиментальність, що 
дало підстави одному з рецензентів, Н. Пец-Галуховському (псевдонім 
молодого М. Максимовича), назвавши книжку своєрідною “сентименталь
ною мандрівкою”, відзначити надто вже очевидне прагнення автора “не 
столько сообщать сведения о своем предмете, сколько показать свои при 
сем случае чувствования” . Солодкаві описи ідилічного життя ідилічного 
“пахаря”, мешканця цукеркової “веси уединенной и тихой”, “прелестньїх 
Нимф”, які з вишуканою грацією “управляют заступом... раскапьівая 
огород свой”; культ невибагливих житейських радощів “в счастливом 
кругу посредственности”, насолоди від “тихого покоя” і “лености”, цієї 
“подруги добродетели”; перманентний стан замріяности, емоційної ейфорії, 
постійна готовність ознайомити читача з “порьівом светльїх дум”, 
перенести на папір те, що “диктует мне моє сердце”, — усе це, за 
виразом М. Сперанського, “як гріх прабатьківський” тяжіє над 
Кулжинским і багато в чому пояснює неприйняття книжки Гоголем, 
вихованим “на новій літературі з іменами Пушкіна, Марлінського, 
Язикова, з одного боку, Цертелєва, Котляревського — з другого. . .”4

Моє застережливе “багато в чому” тут не випадкове. Крім Цертелєва 
та Котляревського, національне літературне тло (не торкаюся літератури 
російської), що на ньому сприймався Гоголем твір Кулжинського, включало 
у себе ще П. Гулака-Артемовського, і Гоголя-батька з його комедіями, і 
староукраїнську барокову традицію (вертеп, інтермедія, бурлеск, травестія 
тощо); про знайомство майбутнього письменника з останньою свідчить 
згадувана вже “Книга всякой всячиньї”.

Є, проте, ще один аспект питання, не менш, якщо не більш, значущий, 
з приводу якого хочу висловити свою гіпотезу.

В. Гіппіус слушно називає книжку Кулжинського “напівбелетристичним 
твором”5; якщо дозволити собі трохи іронії, до цієї характеристики можна 
додати і такі епітети, як “напівфілософський”, “напівісторичний”, 
“напівлітературознавчий” , “напівлінґвістичний”... Бо наведені 
Кулжинським етнографічні факти чергуються не лише із сентименталь
но-ліричними відступами та ідилічними малюнками, а й з “ученими 
медитациями” про національний характер взагалі й український зокрема, 
з екскурсами п історію українського народу, його мови і поезії, 
міркуваннями, про їхнє походження, розвиток й особливості. Я гадаю, що 
наше уявлення про глибинні причини критичного ставлення Гоголя до 
“Малороссийской деревни” (не надаваймо великого значення відчутній 
неириязні до ьнелюбого вчителя, хочо.іи вона дається взнаки) . не буде-
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повним і адекватним, якщо не візьмемо до уваги цей бік книжки, не 
впишемо її у загальний контекст біографії та діяльности Кулжинського.

... “Почтенний князь бесится”, — є у Гоголевому листі така фраза. 
Йдеться про Кулжинського. Що за дивина: чому “князь”? Якщо це 
прізвисько з числа тих, що ними учні за всіх часів нагороджували своїх 
учителів, то звідки взялося саме таке? Можливо, я погано шукав, але у 
жодному з коментарів не знайшов відповіді чи бодай спроби пояснення. 
А моє припущення таке. В. Кулжинський, онук автора “Малороссийской 
деревни”, у брошурі, присвяченій історії роду, намагається пов’язати 
генеалогію Кулжинських не тільки з Семеном Кулженком, осавулом, 
потім суддею Переяславського полку (що загалом не варто беззастережно 
відкидати), але й відшукати коріння роду у глибині століть, серед князів, 
які у XII — XIII ст. володіли містом Пересопницею на Волині. Щоправда, 
він змушений визнати, що “досі ніде не пощастило відшукати доказів” 
цієї версії і що мова йде, власне, про родинну легенду, яку дід “записав”, 
змінивши прізвище предка, у творі “Семен Середа, куренной атаман 
Запорожскош войска” . З якої причини Кулжинському-дідові важливо 
було зафіксувати й опублікувати цю леґенду, що засвідчувала його нібито 
волинське коріння, ми зрозуміємо з його біографії, але, як на мій погляд, 
не можна виключати й того, що іще замолоду цією легендою про 
князівське походження Іван Григорович сподівався зміцнити свій авторитет 
у Ніжинській гімназії, надати собі більше солідности в очах гімназистів; 
про ефект протилежний він, звісно, не замислювався — зрештою, коли 
вийшла у світ “Малороссийская деревня”, він мав лише двадцять чотири 
роки, тобто за віком не дуже різнився від своїх вихованців...

Тим часом відомо, і про це згодом повідомляв у своїй автобіографії 
сам Кулжинський, що був він сином диякона (який невдовзі став 
священиком) із Глухова, вчився спершу в церковній школі, потім у 
Чернігівській семінарії, після неї викладав у місцевому духовному училищі; 
звідти і запросив його до Ніжина директор гімназії Іван Орлай. Тодішні 
семінарії ще не розгубили старих традицій і давали ґрунтовну підготовку, 
надто щодо давніх мов, тож молодий Кулжинський гідно витримав іспит, 
влаштований йому Орлаєм, котрий змусив його за обідом вести розмову 
латиною з В. Любичем-Романовичем, виучеником Полоцької єзуїтської 
колегії; втім, Орлай і сам був неабияким латиністом, і обід перетворився 
на симпозіум, присвячений Ґорацію, всі троє “забьіли и о котлетах... да 
все латинствовали”7. Кулжинский став учителем гімназії.

Педагогічна діяльність Кулжинського тривала кілька років, після 
Ніжина — недовгий час у Харківській гімназії, а далі пішла вже 
адміністративно-чиновницькою колією: ми бачимо його директором 
гімназій у Луцьку, Немирові, інспектором реформованого Ніжинського 
ліцею, директором кавказьких училищ, куди його було призначено 
“благодійником” князем П. Ширинським-Шихматовим, товаришем 
міністра народної освіти. Коментуючи останній факт, М. Сперанський 
багатозначно підкреслює: “Плат. Олекс. Ширинський-Шихматов, як 
відомо, напрямком своєї політичної діяльности був реакціонером, у 
літературному напрямку — послідовником поглядів Шишкова”8.

Довір’я Кулжинському було виявлено не випадково — він цілком 
заслужив його своєю попередньою діяльністю у Луцьку, на Волині (от 
коли стала в пригоді “волинська” легенда). Прибувши туди року 1832-го, 
невдовзі після придушення квітнево-травневого повстання 1831 року, яке 
було відгомоном польського визвольного руху, він ,.з величезвдю
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ретельністю й азартом заходився виконувати поставлене перед ним 
завдання — глибоку перебудову в дусі відомої уваровської тріади 
(самодержавство, православ’я, народність) усієї системи освіти у так 
званому Західному краї. М. Сперанський пише про це так: “Сам характер 
занять, програма діяльности, місцеві умови цієї діяльности поклали яскраву 
печатку на Кулжинського: у тяжку, смутну добу краю, після повстання, 
він мусив стати піонером російської освіти у краї, де руськими були 
тільки селяни, а все більш-менш освічене — польське або за 
національністю, або духом”9. Ясна річ, селяни Правобережної України в 
абсолютній своїй більшості були українцями, і обрусительська політика 
царського уряду мала на меті протистояти як польському впливові, так 
і будь-яким проявам українського національного начала .

Кулжинський став активним, щоб не сказати — фанатичним 
провідником цієї політики11. Ідеї офіційної народносте, “загально- 
російського” патріотизму, “єдинонеділимства”, російського месіанізму тощо 
він послідовно і вперто, не за страх, а за совість, обстоює у числених 
промовах і лекціях, які недаремно поквапилися видати окремою збірочкою 
у Москві12, а згодом, протягом десятиліть, вийшовши у відставку, до 
самого скону у вісімдесятилітньому віці, — у мемуарних публікаціях, 
історико-публіцистичних студіях, полемічних виступах, у белетристиці, 
найбільше у байках.

Тут конче важливо закцентувати один момент.
У трактуванні “малороссиянина” Кулжинського згадані концепції 

набувають рис того особливого суспільно-психологічного феномена, що 
його найточніше можна визначити таким поняттям, як малоросійство. 
Маю на увазі, ясна річ, не похідне від “Малоросії” — назви, яка за 
конкретних історичних умов і у конкретну добу виступала часто-густо 
як синонім “України”. Аж ніяк. Малоросійство — антипод українства. 
Це не є просто собі ослаблення національного почуття, не просто забуття 
рідної мови, традицій, культури, втрата історичної пам’яті — це 
принципове, “ідейне” відцурання, войовниче відторгнення, непримиренна, 
не боюся сказати — знавісніла боротьба. Це навіть не зросійщення, а 
непогамовна жага обрусительства; не російський патріотизм, а печерний 
шовінізм, обтяжений до того ж комплексом меншовартосте, який 
виявляється звичайно у демонстративному відштовхуванні від усього 
українського, презирстві до нього і водночас у позірній прихильності до 
“великорусского”, аж до публічної клятви і биття у груди. Саме 
“малоросіянинові” найчастіше належить пальма першосте у вигадуванні 
образливих прізвиськ і анекдотів, у глумі з українських національних 
цінностей і святинь, зі звичаїв, етичних норм, мови, поводження “глупого 
хахла”.

Усе це, звісно, не з Кулжинського почалося. Є. Маланюк у своєму 
блискучому есе “Малоросійство”13 виявляє “плями майбутнього мало- 
російства”, цієї багатовікової “історичної хвороби” бездержавної нації, ще 
“в нашім Середньовіччі (“люде татарські”), “в добах Литовській та 
Козацькій”; ”за гетьманування Виговського, — пише він, — і в наступній 
Руїні — малоросійство українське стає вже чинником політичним і 
виходить на арену історії-", бувши перед тим “залеґалізованим” Переяс
лавом 1654 року. А далі пішло-поїхало... Після скасування гетьманства, 
нехай і суто номінального, яким воно було за Кирила Розумовського, і 
відновлення Малоросійської колегії; після поразки Івана Мазепи, кривавої 
батуринської трагедії, мученицької загибелі Павла Полуботка; після
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зруйнування 1775 року Запорозької Січі та заслання на Соловки Петра 
Калнишевського; пі?ля остаточного закріпачення краю і щедрого підкупу 
козацької старшини дворянськими привілеями, чинами, пенсіонами, грун
тами — після того всього українська історія круто і надовго переламалася. 
Мінялися часи, мінялися і люди, відбувалися глибокі зрушення у 
національному характері, у менталітеті певної частини нації. Народ, 
котрий, споконвіку вів героїчну боротьбу з Ордою, покірно пустив на 
свою землю й у свою душу іншу “орду”; народ, який ще не так давно 
викликав острах і повагу європейських сусідів своїм волелюбством і 
незламним лицарським духом, нині отримав височайше ’схвалення за 
“послушенство”, за “свойственное малороссиянину самоотвержение”14. 
Народжувався, формувався, радше, штучно вирощувався, як той гомун
кулус, унікальний в історії покруч — малоросійство, за виразом Є. Ма- 
ланюка — “національне пораженство”, “тотальна капітуляція”, 
“еквівалент нашої окрадености”.

Так, справді, не з Кулжинского це почалося, та ба — не на ньому 
й скінчилося... Але зараз мова саме про Кулжинського; у ньому я вбачаю 
найтиповішого і — з “пункту погляду” (як любив висловлюватися 
Д. Чижевський) завершености рис, їхньої концентрації та різкости 
виявлення — у своєму роді видатного репрезентанта літературного 
малоросійства.

Національна історія, історія української культури знає чимало нестан
дартних життєвих і творчих біографій, що з ними пов’язані і перехідні, 
проміжні мовні форми. Були в нас козацькі та селянські сини, котрі 
сягали у російській придворній та церковній ієрархії такої захмарної 
височини, на якій не те що українська, а часом і російська мови змушені 
були відступати перед французькою або церковно-слов’янською. Були 
духовні й світські письменники, чистісінькі українці походженням, вихо
ванням, духом, однак з тих чи тих причин цілком російськомовні у 
творчості. Були і такі суто українські письменники, котрі окремі свої 
твори писали російською мовою. Знаємо й інші історико-культурні 
парадокси, що відбивали нелінеарність суспільних та духовних процесів 
на терені багатонаціональної імперії. Але такого білого жару антиукра
їнської екстреми, такого несамовитого заперечення рідної культури, історії, 
мови, що ними вражає Кулжинський і що якраз і визначають внутрішню 
сутність, природу малоросійства, — такого не бувало, хіба що згодом, у 
віці двадцятому, за часів тріумфу ленінсько-сталінської національної 
політики...

І то: Кулжинський аж ніяк не схожий на жертву чи пасивний “продукт” 
історичних обставин, він — доброволець у боротьбі проти всього укра
їнського, він — волонтер малоросійства; спочатку це далеко не в останню 
чергу диктувалося інтересами службової кар’єри, а далі, вже на заслу
женому відпочинку, діяли інші чинники: чи своєрідна “романтика” 
колонізаторства, чи то невдоволені амбіції, чи може, просто психологічна 
інерція, прагнення будь-що зберегти свій “імідж” — хтозна...

Головний об’єкт безперестанних нападів Кулжинського — українська 
мова, українська література і, у зв’язку з цим, українська національність 
як така. Характерною щодо цього є його брошура “О зарождающейся так 
назьіваемой малороссийской литературе” (К., 1863), що її назва промовляє 
сама за себе. Стрижнева думка автора полягає у тому, що будь-які спроби 
трактувати “малороссийское наречие” як самостійну мову, а “так 
назнваемую малороссийскую литературу” як реальний факт, як пов
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ноцінне в естетичному відношенні явище культурного розвою — то, 
мовляв, попросту вигадка “торговцев южнорусским злементом”, котрі 
спритно спекулюють на національній чутливості “малороссиянина” і 
невігластві деяких російських “учених людей”, та ще треба брати до 
уваги підступи “новейших иезуитов”, сучасних “книжников и фарисеев” 
від католицтва й уніатства. Насправді, впевнено заявляє Кулжинський, 
усе це “самая вздорная затея и самая вредная нелепость”. Він, 
Кулжинський, сам “малороссиянин” і достеменно знає, “что мало- 
российское наречие єсть нечто среднее между польским язьїком и русским, 
так точно как уния бнла в своє время среднею религией между 
католичеством и православием. По возвращении униатов к православию 
(тут мається на увазі “злиття” 1839 року з російською православною 
церквою церкви греко-католицької, тобто фактична заборона останьої; 
пізніше ми знову це “проходили”. — Ю. Б.), стьщно бнло бн для 
малороссийского наречия... если бн и зто посредствующее наречие не 
слилось наконец со своим родоначалием — с общерусским язьїком”. 
Зіставляючи два уривки з Шевченка та Марка Вовчка з їхніми вільними 
перекладами (як перед тим фрази на “жидовско-немецком наречии” і на 
німецькій мові), Кулжинский закликає “всех лингвистов и зтимологов” 
вирішити — “похож ли малороссийский язик на особенное какое-то 
наречие славянского язнка и не єсть ли он скорее — тот же русский 
язик, только испорченньїй, т. е., с перековерканньїми окончаниями слов 
и с особенньїм произноиіением некоторьіх из них? И — єсть ли какая-либо 
разумная необходимость возводить зтот испорченньїй язик до самостоя- 
тельной литературьі, которой он никогда (прислушайтесь, гг. украинофшш, 
никогда!) не имел?..” Спираючись на ці вихідні тези, Кулжинский піддає 
нищівній критиці Кулешеву “Граматку” та “Букварь южнорусский” 
Шевченка, а разом — і Шевченкові поеми “Гамалія” та “Тарасова ніч”, 
котрі, він вважає, тільки й того що “рубленная в стихотворноподобньїе 
строки проза, без всякой позтической мелодии и гармонии, с некоторою 
только замашкою подделаться под склад древних стихотворений”. Втім, 
про Шевченка наш “земляк” поблажливо зауважує, що “покойннй... бьіл 
самоучкії’, хоча поет “очень даровитьій”, лише надміру “захваленньїй и, 
к сожалению, испорченньїй своими почитателями”. У третьому розділі 
брошури, “Дневник Т. Г. Шевченко”, Кулжинский намагається навіть 
залучити Кобзаря у свої однодумці, твердячи, що той у глибині душі 
“сам сознавал неприличие и неспособность малороссийского наречия для 
серьезного употребления ”.

Я не бачу потреби далі копирсатися у брошурі “О зарождающейся так 
назьіваемой малороссийской литературе” та інших творах Кулжинського 
подібного гатунку (а у безпорадних белетристичних його вправах — і 
поготів). Зверну лише увагу ще на один суттєвий момент: авторові 
міркування — то далеко не чиста лінгвістика чи літературознавство, вони 
мають виразну політичну орієнтацію. Так, слова П. Куліша про трагічність 
геополітичного становища України, якій сам Бог створив стояти “не 
отгороженною от соседей”, викликають у Кулжинського вибух великодер
жавницького гніву: “Позвольте спросить вас, г. сочинитель “Граматки”, 
неужели вн забьіли, что теперь — слава Богу — Малороссия уже не 
составляет пограничной сторони России, но єсть одна из внутренних 
частей? Зачем же вьі так расплакались, что она не имеет на своих 
ґраницах ни морей, ни гор, ни глубоких рек? Ей теперь не от кого 
вагораживаться. Да и, так назьіваемой вами, Малороссии уже, слава Богу,
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нет; а єсть одна наша славная Россия с семью морями-океанами на 
своих границах”. В іншому випадку, у полемічній замітці “Несколько 
слов о хохломании” за підписом — ще б пак! — ’’Земляк" (Вестник 
Юго-Западной и Западной России, 1863, кн. II, від. ЇІІ), перейнятому 
гнівом зверненні до тих, хто вимагає навчання українських дітей на 
“униатско-украинском наречии”, вже неприховано звучить інтонація 
поліційного виказу: “...Кто уполномочил вас требовать зтого? Не 
отмалчивайтесь, о т в е ч а й т е І далі: “Ваше покровительство областному 
малороссийскому униатско-польскому наречию мн покамест (! — Ю. Б.) 
не називаєм еще ни изменою, ни предательством, но имеем полное право 
назвать вашим личннм (положим, литературннм) капризом: как же вн 
смеете навязьівать ваш каприз целой стороне, назнваемой малою 
Россиею...”15.

Отаке малоросійство Кулжинского у пору його повної стиглости.
Але чи можемо прикласти цю характеристику до раннього його твору, 

фактичного літературного дебюту — “Малороссийской деревни” (книжці 
передувало з десяток публікацій у харківському “Украинском журнале” 
та московському “Дамском журнале”)? Чи повинен епітет “мало- 
российская” заступити від нас авторський намір “собрать разбросанньїе 
черти национальности”, авторський інтерес до народних звичаїв, обрядів, 
пісень, які він коментує нехай і по-дилетантському, але доброзичливо? 
Чи варто скидати з рахунку згадки про С. Климовського, Г. Сковороду,
І. Котляревського, патріотичні почуття до свого краю, де “всякая деревня 
єсть сокращенньїй Здем”?

Усе це, якщо кинути оком, ніби й так, та все ж не зовсім так.
Не говоритиму про патріотизм Кулжинського, явище своєю природою 

не так національне, як суто місцеве, “южнорусское” — у дусі програми 
“Украинского журнала” О. Склабовського. Не зупинятимуся і на тому, 
яким уявляє автор “Малороссийской деревни” національний характер 
мешкання української “веси” — істоти, в його зображенні, патологічно 
інертної й ледачої, що виповзає з теплої хати на світ Божий виключно 
заради “нуждьі ц продовольствии” та відвідин сусідньої гуральні. Утрима
юся, нарешті, від коментування мрій молодого літератора про щасливу 
долю поміщика, благодійника і батечка рідного для своїх кріпаків: 
“...На внсоком крьільце являюсь и я, — улнбка на устах, удовольствие 
во взорах и в руках огромная сулея с веселящим напитком: чего же еще 
более надобно?”

На увагу заслуговує розділ книжки під назвою “О малороссийской 
поззии”, передовсім друга її частина, де Кулжинський, спочатку 
повідомивши, що завжди 9 “живейшим почтением” знімає капелюх перед 
сліпим бандуристом, і висловивши своє захоплення “зстетической 
прелестью” і “величественной простотой” українських пісень, різко 
переходить до ремствувань з приводу “препон, каковьіми иногда упрямьій 
язьік искушает вдохновенного страстию позта...” І викладає свої погляди 
на природу і характер української мови. За Кулжинським, це мова 
“варварская”, відзначається “какою-то грубостию и дикостью”. Однією з 
причин він вважає “следи татарскош владьічества”. Навіть слово 
“вродлива” звучить, на його думку, “совсем не по-славянски” — аргумент, 
що виразно свідчить про рівень лінґвістичної освічености захисника 
слов’янства... “Такою учтивостью, — тут автор вдається до тонкої іронії,
— могут только одолжить уста, украшеннне татарскими усами”. Не менш 
шкідливим вважає Кулжинський і польський вплив: “...Язьік мало-
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российский почти неприметно терял природнне качества язьїка славянского 
и привьїкал к лясцивним напевам ляхов” (чия мова, виходить, до 
слов’янських не належить!).

Та головну причину ущербности української мови Кулжинський вбачає 
у її відмінності та “отставании” від мови “Северной России”, яка 
(російська мова) буцімто давно і цілком звільнилася від татарських 
впливів. “Жаль, — з удаваним співчуттям каже автор книжки, — что 
южнне россияне не могли в сем подражать своим северньїм братьям!” 
Наслідки фатальні: “варваризация” мови малоросіян негативно вплинула 
“на самнй их нравственньїй характер”, вони безнадійно відстали від 
північних братів “в народной гордости”...

Чуємо голос майбутнього обрусителя Волині, яничара офіційної “обще- 
русской” народности, непримиренного гонителя “хохломанства” і “так 
назнваемой” української літератури. З часом цей голос зміцніє, набере 
більшої впевнености, басистости, у ньому з’являться метал, безапе
ляційність, апломб, але перші нотки не можна не почути вже у 
“Малороссийской деревне”.

Виникає питання: чи міг юний Гоголь (повернімося до нього) почути 
ці нотки, виявити під зовнішньою оболонкою сентиментальних сентенцій 
та етнографічно забарвленої риторики ознаки того, що ми визначаємо як 
малоросійство? Чи могло лишити його байдужим, чи могло не шокувати 
презирливе (не кажучи вже, що неуцьке) ставлення Кулжинського до 
української мови, до національного характеру, до рідної Гоголеві 
національної історії? 1 чи не тут криється одна з найголовніших причин 
неприйняття Гоголем “Малороссийской деревни”?

Візьму на себе сміливість сказати, що підстави для таких припущень, 
поза сумнівом, є, і то — підстави вагомі. Гоголь виріс у середовищі хоч 
і двомовному і в цьому розумінні “малоросійському” (таким, власне, було 
тоді практично все українське шляхетство), проте глибоко чужому 
малоросійству — в тому значенні цього поняття, що про нього допіру 
йшлося. Українська мовна стихія, і це незаперечно доведено дослідженнями 
П. Филиповича, В. Чапленка, була для Гоголя рідною стихією, органічним 
компонентом національного менталітету, так само як і пісня українська, 
ширше — народна творчість, українські сміхова культура та літературна 
традиція, національна історична пам’ять, нарешті, побут, звичаї, емоційне 
тло, весь спосіб життя. Універсум Гоголевого дитинства та юности, 
включаючи навіть і гімназіальні роки, наскрізь перейнято національними 
струменями. Коли писалося листа до Г. Висоцького, Гоголеві виповнилося 
вже вісімнадцять років, через півтора року він поїде до Петербурга, і 
поїде, не забудьмо, не тільки з рукописом наслідувального “Ганса 
Кюхельгартена”, а й з “Книги всякой всячини”, яка засвідчувала певний 
рівень зрілости його національної свідомости. Поїде не як “малороссиянин” 
на штиб Кулжинського (це слово — то лише загальновживана офіційна 
етикетка), а саме як українець; не на голому ж місті, справді-таки, могли 
з’явитися у найкоротший час. “Вечори на хуторі” й “Миргород”.

Що Гоголь цілком чітко уявляв собі грань, неперехідну межу, та що 
там — справжнісіньку прірву поміж українською ментальністю та 
малоросійством, про це яскраво промовляє його характеристика подружжя 
Товстогубів у “Старосвітських поміщиках”: “Можна було б, здавалося, 
вичитувати з них (з облич. — Ю. Б.) все життя їхнє, ясне, спокійне, 
те життя, що в нім пробували давні, національні, простосердні і разом 
з тим багаті родини, які неподібні до тих нікчемних малоросіян, що
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видираються з-поміж дьогтярів та крамарів і мов та сарана запосідають 
палати, урядові установи, останню копійку луплять з своїх же таки 
земляків, затоплюють весь Петербург сутягами, збивають собі наостанку 
капітал і до свого прізвища, що кінчається на о, пишно приточують склад 
в. Ні, не були вони схожі на ці мерзенні та нікчемні створіння, як не 
схожі були і всі давні питомого українського роду сем’ї” (переклад 
С. Вільхового).

Скажуть: це написано не раніше 1832 року, а лист до Г. Висоцького
— 1827-го. Так, але, погодьмося, подібні думки не виникають раптово, 
з нічого, вони визрівають генетично...

Аргументи на користь свого трактування проблеми “Гоголь — 
Кулжинський” я шукаю у сфері не лише раціонального, а й підсвідомого. 
Хотів би, зокрема, спертися на непересічні міркування О. Гриценка, 
автора статті “Харківські едіпи та московський сфінкс” (Сучасність, 1992, 
№ 1), де аналізується процес формування національної самосвідомости в 
деяких видатних українських письменників 20-х рр. нашого століття. 
Нагадаю, що автор накреслює три стадії (етапи, шари, рівні) у “творчому 
життєписі” таких письменників: суто національне середовище у дитинстві, 
родинне виховання у національному, однак, сказати б, стихійно 
національному дусі, без чіткого усвідомлення свого українства; далі — 
гімназія, іноді університети, ясна річ, російські або у кожному разі 
зросійщені; нарешті, вже в умовах самостійного життя й у специфічних 
обставинах революційного часу — бурхливе пробудження національних 
почуттів, “свідоме українство”, що часто-густо набирало загострених форм. 
О. Гриценко доволі сміливо порівнює складові цього тристадійного процесу 
з фрейдівськими елементами особистісної психіки — “ід”, “его” та 
“супер-его”, простежуючи, як зрусифіковане “его” спочатку гальмує, а 
то й гасить на певний час підсвідоме чи напівсвідоме тяжіння особистости 
до українькош “ід”, а потім тією чи іншою мірою втручається й у сферу 
письменницького “супер-его” з його імперативом служіння нації; таке 
втручання спричиняється часом до виникнення складних душевних 
конфліктів, хворобливих комплексів, ба навіть неврозів.

Поза сумнівом, не є коректним механічно екстраполювати пропоновану
О. Гриценком схему на біографію і творчу долю Гоголя, однак певні 
паралелі та асоціації хоч-не-хоч спадають на думку. Так, можуть бути 
зіставлені дві перші стадії духовного розвитку — родина, дитинство 
(українське “ід”), гімназія (зрусифіковане “его”); будь-які аналогії з 
третьою, революційною стадією з очевидних причин відпадають.

Проте зіставлення — то аж ніяк не збіжність. Неповторність Гоголевого 
випадку в тому, що тут, на другій стадії особистішого розвитку, куди 
входить, крім років навчання, ще й весь перший період творчої діяльности,
— на цій стадії зрусифіковане “его”, попри зовнішній, здавалось би 
невідхильний, тиск, не пригнічувало (як це сталося в Кулжинського, та 
й хіба лише в нього — ім’я їм легіон) українське “ід”, поміж ними 
встановилася своєрідна, без перебільшення — унікальна рівновага; можна 
говорити навіть про певне превалювання саме первісного українського 
компоненту.

На жаль, згодом цю рівновагу було порушено, виник різкий і, як 
виявилося, фатальний перекіс на користь зрусифікованого “его” , яке 
врешті-решт зжужмило й пригнітило другу складову недавньої двоєдности. 
Але при всьому тому шлях Кулжинського не став Гоголевим шляхом, 
дарма що доводиться з прикрістю відзначати близькість або перегук (якщо
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вірити свідоцтвам сучасників) у деяких пунктах — приміром, висловлю
вання Гоголя про необхідність для українця писати “державною мовою” 
або порівняння Шевченка з провансальським поетом Жаком Жасменом16. 
І все ж: те, що визначило безболісний, “метеликовий” перехід 
Кулжинського від свого, рідного до чужого, більше — до завзятущого 
служіння цьому чужому, — його малоросійство, його по-своєму цілісну, 
позбавлену комплексів психологію “ідейного” перевертня, те для Гоголя 
стало причиною драматичного внутрішнього розладу в його “супер-его”; 
на глибинному, підсвідомому рівні точилося виснажливе протиборство 
(протиборство, що його сам письменник так і не збагнув, тож і не 
подолав) “двох душ”, українського “ід” і зрусифікованого “его”. Тут — 
драма Гоголева.

А Кулжинський... Відразу після його смерти син небіжчика, редактор- 
видавець харківського двотижневика “Благовест”, повідомив про свій намір 
видати повне зібрання творів батька (1884, № 8 , с. 16), але на тому 
все й скінчилося. Іванові Кулжинському судилася в літературі роль 
прохідного персонажа Гоголевого листування, а по суті — забуття. Чи 
не найтяжча кара Божа?..

Р. S. Якщо хтось має сумнів, чи існують сьогодні духовні спадкоємці 
волонтера літературного малоросійства, нехай погортає книжку Петра 
Паламарчука, що вийшла два роки тому в Москві під оманливо 
приналежною назвою “Козацкие могилн”. Втім, і в самому Києві, Одесі, 
Харкові таких писань не бракує. Живий курилка!

1 Пятидесятилетие гражданской и ученой службьі М. П. Поподина. — М., 1872. — С. 87.
2 Кулжинский И. Малороссийская деревня. — М., 1827.
3 Московский телеграф. — 1827. — № 3. — С. 234.
4 Сперанский М. Один из учителей Н. В. Гоголя (И. Г. Кулжинский). — Нежин, 1906.

— С. 36. Див. також: Владимиров Л . В. Из ученических лет Гоголя. — К., 1890. — 
С. 22 — 24.

5 Гиппиус В. В. “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Трудьі Отдела новой русской 
литературьі. Т. 1. — М.; JL, 1948. — С. 35.

6 Кулжинский В. В. Материальї к истории рода Кулжинских. — СПб, 1904. — С. 4.
7 И. К  (И. Кулжинский). Воспоминания учителя. — Москвитянин, 1854. — № 21. — 

від V. — С. 4.
О

Сперанский М. Один из учителей Н. В. Гоголя. — С. 48.
9 Там само. — С. 9.
10 Антиукраїнські зусилля нашого “земляка”, його однодумців 1 послідовників не були 

даремними. Відомий політичний, громадський та військовий діяч Дмитро Вітовський, 
який 1916 року працював на Волині, відзначав, що там не було тоді жодної української 
школи, не виходило жодної української книжки ані часопису, люди забували рідну 
мову, вважали себе “настоящими русскими". У листі до друга Д. Вітовський з 
гіркотою пише: “Щоб тут хтось назвав себе хоч хахлом, як не українцем, то була
б новість, яка ще досі не траплялася” (Дзвін. — 1992. — № 1 — 2. — С. 136).

11 Див. Кулжинский И. Воспоминания о Вольїни. — Вестник Юго-Западной и Западной
России, 1865/66, кн. І, II; Еще воспоминания о Вольїни. — Вестник Юго-Западной 
и Западной России, 1865/66, кн. VII.

12 Див.: Речи, произнесенньїе в разньїе времена директором Клеванской гимназии Йваном 
Кулжинским. — М., 1837.

13 Літературна Україна. — 13 вересня 1990.
14 Див.: Васильшков А  А. Семейство Разумовских. — СПб, 1880. — T. І. — С. 307.
15 їй же право, варто було б нині передрукувати ці міркування “Земляка” — настільки 

виразною є їхня генетична близькість до аргументації деяких сучасних земляків — 
“малороссиян”.

16 Див.: Данилевский Григорий. Знакомство с Гоголем. (Из литературньїх воспоминаний).
— Исторический вестник, 1886. — № 12. — С. 479.
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Михаїл ШТАН

ТІ, ХТО ЧИТАВ

(Огляд літературно-художньої періодики)

Ось і я, любі мої літературні критики, беруся за це невдячне й нікому, 
крім нас самих, не потрібне діло. Людина слабка: редакція запропонувала 
мені щомісяця кілька дорогоцінних сторінок, — хто з вас, скажіть, 
відмовився б од подібної нагоди: трохи подражнити гусей? Я не зміг.

Направду, я радий, аж пищу. З другого боку — не вельми. Бо (і це 
перше) якщо досі я був скорше робітником-свердлувальником, аніж 
літератором, себто міг дозволити собі пописувати в години натхнення про 
речі мені любі або ж нелюбі, то віднині я наче зобов’язаний писати, а 
тому писати і в години байдужости, і про речі, мені байдужі: я ризикую 
перетворитися на одного з вас. Бо (і це друге, і це вже початок мого 
першого огляду) хоч і не раптом, а з’ясувалося, що жити мені випало 
на глухій периферії літературної України (далі ще хіба Очаків, а там 
уже й Туреччина), через що сучасний літературний процес бачу лишень 
з одното боку (про відсутність українського часопису в торгівельній мережі 
мовчу, але ні обласна наукова (!) бібліотека ім. Гмирьова, ні бібліотека 
педагогічного інституту ім. Бєлінського не змогли мені допомогти ознайо
митися з такими виданнями, як “Тернопіль”, “Авжеж” чи “Світо-вид”; 
що вже тоді казати про видання менш тривкі, але не менш цікаві з 
огляду мого оглядацького обов’язку). То (і це буде третє) я звертаюсь 
до всіх тих безумців, хто ризикує у цей непевний час видавати журнал 
чи альманах, чи бодай літературний листок, аби ви з доброї волі і без 
принуки надсилали мені ваші видання, щоб мені була змога виконувати 
мій почесний обов’язок, а науковій (!) бібліотеці ім. поета-пролетаря 
Гмирьова мати матеріал для досліджень, що їх, може, почнуть-таки люди, 
серйозніші за мене. Зрештою, я звертаюся і до безумців не вельми 
сміливих (до тих, кого може налякати своєю несерйозністю й уперед
женістю даний опус). А ото вже направду починається моє лякало.

І почну я, мабуть, із того, що спробую з’ясувати власне завдання як 
такого-сякого критика і наглядача поточного літературного процесу в 
Україні, поготів, що маю для цього пристойний привід: монотрагедію на 
п’ять дій Ігоря Михайлина “Гамартія Миколи Хвильового”, видрукувану 
в останньому за минулий рік числі “Вітчизни”. Скажу одверто і не без 
крихти підлабузництва: гарну монотрагедію написав пан Михайлин, ніби 
зумисне для мене. Тому я перепрошую пана, що закінчую на цьому свою 
похвальбу, а беру й користаюся пановою роботою задля власної користи. 
Отож. Про ситуацію.

Нинішня літературна ситуація в Україні, як здається, вигідно 
відрізняється од ситуації 20-х років. Ця вигідність полягає:

а) у вищому рівні “лабет” просвітянської літератури і в дещо відмінній
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од тогочасної ідеї просвіти загалом, зокрема, ця ідея включає у себе й 
ідею освіти, себто обов’язкове (на рівні школи) знайомство й засвоєння 
так званої призабутої, а то й незнаної, літературної спадщини (вина, але 
не трагічна);

б) “в атмосфері диких поглядів на мистецтво” ми таки продовжуємо 
жити, як не крути, хоч і зі знаком “мінус”: імперативи “будівництва” 
й “ідеології” витіснені імперативом “комфорту” і... “розбудови”, себто 
знову ж таки “ідеології”, не “червоної”, правда, а “синьо-жовто-рожевої” 
(вина, але не трагічна);

в) здається, дехто вже “виконав і перевиконав” заклик Хвильового 
“Геть від Москви!”, “москвофільствуючий європейко”, котрий ще недавно 
охоче переклав і видавав Трифонова, Бєлова, Жигуліна тощо, зненацька 
ніби без сліду розчинився у києвофілії, європофілії і... москвофобії: не 
хоче він перекладати й видавати Людмили Петрушевської або Саші 
Соколова, або... хоча б “передів” російських журналів; натомість переклади 
з європейських мов, переважно сумнівної вартости, почали з’являтися в 
тих українських часописах, які досі ніколи цим ділом не грішили (вина, 
але не трагічна);

г) ми, сподіваюсь, не напередодні 9-го термідора, принаймні досі ще 
ніхто з нас не посилався на авторитет ліберально-демократичної партії 
Росії та особисто Володимира Вовковича, скорше навпаки: ми цураємося 
будь-яких авторитетів (помилка, але не трагічна);

д) “Заратустрів із задрипанок” нині, як і в часи Хвильового, — хоч 
греблю гати, але на наше щастя, або нещастя, лишень мале їх число 
стосовне до красного письменства (на відміну од Хвильового, я не маю 
собі опонента — правовірного невігласа “енка”, натомість ризикую 
приліпитися до “енків” сам, як ви вже здогадалися); і нарешті

е) сучасний літературний процес відбувається за активної участи 
“живих класиків” (так званих “шістдесятників”) і за спішного ліплення 
“нью-класиків” із недавнього андеграунду (тих же “шістдесятників” та 
літераторів їхнього вишколу), як живих, так і покійних, причому, і не 
в одного мене, складається враження, що Шевченківська премія в галузі 
літератури перетворилася на зразок медалі за заслуги перед Українською 
Державою).

Власне кажучи, увесь цей АБВГДЕйний набір і має бути мені тим 
остовом, до якого, певне, доліпляться якісь і менші кісточки та суглоби, 
наросте м’ясо, а то й шкіра, словом, може, і вдасться мені реконструювати 
організм поточної української літератури бодай настільки, наскільки він 
проглядає крізь вічко періодики. Ще одну костомашину я сюди докину. 
А йдеться про ґвалт з приводу якоїсь конкурентоспроможносте української 
літератури серед світових літератур. Зчиняють це діло кому лишень у 
голову вдарить: од велеречивих беззубих старців із їхніми “поминальними 
плачами” до софістикованої п. Оксани Забужко з її інтелігентним 
поплакуванням над українською поезією, “нікому не відомою, ніким не 
читаною, однією з найліпших у Європі”, — і ці широкі потокі потоки 
сліз та, звиняйте, війчастого епітелію заливають буквально кожного з 
вас, хто ще хіба ледь спроможний на яке-небудь узагальнення. І оцей 
гвалт, і ці сльози, і цей, звиняйте, війчастий епітелій, певне, і є 
щонайприкметнішою прикметою сучасної літературної ситуації в Україні. 
Та, годі! Про Хвильового і про себе.

Про мене, то гамартія Миколи Хвильового не у ставці на Компартію
і не у визнанні авторитету Сталіна у справах красного письменства. 
Трагічна вина і трагічна помилка Хвильового в тому, що він був просто
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митцем, без будь-якої ідеологічної прикладки (пролетарський, городський, 
хуторянський тощо), тож був приречений. Його фізичне самогубство 
лишень убезпечило його од самогубства як поета. Однак у тому його 
визначенні себе як поета “пролетарського” й у вимозі подібної “проле- 
тарськости” од тогочасної української літератури, я вбачаю ґрунт, од його 
можу відштовхнутися для окреслення власного завдання.

Насамперед зауважу, що українська література (як і російська, 
білоруська, казахська, татарська тощо) у межах колишнього СРСР таки 
стала “пролетарською”, бо інакшою у “пролетарській” державі вона й не 
могла стати. Ви скажете, що усе це знаєте, проходили, от лишень такого 
поняття як “пролетарська держава” досі не стрічали. Ви маєте рацію, і 
я коли-небудь таки спробую його конкретизувати, та не тут, не тепер. 
Тут і тепер про Хвильового і про себе. Микола Хвильовий, закликаючи 
українську літературу “від Москви” до “психологічної Європи” саме у 
межах пролетарськости, вже ж не мав на увазі недоброї пам’яти “метод 
соціалістичного режиму”. Вочевидь він знав, чи вважав, що знає, якою 
мусить бути чи стати пролетарська українська література, а тому у своїх 
полемічних статтях намагався зобразити цю мусовість, а вірніше те, якою 
пролетарська література бути чи стати не повинна. Словом, Хвильовий 
мав певний образ літератури, тож намагався цей образ утілити як ідею, 
як проект літератури, не дарма ж і літературна критика Хвильового — 
це публіцистика, жанр висловлювання, котрий якнайкраще пасує до 
вказаного завдання: піддавати критиці факти з точки зору згаданого 
образу, згаданої ідеї, згаданого проекту: годиться — не годиться. Коротко 
кажучи, Хвильовий вважав літературну критику засобом саморозвитку 
ідеї літератури (що, до речі, цілком відповідає марксистському світоглядові 
комуніста Хвильового).

Зрозуміло, що вимога “пролетарськости” щодо літератури є вимогою 
жанровою, себто стосується не індивідуального твору в його авторській 
неповторності й уселюдській загальності, а певного твору, що його “пише” 
пролетаріат і в якому індивідуальність того чи того автора — усього лиш 
варіативний чинник, який не вносить у твір чогось настільки суттєвого, 
щоб твір міг стати справді іншим, себто авторським. Для пролетарського 
письменника заклик Хвильового “до психологічної Європи” був 
рівнозначний нонсенсу, а для самого Хвильового став причиною катаст
рофи. Я скажу навіть більше: жанрове мислення досі квітне буйним квітом 
у нашій літературі, з тією лишень відмінністю, що пролетарське жанрове 
мислення змінилося “вільновідпущеницьким” (як приклад: роман Миколи 
Олійника “Жага”, видрукуваний у “Вітчизні”). Що більше: у жанровому 
мисленні з’явилося й чогось новенького, чогось хуторянського — зі своєю 
програмою і своїм лідером. Валерій Ілля, новий засновник журналу 
“Основа” і його головний редактор, знає, що таке література, знає, хто 
цю літературу “будує”, а хто “розвалює”. Зрештою, мені байдуже, хто 
що сповідує, — і Микола Хвильовий, і Валерій Ілля непогані поети, — 
мені важить лише, щоб наша література була не “колективним твором, 
а колективним індивідуумом” (Шлегель), щоб наша література стала 
особистістю, а  буде вона екстравертованою чи інтравертованою, мелан
холійною чи холеричною, сердитою чи лагідною, серйозною чи легковаж
ною — те вже залежить од процесу становлення її як особистости: яка 
вже буде. / Звідси й моє завдання як літературного критика..

Завдання: я і Оскар Вайлд. Що там казати, я й досі вважаю себе 
прихильником Вайлда, коли йдеться про його означення критика як 
чутливого читача, котрий перетворюється на літератора, оповідаючи своє
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враження від прочитаного трохи більшому колу од сімейного. Але тільки 
й того. Бо мене ще цікавить не лише враження як таке, а й  — чому 
воно є взагалі або чому його немає. У даному разі, заявивши, що 
українська література має стати особистістю, я вбачаю своє завдання у 
тому, щоб звернути увагу літератури на саму себе, тобто щоб літературна 
критика стала засобом самостановлення літератури, власне кажучи, — 
літературою. При тому я не заперечую, щоб літературна критика 
виступала і в якості її “іншого”: соціальною чи політичною інтерпрета- 
торкою художньої літератури, а чи її рекламним агентом.

2

1 ото вже мушу виконувати свій почесний обов’язок, що про нього я 
вже стільки наговорив. Виконую.

Отож, коли б я не дав цьому своєму опусу назви, яка переслідуватиме 
вас у “Сучасності” щочисла принаймні протягом року, то власне цей 
перший нарис я назвав би “Під знаком “Гриніва”. Чому? Не знаю. Може, 
тому, що хотів був назвати ’’Під знаком Пальтіва"? Але. Не можу цього 
зробити, бо “Сучасність” — поза межами мого огляду, бо “СУЧАСНІСТЬ” 
ЧИТАЮТЬ УСІ! І це не дивно. Дивно інше: чомусь під знаком повісти 
Юрія Липи (“Дніпро”, 7 — 9) у мене опинилися чотири публікації 
молодих, а не “класичних”, “відомих”, “досвідчених” і т. п. авторів. Бо 
й справді, що можна сказати про невеличку повість Дімарова “Максим 
та Маруся” (“Київ”, ч. 9), окрім того, що вона чудова, а про роман 
Миколи Руденка “У череві дракона” (там само), — що він жанрово 
заангажований, хоч і потрібний, мабуть? А от оповідання Павла Федюка 
“Звір із людським серцем” поряд із “метрами” — це вже цікаво. В 
оповіданні йдеться про те... Та що ж бо я? Ще ж про “Гриніва” нічого 
не сказав. То кажу.

Хоч як мені хотілося ствердити, що “Гринів” — повість часів 
української революції, однак мушу означити її повістю про революцію 
або повістю революції. А відмінність між одним і другим у тому, що для 
такої трагічної історії революція мусила б стати трагічною долею героя 
(трагічного характеру), насправді ж Гринів сам — революція, в особі 
Гриніва українська революція ніби отримує характер. Власне, чому “ніби”? 
Характер революції виразно окреслений символами “мужеського брати”, 
“перезви”, “моря”, “мого вояцького щастя” і чого там ще. Зрозуміло, 
що трагічною долею української революції, як і Гриніва, стає контрре
волюція, а радше не-революція: таке собі “христосування” з “пікою” під 
ребра. Оця “не-революція” стає не лише подібною до присуду богів 
грецької трагедії, а й рівнозначною йому, і за рахунок цієї рівнозначносте 
знижується трагізм поразки революції, у фізичній смерті Гриніва 
з’являється щось невломимо елегійне, спокійне, врівноважене, щось навіть 
закономірне. Мабуть, подібне зниження трагізму не є перспективним у 
так званому “художньому освоєнні” історії, але повісті Юрія Липи воно 
надає присмаку неповторносте, класичности. Звідси й “Під знаком...”

Під цим знаком у мене опинився, як я вже згадував, і Павло Федюк: 
“Люди. Вони вічно убивають. Вони не можуть жити, щоб не вбивати або когось, або 

один одного. Бо їм, людям, вічно мало: мало води, мало повітря, мало м’яса. 1 чи варто 
було мені відступати від повеління демона. Я ж сам мав демонічну силу і міг їх усіх 
знищити. Всіх, усіх, усіх...

Але ні, якщо доведеться життя починати спочатку, я ніколи не стану на сторону зла. Я 
знову служитиму красі і любові. Лишень не так, як я це робив, а на повну силу... якщо 
я знову стану людиною”.

Цей уривок — закінчення оповідання Федюка “Звір із людським
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серцем”. Хоч ви його, певно, й читали, я вирішив вам нагадати бодай 
стиль. Але ви призабули, напевно, не лише стиль. То я за одним рипом 
нагадаю і ті героїчні вчинки, що їх здійснив на службі красі і любові 
герой згаданого оповідання — Орест. Нагадую: анічогісінько. Заради 
кохання хитрий Сізіф, як дійшло до нас із давнини, обдурив саму Смерть. 
Супроти нього Орест просто неслухняний хлопчисько. Він не має уявлення 
про природу сили, хай навіть демонічної, тому здатен хіба що ухилитися 
од повеління демона зла. Усе його служіння проявляється в тому, що 
він “годує” нас благими намірами. “А на повну силу” він себе, певно, 
покаже, коли “знову стане людиною”. Себто, треба гадати, у наступному 
оповіданні. То я казав, що оповідання Павла Федюка — “це цікаво”? Я 
збрехав. Каюсь. Та відступати нікуди: попереду пошуки Ґрааля в 
останньому, 10 — 12-му числі колишнього місячника, а тепер квар- 
тальника “Дзвону” — 93.

Добірка оповідань письменників “нової хвилі” (як запевняє нас 
упорядник) “У пошуках Грааля” представляє аж вісьмох авторів, так що, 
я гадаю, “Дзвін” вирішив однією “обоймою” переплюнути “Прапор-Бе- 
резіль” кількарічної давности. Та нехай. Застрелитись мені вистачить 
одного набоя Сергія Степи “Не сьогодні, тільки вчора і завжди”, герой 
якого на прізвисько Олд (що по-нашому значить Старий, — розтлумачує 
автор) такий самий ледар, як і герой Федюка Орест. Ні, Орест таки 
ледачіший. А може? Не буду сперечатися. Зрештою, Олд якось таки добре 
упрів із Бридкою Бабою-білявкою (чорнява не далася). Мораль: Олд не 
такий уже й старий, а Бридка Баба не настільки бридка й не настільки 
баба, щоб молодому Олдові не спокуситися. То відкіля ж ця антиномія? 
Бридка Баба пояснює це діло так: “ У вашому світі внутрішній смисл 
речей ніколи не відповідає їх словесному означенню”; або так: “Будь-яке 
слово, що не означає конкретного предмета, у вас перекручено відповідно 
до класових теорій”. Я цього пояснення не розумію геть. Мені-бо зрозуміло 
й без того, що Бридка Баба :— це та бридка циганка, котра, підбурювана 
гомеричним реготом Олда, перекидається на юнку. Словом, її ім’я вельми 
влучно передає притаманний внутрішній зміст, й аби не всі оті 
розумування заднім числом, які його лише затуманюють, Бридка Баба 
була б вельми гарною алюзією на “чужу жінку” О. Ільченка. Але без 
розумувань, як бачиться, пан Степа не може,

А тим часом його герой Олд на певний вчинок таки спромігся: узяв 
та й не поїхав із Бридкою Бабою-спокусницею до осоружної Швайцарії, 
утримався в останню мить, уже на кордоні. Прикметно, що утримали 
його не якісь банальні абстрактні роздуми на тему “що таке добре, а 
що...”, а не менш банальний, проте конкретний, себто предметний, 
чуттєвий спогад про футбольний майданчик, що його Олд разом із друзями 
очистив від каміння і збудував. Утім, невідомо, чи той єдиний учинок
— той майданчик із далекого дитинства — є провісником якихось 
майбутніх учинків героя в Україні, а чи щасливою зачіпкою, аби лишитися 
вдома й надалі нічого не робити, — бо у Швайцарії-то, мабуть, таки 
довелося б до чогось узятися.

Ну, і нарешті про ще одне розчарування — оповідання Валентини 
Мастерової “Так плакало дерево” (“Київ”, ч. 7). Як на професійного 
журналіста, лауреата міжнародного конкурсу “Гранослов”, маємо цілком 
непоганий нарис. Але від “естетики правдоговоріння” до естетики власне 
художньої віддаль чимала, більша, ніж багатьом нашим прозаїкам здається.

На відміну від оповідання, нарис є чимось одним (елементом) із того 
цілого, що його подібні елементи (одиниці) складають, але самим цілим
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не є; так нарис, повідомлення, репортаж, інтерв’ю тощо складають газету 
або журнал, тоді як останні — є чимось суттєво відмінним од своїх 
складових. До речі, ані оповідання, ані повість, ані вірш не є справжніми 
складовими газети чи журналу — це помітив давно Герман Гессе і не 
лише він. Хоч, звичайно, й оповідання та вірші теж можуть друкуватися 
у газеті, стаючи “фейлетонами” (у термінах того ж Гессе). Але. Нарис 
є елементом не лише у схемі газети, а й у схемі предмета-явища-почуття 
чи, сказати б, у схемі факту, у схемі буття, у схемі свідомости. 1 не 
тому, що, як ви розумієте, ці поняття схематичні, а через те, що нарис
— у термінології О. Ф. Лосева — елемент схеми логоса ейдоса або, 
кажучи простіше, відповідає схематичному мисленню предмета. Нарис — 
це завжди приклад чого-небудь, це смальта, арабеска, ілюстрація: його 
стилістично-змістовна (чи стилістично-формальна) індивідуальність лежить 
поза ним самим. Натомість оповідання — це стилістично-змістовно-фор- 
мальна єдність та індивідуальність, що не лише мислення предмета, а й 
сам той предмет; оповідання не лишень говорить про почуття, а само є 
почуттям.

Й ось тут виникає питання, чому у мене “Під знаком “Гриніва” 
опинилися поспіль такі недосконалі речі, одна з яких — узагалі не твір 
художньої літератури. Мабуть, є значна відмінність між творчістю і 
правдоговорінням, між естетикою й моралізаторством. Зрештою, і одне, 
й друге є проявами особистости, але. “Гринів” байдужий до свого автора, 
до Юрія Липи. “Гринів” є самостійним діяльним суб’єктом, є сформованою 
особистістю. Оповідання ж трьох... авторів застрягли на шляху становлення 
і так міцно борсаються у тенетах “підліткової” філософії, що їхній стан 
я б назвав екзальтацією, а їхніх авторів — молодими, а не... Словом, 
“знак” “Гриніва” щодо них може означати лише знак школи, а точніше
— її відсутности. Хоч, може, у наступному числі “Сучасносте” мені 
пощастить більше сказати про її “випускників” чи, принаймні, “старшо
класників”.

Миколаїв
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МИСТЕЦТВО

Мирослав ЛАЗАРУК

ЛЕҐЕНДИ
ПРИЙДЕШНЬОГО

Український художник Прокіп 
Колісник назвав “Леґендою” один із 
своїх найсвіжіших живописних 
циклів. Чому саме “Легенда”? Бо це 
справді щось напівреальне, фан
тастичне — і водночас високе, 
піднесене, чисте; можливо, те, що 
явлене буде нам завтра, коли зве
демося на ноги, усвідомимо себе як 
народ і націю, котра корінням сягає 
в глибоку давнину.

Але роботи Колісника не мрія, 
не фантасмагорія, а швидше 
провидіння-пророцтво. Ми повинні 
вернутися до самих себе, воз
величитися, піднестися над віками 
лихоліть і неволі.

“Куди ми йшли? І звідки? І наві
що? Немов незрячі... Без поводиря?”

На мої здекларовані запитання 
Прокіп якось відповів навдивовижу 
конкретно: “Ми йдемо до себе. По
вертаємось. До духовних витоків, 
втрачених давно. Кожна людина 
повинна це усвідомити, аж тоді мож
на говорити про повернення в новій 
якості”.

Прокіп Колісник уміє передати 
свої філософські сентенції на полотні 
через колір. Так, він справді у пошу
ках себе, на вічному гостинцеві 
повернення до себе. Непростою є ця 
дорога хоча б тому, що, дарувавши 
мистцеві неабиякий талант, доля 
вирішила випробувати його складним 
часом, який ми нині іменуємо “за
стоєм” і який був особливо гірким

Прокіп Колісник (фот опорт рет  авт ора).

для української інтелігенції.
Прокіп Колісник родом із 

вінницького села Поташня, вибрався 
у світи, аби стати мистцем. І він 
таки став ним. Довелося, щоправда, 
перебути п’ять років після училища 
в кирзових армійських чоботях у Сло
ваччині, декілька разів вступати до 
київського мистецького вузу, а відтак 
закінчити його з відзнакою. Та вже

Прокіп Колісник. "Крик", полотно, олія, 
150 * 108. 1990.
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Прокіп К олісник.“ ЛеґендсС, 
полотно, олія, 110 * 90. 1992.

в інститутських роботах на 
першій персональній вистав
ці в Чернівцях можна було 
прочитати, наче між рядка
ми: копіювальника чи то пак 
підфарбувальника “совєць- 
кої дійсносте” з Прокопа 
не вийде. То в одному, то 
в іншому полотні раптово і 
неждано з’являвся другий, 
але не другорядний план. 
Інколи химерний, а частіше 
багатозначний, чого, зро
зуміло, геть не допускали 
канони соцреалізму.

Я пригадую ті перші га
рячі, бурхливі диспути у 
Чернівцях між кількома ху
дожниками, яким давно 
обридли “більшовицькі іко
ностаси”. Колісник вбирав у 
себе все нове, мов губка. Але 
з такою ж легкістю відмов
лявся од зайвини, пустопо
рожносте. Не можна було 
не звернути увагу, скажімо, 
на його “Круків”, які в бо
жевільнім чорториї круж
ляли над містом, сіючи 
лихо, провіщаючи біду. Це 
було вже після Чорнобиля, 
але ще до черніьецької ало- 
пеції, коли полисіли діти й 
дорослі й досі ніхто не може 
достовірно поясните причин 
тієї загадкової хвороби. Як 
на мене, саме з цієї влучної 
роботе, виконаної сміливо, 
розкуто, модерно, почалося 
Прокопове повернення до 
самого себе. Після неї він 
уже просто не посміє роз
порошувати себе на щось 
другорядне, поденне.

Пробуючи осмислити

Прокіп Колісник, "ЛсґендсГ, 
полотно, олія, 130 * 145. 1993.
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Прокіп Колісник. “Гніздо”, полотно, олія, 70 х 50. 1992.



Прокіп Колісник “Леґенда місячної ночі”, полотно, олія, 60 * 80. 1993.

Прокіп Колісник. "Без назви", полотно, олія, 138 х 82. 1991.
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Прокіп Колісник. “Легенда", полотйо, 
олія, 90 х 80. 1992.

пережиті часи (належу з Прокопом 
до одного покоління, яке після 
шістдесятників, мабуть, першим 
усвідомило, що позолочене ярмо не 
для неї, і хоча й “тихо”, але виступило 
проти офіційної політики), розумієш: у 
справжнього, мистця-інтслігіента іншого 
шляху й не могло бути. Чернівці, куди

Прокіп Колісник. “Відлуння’', полотно, 
олія, 90 * 100. 1992.

дога закинула Прокопа, досі зоста- 
\ ються глибокою провінцією. Але 

якщо колись тут могли з’явитися 
композитор Івасюк чи артист Мико- 
лайчук, талановиті співаки, то з 
мистцями було і є сутужніше. 
Імперія вперто постачала окраїни 
ідейно підкованими малярчуками, 
яким діставалися і лаври, і звання, 
і гонорари. З ’ява Прокопа на Бу
ковині якось звеселила виставочні 
зали. Посміливішали й місцеві ху
дожники.

Та це був швидше спалах, ніж 
постійне світло. Доля знову випро 
воджає Прокопа в дорогу, тепер — 
у Словаччину (звідки родом дру
жина), задля порятунку хворих ді
тей, бо алопеція не обминула і його 

сім’ї. До речі} його від’їзд співпав 
з еміграцією деяких неординарних 
мистців до С1ІІА, Канади. Хто їхав 
у пошуках волі, — не було ж 
упевнености, що “ґорбачовська 
перестройка” переросте в побудову 
суверенної держави; хто відверто 
їхав заробляти. Колісникові випало 
щось третє, тому їхав з великим 
смутком ув очах, тривогою і болем. 
Батьківщина ж одна!

Але як він тоді працював! З на
тхненням, навіть із одержимістю. На
роджувалися величезні полотна, 
триптихи. Це справді був “Благо
віст”, як називалася одна з робіт. 
Мистець благовістив прихід нових 
часів. У той час його уяву полонили 
теми, пов’язані з християнством, — 
та й у них Колісник знайшов себе, 
бо зумів поєднати в них і українсь
кий дух, і заклик до очищення, і по
чуття власної гідности перед світом.

“Візантійства”, як висловився 
хтось із колег про художника, у 
його живописі кінця вісімдесятих 
років таки справді було надміру. 
Він і сам це усвідомлював. Радої 
встрявав у суперечки про те, що 
ж принесло Україні християнство.

Він таки знайшов свій шлях — 
глибоко національний характер 

неминуче повинен перерости у за
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гальнолюдські ідеї, мотиви. Та, на 
жаль, про його творчість вже може 
більше судити Західна Європа, ніж 
Батьківщина. Кращі його полотна 
“розбрелися” по приватних колекціях 
Англії, Німеччини, Австрії, Чехії, 
Словаччини. І лише дещиця пот
рапила в Україну, до наших музеїв 
і колекцій. Прокіп мав кілька пер
сональних виставок, у тому числі в 
Братиславі. Можна тільки радіти за

“НЛО”, “Сліпі за Бройґелем”, 
“Крик”, “Степ” — такі різні і вод
ночас із єдиною домінантою т ори. 
Його “Куб” вразив мене глибиною 
філософського узагальнення: зумів 
мистець піднятися до духовного за
гальнолюдського рівня. Людина не 
може бути досконалою і вільною в 
недосконалому, поневоленому світі. І 
байдуже, що це за неволя: фізична, 
духовна, моральна... Куб є куб. Го-

Прокіп Колісник. “Б лаговіст ", полотно, олія, 90 * 55. 1992.

художника: не так то просто за кілька 
років домогтися офіційного визнання 
за кордоном, діждатися високих 
оцінок, поважних і престижних за
мовлень. Але найбільше Прокопові 
хочеться, аби його твори побачила 
Україна.

А побачити є що. Бо перед нами 
зрілий, виважений мистець-філософ, 
який постійно шукає форм для 
глибшого самовираження. “Куб”,

лови з нього не висунути, як і не 
розправити плечі, не випрямитися. 
Таке ж і “НЛО”, де над рабами з 
ярмом на плечах витає загадковий 
літаючий об’єкт. Та вони його не 
бачать, несуть ярмо... Руки зайняті. 
І голови теж. У “Крикові” заговорило 
єство художника. Та чи спроможні 
ми його почути? Чому він кричить? 
Що йому болить?..

У Пряшеві Прокіп знайшов
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спільну мову з у країнськоюгромадою, 
котра видає журнал “Дукля”. У ньо
му Прокіп не лише займається ілю
страціями, але й пропагує мистців 
із України. Найпомітнішими є його 
ілюстрації до книг видатних ук
раїнських поетів Євгена Маланюка 
та Олега Ольжича. Колісник, який, 
до речі, і сам не гребує пером, зумів 
глибоко проникнути в поетичну 
творчість обидвох письменників і не 
просто проілюструвати їх книги, а 
створити образ України, — зокрема, 
за Маланюком, де степова романтика 
постає крізь призму далекої 
античности, що свідчить про глибину 
нашої історії.

Нечасті навідини Прокопа в Укра
їну співпадають то зі світлими, то 
з чорними подіями. Одна з 
останніх — пожежа: у Чернівцях 
згоріла Миколаївська церква, збу
дована 1607 року. Та дерев’яна 
церковця, на яку, за переказами, 
офірував гроші гетьман Сагай
дачний і де відспівували тіло 
Тимоша Хмельницького, смертель
но пораненого в битві під Су- 
чавою. Ми стояли удвох із мист-

цем посеред обгорілого храму, роз
гублені, знічені. Чорне цурпалля 
звисало над головами, синє небо за
глядало крізь чорне рам’я. Бракувало 
слів. А він вихопив з кишені олівець 
і почав робити начерки...

Чомусь саме після отого приїзду 
Колісник знову завітав у Чернівці з 
циклом “Легенди”, задивленим у на
ше прийдешнє і водночас тісно 
пов’язаним із минулим, із нашим зо
лотим віком — Київською Руссю. Може, 
саме до цього він і повертався — до 
основ, до тих часів, коли наш народ 
був упевненим у собі, вірив у власні 
сили, бачив своє майбутнє, а не “бу
дував” його? Картини випромінюють 
особливе світло; до мистця, як і до 
тих, хто йому симпатизує, повер
тається найосновніше — віра в май
бутнє. А може, щось зовсім інше хотів 
він сказати. Може, може... Мистець не 
повинен давати відповіді, а лише 
запитувати, зосереджувати думку, 
будити од летаргічного сну.

Можливо, “Леґенди” Прокопа 
Колісника наближають нашу духовну 
суверенність своєю вивищеністю, 
чистотою й чесністю?

На першій сторінці обкладинки:
Прокіп Колісник. “Смуток?’, полотно, олія, 195 * 187. 1989.
Прокіп Колісник. “Рівновага”, полотно, олія, 100 * 80. 1992. 
Прокіп Колісник. “Круки , полотно, олія, 1988.
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ПУБЛІЦИСТИКА

Микола ЗАКУСИЛО

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ Щ ОДЕННИК

II. ВІДСЕЛЕННЯ

Небо і земля стояли переді мною, а навстріч бігла моя Норинь. Я 
йшов раківщинською дамбою, на якій лежали обвуглені дерева — річка 
горіла скрізь. Явори, мов гігантські краби, розкинули свої чорні лаписька, 
затинали мені дорогу, що геть поросла всякою рослинністю, поселивши 
в собі польових птахів і різних комах — вже буяло літо і все цвіло, і 
в цвітінні цьому лежали мертві зрізані дерева, я переступав їх, і вони 
вели зі мною якусь уперту боротьбу, не давали йти, лапи хапали мене 
за холоші, дряпались, накликали диких джмелів, бджіл, оси вже сідали 
просто на лице, а поруч літали ніжні метелики, це вони тримали все 
на собі, несучи Божі заповіти у світ. Метелики інколи плутались у 
павутинні, яке поснували охоронці-павуки, — вони зненацька кидались 
на метеликів, але ті знову пурхали в синяву, і павуки цнотливо сичали 
в догін, плазуючи у чорні отвори сховиська. Окрім німих повалених 
яворів, на тому боці річки шуміли смарагдово десятки інших дерев, серед 
яких — похилені верби, де царювали птахи, вони вчили дітей любити 
простір і небо; далі за сінокосом дзюрчала Ручай-Фосенка, в якій купалися 
ґелготні-гуси й гусенята, стромляли дзьоби в дно качури, вишукуючи 
поживу качатам, що кишіли навколо. Оддалік на городах працювали 
раківщинські жінки, ще далі на пагорбі жевріли школа й Будинок 
культури, ішли в церкву бабусі, паслися телята, під сонцем у копанках 
ловив пічкурів захмелілий добродій, човен його був старий, через дірки 
лилася каламутна вода, добродій вичерпував воду рудим зігнутим 
черпаком, потім одягав капелюха і знову тягав нарети; на містку стояла 
молода дівчина і дивилася на жінку, очевидно, свою маму, котра прала 
білизну; ось уже й видно раківщинську дорогу — стежину, якою ми 
тюпали в школу і зі школи; раківщинська дорога започаткувала незагоєний 
слід: перший світанок, перший урок, перший поцілунок неба, вона дала 
те, що супроводжує тебе духовними видолками та узвишшями, ведучи 
до твоїх рідних Малих Мошок, що розкинулись птахом — дві вулиці — 
два крила; раківщинська дорога — справжнє, від якого звільняєшся, і 
несправжнє, до чого прагнеш, духовний космос твого єства, твоєї матері 
і твоїх родин, які започаткували цю саму дорогу у твоїй душі; це витвір 
самого себе із одного слова, однієї літери, яку ти усвідомив від своєї 
першої вчительки; це круча, по якій ти летиш, аби наздогнати 
найпотаємніше і найсокровенніше, це — вічна таїна... Ось уже бачу тебе, 
раківщинська дорого! Бачу стежину, по якій ми ходили крізь обійстя

Закінчення. Початок у 4-му числі журналу.
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баби Ігнатихи, там поріс ятелник, корови пасуться, телята, і немає вже 
тих плакучих верб, ожереддя, але камінчики через річку є, по яких ми 
стрибали, ще й досі лежать у воді, вони лежатимуть вічність, бо каміння 
не стирається, і не горить, як дерева. Так само плавали біля старого 
човна каченята, так само шелестів очерет, так само дзюркотіла вода. А 
баби Ігнатихи вже немає, і немає її терпких гниличок, за які баба 
кричала, наздоганяючи нас з хворостиною: “ А я тобі зараз, цибелник!..”
— і здавалося, що баба Ігнатиха роздере на шматки — щодуху втікали 
ми городом, але баба, старенька баба Ігнатиха, була сильніша й спритніша, 
її хворостина хльоскала по спині — і ти вже падав десь за городом, і 
серце вистрибувало з грудей... Та ось заграла музика. Молодята ішли 
вінчатися до Бога: Петушок з Великих Мошок сина женив. Гуляло все 
село. Йшли з корзинками, в яких повнісінько харчів і солодкого вина.

З річки вистиркнулося мокре гілля, воно дало пагони, і ті поросли за 
весну й літо, сплелися у віночок, що ніжно хилився до води, от-от мав 
пливти, але знову піднімався і будив настрій до цієї річечки. Агов, 
молодята! Жаби теж виглядали з води, спостерігаючи за віночком, приліг 
на березі молодий вуж, очікуючи свою наречену, але довкруж нікого не 
було, лише неподалік гризла коріння стара ондатра, а біля столітнього 
пня вовтузився річковий цар — бобер, оглядаючи своє обгоріле обійстя. 
Віночок хйтався...

За церквою біля Малої Фосні поралися жуки — “дружбовці” тягнули 
газопровід, і якась жінка прохала, щоб газ провели у село, а од неї 
відмахувалися: до начальства йди, що ми, раби земні. Раба Божа у білій 
хустинці пошкандибала назад до своїх бичків, яких пасла. А хто 
“мудріший” був, то палив у печі радіаційні корчі, що знову поросли у 
Кривому розі і Рудці.

Швидко бігла маленька собачка в село, а за нею здоровенний пес 
кривуляв, вони зникли за першою хатою, наполохавши курей, і я пішов 
від річки навпростець сінокосом через Мар’їне подвір’я, де тхнула давня 
цегла з розібраної печі, запах чорнобривців линув, бузку, що зацвітали 
щороку. В садку дозрівали груші і космачі, ті самі, під якими Василь 
згрібав листя колись восени і вчив нас грати “у війну”. Навіщо ця війна? 
Хто її видумав? — і очі вже вихоплювали з-за садків порожні холодні 
оселі. Бабина хата відчинена навстіж, ні, думаю, піду до своєї, на вулиці 
і городах — жодної душі...

Біла моя хата! Була біла, а потім ошалював її тато, як це роблять 
поліщуки, і пофарбував жаркою сонячною фарбою, а в середині сяє — 
біла. Бачу, немає фіранок, тюлі, на стінах теж нічого немає. У дворі 
кухонька ■— заглядаю й туди: сіно на долівці, куфайка й рядно (ще хтось 
спав), ослон, стіл, хліб, молоко в гладишечці. Біля лежанки совок і 
дрівцят оберемок, районна газета “Зоря” з великим заголовком “У районі 
жнива: хто попереду”. Йду до хвіртки, аби заглянути в хлів, він майже 
такий, як і хата: нова покрівля, тесані овшули, з-за них виходить 
здоровецький червоно-жовтий півень, як жар-птиця, косує оком і мовчить. 
Дивимось один на одного, і він визнає в мені якогось далекого чужака. 
“Здоров!” — кажу йому і накликаю сюди ж курей, яких уже й небагато 
лишилося, двоє, троє, четверо. Старенькі гребуться, квокчуть, лежать у 
кліточках кролики — і все, хлів порожній. Ще вчора тут стояла корова
— пахло гноєм, ще вчора дерлися на тин поросята, чекаючи з харчем 
господиню, неслися-квоктали кури, і зараз одна несучка сіла в кубло, а 
друга стояла, очікувала, потім та стрибнула, а та сіла... У току прохолодно,
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раніше тут стояла січкарня, в цебрі була нарізана поросяткам гичка, а 
зараз у засторонку лежала в’яла солома, від конячини залишився 
посторонок, що висів на стіні із заяложеним путом, путо пахло теж 
конячиною. На горищі лежало сіно, тато вже встиг накосити, посушити 
і закинути, бачу, як він Тягав, а мама подавала навилником і наказувала: 
“Не втоптуй його, хай отако, вітерцем піддовує”. Пішов у хлівчики. 
Брикету лежить відерців зо три, цепи висять, грабилно, стара діжка і 
цебер притулилися до стіни. Із цієї дерев’яної прибудови-покрівлі, що 
з’єднувала гострим кутом хату з хлівом, можна було потрапити у хлівець, 
який збудував тато одразу ж за коморою, і у вистебку: у хлівці були 
полиці для городини, а у вистебці змуровані татом засіки для картоплі 
і полиці для консервації. Тут було темно і пусто, чорніли нори, з яких 
виглядали маленькі жучки, що світилися, снував сітку на дверях сірий 
павук, полюючи за мухами. Далі за вистебкою упродовж хати тато 
примайстрував ще одного хлівця — майстерню, це була його улюблена 
робітня.

Тут, на полицях, у дірках між овшулами, у стелі висіли, стирчали, 
стояли й лежали різні струги, коловороти, кельми, долота, шкребки, 
обценьки, зубила, рейсмуси, веретена, терки, осипачки, заступи, совки, 
бочки, мішки з цементом, діжки з мукою, цебри, дека, ночви, серпи, 
копистки, коси, мишоловки, різний конячий реманент: кантарка, цибля 
(те, що в рот коню, коли гнуздають), ножниці (брали люди обрізувати 
кінські хвости, щоб здавати в заготконтору й одержувати кришки для 
консервації), рептух, оброть, букши для коліс, спиці, дерев’яні крючки 
(на пута — колись їх плели з паклі, тепер із капронового шпагату, тому 
що льону не сіють — радіація — і шпагат роз’їдає до крові ноги), плівка 
целофанова для вікон (взимку холод лізе, а влітку радіація), камери й 
покришки для велосипеда, щитки велосипедні, ключі, кермо, завіси для 
воріт, циркуль, баняки (свиням картоплю варити), сікачі, молотки й 
молоточки, викрутки і цвяхосмикачі, роблені з тракторних пальців, лапи, 
поперечні й повздовжні пили, клинки, ножівки, точила, валки для граблів 
(куди вбивають зубці), кісся, держаки, свердла, грабилна, обручі для 
діжок, клямки, цепи, петлі-стріли для дверей, шершебки, рубанки, 
фуганки, півфуганки, бички, одбирники для фельси (четвертинку у 
віконних рамах вибирати), топорища, сокири, паси для мотора січкарні, 
саморобні кип’ятильники (коров’ячі цебра запарювати кип’ятком), стояла 
пень-колода для рубки дров, лежали тріски, бруски, висіли гумові чоботи 
(коней пас), стирчали лозові дужки для кошеля (нарізав у старій річці, 
можуть бути й ольхові, березові, дубові, будь-які), і тютюн для самокруток 
пах на всю робітню, справа в кутку прислонилися велика і мала драбини, 
на яких шкурки кролячі на п’ялах сохли, і чорна швайка у дірці стирчала 
(свиней колов), поржавіла, з неї вже сичала радіація; все інше було 
вивезено в якусь чужу далеку придбану хату... Висіла на драбині ще 
коса-смерть, яку точив уночі свистун-вітерець.

Із цього хлівця, вийшовши в перший, можна було потрапити в город 
через хвірточку, яку тримала красива, кована у великомошківській кузні, 
защіпка. Вона легко клацала своїм довгим зубом і звідти, з городу, вже 
ніхто не міг потрапити ні до хлівця, ні у двір. Такі защіпки споконвіку 
служили надійним замком селянину, бо в тридцятих-сорокових роках саме 
сюдою, через такі хвірточки, виводили злодії корів, виносили у мішках 
поросят, звідтоді це був надійний заслін “агресорам”.

У городі вже копали молоду картоплю (сорокаденку), однизу росла
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капуста, квасоля, буряки, кукурудза, суниця, цибуля, огірки, морква — 
дещо потроху щодня рвалося і їлося, тільки для себе, бо торгувати у 
місті мама чомусь не вміла, “та й яка з мене торгачка”. За ожереддям 
пнулися вгору клен, береза, вільха, явір, плакуча верба. Я пішов поза 
хатою і знову заглянув у вікна. Перша світлиця десять метрів довжиною. 
Колись тут було дві, а потім тато з майстрами переробили на одну, в 
якій відпочивали гості — онуки, сини, зять, може, хтось і так заїжджав, 
розказувала ж мама, як річку тушили, один шофер-білорус завітав на 
ночліг і каже: бо’, яка у вас славна дерев’яна хата й тепло в ній, а в 
мене ж цегляна, восени, як у льоху; а взимку, як під кригою; у другій 
меншій світлиці, точилися балачки: з кожним односельцем переговорено 
й переказано все, що на думці було. Йшли щовечора, і в будень, і в 
неділю: збиралися вишивати, ткати, співати. Як придбали радіолу, дядько 
Лексій заходив молебень слухати. А потім, коли на церковну службу 
поступив отець Василій, то й він приходив до нас, і я з печі слухав 
тихі благословенні розмови; на свята отець Василій гостював з матушкою, 
котра приїжджала до нього з Малина, це була гарна, інтеліґентна жінка
— берегиня батюшкового дому. Отець Василій, перед тим як сідати за 
святковий стіл, хрестилися, потім, після обіду, піднімалися з-за столу і 
також хрестилися — отець Василій дякував Богу за хліб і за городину 
і співав “Небо і 'земля”; пізно ввечері, прощаючись, батюшка запрошував 
нас у гостини. Наступної суботи ми йшли з ним до церкви, і він розповідав 
про те, чого людина не бачить, не чує і навіть не відає про нього. “Чи 
справді воно з нами?” — запитував я, коли чув, як дзвіниця заповнювала 
тишу дзвоном. Батюшка відчиняв церковні двері й повільно ступав до 
криласу, де висіла ікона “Всіх скорблячих радість”. Він нічого не казав, 
навіть коли прилетів білий голуб. “Що це за голуб?” — запитував я. 
“Він постійно тут живе”, — відповів отець Василій. Кілька хвилин голуб 
потупцяв на місті і пішов до дверей. Він так легко піднявся у простір і 
зник з мого зору, що я й не помітив. “Подивись, — сказав батюшка,
— там за дверима величезний океан, зараз тихо, немає шторму, птиця 
полетіла на безлюдний острів, де під склепінням неба сидить самотньо 
Ангел. Він кличе мене в дорогу...” Отець Василій нахилився до ікони, 
стих його блаженний голос, він мовчки помолився, і я відчув його скорботу 
й печаль. Ще через кілька днів батюшка приходив до батьків, довго 
бесідував з ними, прощаючись, очевидно, вже знав, що білий голуб 
покликав його назавжди... Матушка забрала отця Василія, було ще кілька 
листів від нього, потім листування перервалося...

Відтак, з плином часу, заходили до нашої світлиці інші батюшки — 
Пануфрик, Григірко, всі, кого призначала на службу Житомирська єпархія. 
Інколи нам приносили церковні книги, які я читав до глибокої ночі при 
свічці і до мене пливли старі духовні завіти, огортаючи душу милосердям 
людської скорботи. Я починав думати звідки я і хто, і чому до мене 
прилітає той самий голуб вночі, охороняючи крилом мій тихий сон?.. Він 
прилітав з того самого простору й океану крізь відчинене вікно... І тепер, 
стоячи під вікнами рідної хати, я збагнув, що хата наша — це той же 
спокій, любов і простір, з якими єднається людська сутність, душа, 
оселяючись лише тут, щоб прожити цей малесенький відтинок часу, 
осяваний промінчиком сонця з-за далекого Океану... 1 то вже буде інше 
життя, а це, що було в цій хаті, куди відійде, куди полетить? Де ті 
люди, що жили і приходили в цю світлицю? Куди полетів голуб? Що 
робити, куди йти?
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У Боговичах живе тітка Надя. Піду до неї, переночую, а ранковим 
автобусом поїду назад у свої турботи. На мене дивилася хата, дерева, 
хлів, кури, півень, кішка — вона вибігла за мною. У кінці вулиці 
кривуляв песик, і я рушив за ним, дивилися на мене й інші хати — 
дядька Лексія, баби Савені, тітки Мусі, — скільки на цій вулиці, тут, 
на колодках, людей перегомоніло по вихідних, у будень, зупинися, часе!

Місце, де стояли хати — Васйлиніна, Семенюришина, Яриніна, 
Митькова, Дем’янишина, поросло кропивою, дядько Олексій Пилипович 
трохи викошував, зараз на прив’язі рвався їхній мужній красивий пес... 
Та ось побачив я, що біля церкви тітка Му ся з дядьком Олексієм щось 
повезли візком. І Маня Павловська, розігнувшись від буряків — гичку 
рвала, озвалася до мене:

— Вчора вивезли меблю. А мати на бабиному пшеницю жне.
І ноги наче вже здерев’яніли і стовпами гупали в землю: жне, жне... 

Пшениця полягла, вітер поклав, а серпик уже бігає в руках, і сонце ще 
високо, палить, вигорає все довкола, колоски тремтять, а мати пшеницю 
жне, і колоски падають на землю, а мати плаче: хліб пропаде, вижати 
швидше та змолотити...

З досадою і нудьгою шарпав серпик у маминих руках, цурка справно 
в’язала пшеницю в снопи, кружляла, хурчала, як птаха в повітрі. 
Пшениця сива, полягла, покрутилась, за могилками хтось косив, ноти 
зливалися в єдиний настрій, доки жовті кола не попливли в очах. 1 в 
колах тих — зелені жайворонки, вони й впіймали цю постать, що впала 
біля пшениці. І серпик упав — син праці й наснаги, і цурка впала — 
дочка-помічниця жнив, і Катя Кирдан почула — вона жала в городі теж 
пшеницю: “Агов, Катю, дай води!” Катя з квартою води побігла до 
матері, линула води: “Астма в тебе, жіночко, як і в мене, нащо тобі ця 
робота...” — “Чого це ти, Катю, тут стоїш?” — “Бо я знаю цю болячку, 
то давай уже будемо одна одну рятувати, розкрий очі, жіночко, син іде! 
А серце, як гарбуз, репає в грудях”.

Дерев’яна засмальцьована цурка лежала біля ніг, а серпик уже 
старенький.

— Я вже думала, дожну цим серпиком, скільки того хліба. Хай люде 
збирають, чого має лишатися, я й сама змолочу, хліб буде м’який. А 
що то гримить? Зять ‘іде, зять здоровенною машиною іще по мою душу, 
їй-бо, не поїду я, поїхав той пень, а я не поїду.

Це за меблями їдуть, ти подивись-но яка курява, ще й з прицепом
— три хлопці в кабіні. Мишко біжить, ой, синку, а батько вчора поїхав 
з мебеллю, батько барахло забрав, самі кролики й кури залишилися, і 
Мар’яна в череді пасеться. А син кричить, що ви робите, що ви сидите, 
вам дохтор що сказав, кого ви мучите? Я себе мучу, відчепіться від 
мене, з’їли вже мене, висмоктали вже душу. Син з матір’ю сваряться, і 
я стою отупілий, онімілий.

— Пішли обідати, хлопці, бензину й так нема.
— А батько чого не подзвонив свасі? Маруся Павловська телеграму 

дала, що виїхали. Хай би Наташа подзвонила Марусі, а Маруся свасі, 
сидите там! Не поїду я. Мар’яна ще пасеться. Ви кролі забирайте, а 
кури хай ходять.

Пообідали, поносили кролів, і потарабанила машина через Народичі 
назад у Житомир.

Мишко озирнувся у віконце, побачив свою хату, стояла така ж проста
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і вічна, яку знав. Тільки вже любити було ніколи — звірюка гамселила 
грунтівкою, здіймала куряву, в якій плуталося дурне лошеня.

— Це ще розкіш, таку хату залишати, — мати сіла серед двору. — 
Хай би і ти їхав. Що мені помагать... А я — на чужину, кому ти нужни 
там? А тут кому ти нужни? Ціла череда пусток стоїть, нудьга в серце 
залазить. Оце Вася з Ганькою, да Катя, да Муся з Олексієм та й усе, 
підуть дощі, то знову за маняка сидітимеш, виглядай з вікна...

Мати підвелася, переступила через клумочок, пішла у хлів, там самі 
кури порпалися: покину і вас, і себе, і все на світі. Будив мене, Петю, 
кого тепер будитимеш? Кури греблися, а півень стояв і думав. Хлівець 
оповів йому все, порожні відра, вікна оповіли, німий високий цебер, німе 
подвір’я — півень сновіяв і гордині вже не було в ньому.

Мати стояла в дверях і теж думала. Йшла корівка. Ходи, Мар’яночко, 
ходи. Буду ціркати, це хтось сказав, що корівка туга, але ж не туга. 
Зараз я дійницю принесу. Ось і Марія Колі Ніниного. Сідай, Маріє, не 
бійся, вона не б’ється. Сіла Марія під корову і полилася знайома мелодія. 
А ти гробові всі вже получила, Маріє? Мені то нарахували, а йому ще 
ні, слабує, то бригадирша каже: сама принесу. Бабі Савені вже нічого 
не треба — вмерла, а на другий день гробові принесли. їм ця людина 
треба. Вони бичків вигодовують, щоб в масі прибавилось.

— Добре ціркати?
— Добре. Права мо’ тугіша...
— Катя каже, вже призналися: у Великих Мошках п’ятнадцять 

чоловєков померло від раку, за один годочок.
— Ще не столько помре.
— Я кропила жуків колорадцьких, то думала, що вони й нас так 

покропили...
— А я ще поживу, а там побачу...
— Єкби впав та одразу, а то ще будеш ґилґати.
— Еге.
— Ну то будеш брать чи як?
— Хай три дні попасеться, а тамечки з Миколою прийдемо. А може 

й завтра заберемо. Славна корівка.
Марія пішла, ніч окутала її плечі, і в теміні жінка взагалі розчинилася, 

в повітрі ще біліла її хустинка з квітами-метеликами, потім метелики 
зникли, і над обійстям пролетіла сова.

— Поставлю картоплю варити, — сказала мати і підпалила плиту в 
кухні.

За спітнілим вікном бились у шибку сонні мухи.
— Наїсися домашньої картоплі. І сиродою нап’єшся.
У садку хтось ходив. Падали перші яблука, пахло ранетою, космачами. 

Дві яблуні торік розчахрала буря, і батько підпирав їх кіссям і грабилном, 
потім зрізав і посадив молоденькі, щеплені. Між ними росли вишеньки 
і грецький горіх. Вишеньки дали цього року перший врожай. Смородина 
вродила й полуниця. Склянка варення з полуниці стояла на підвіконні, 
біля неї вдень літали бджоли, а зараз у шибку, вчуваючи запах, бився 
старий джміль.

— А що наїстеся ви, коли тут нікого не буде? — спитала мати. 
Полінця горіли, тріщали, плита грілася, і в кухні був уже теплий дух.

Мати сиділа на кушетці, яку принесли від Каті Кирдан.
— Вчора приїхали Володя Ольчин, Коля — зять Яскажука, прийшли
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Василь Ярмольський і дядько Олексій. Катя Кирдан, тітка Муся і я стояли 
й голосили — чоловіки тягали на машину шафи...

Мати бачила, як батько йшов, мовби під гору — під ним земля пливла. 
Машина вперлася колесами в дорогу, мов бик, а чоловіки витягли шафи, 
спітніли, втерлися рушником і постали, як дерев’яні. Та дерев’яність була 
в ногах, у тілі, в очах: вибирався ж бо ще один односелець — Іван 
Шутько.

Череда бродила біля річки, а Мар’яна вже стояла біля машини, 
дивилася на чоловіків, а чоловіки на неї; колись вони спасли корову: як 
розтелилася ввечері, то вранці не піднялася, паралізувало; чоловіки давали 
вколи і накачували повітря в соски, і корова стала доїтися. Зараз мати 
підійшла до неї:

— Іди, Мар’яно, пастися.
Але Мар’яна більше не пішла. Подумки корова щось говорила, але 

ніхто не звертав на неї уваги, і корова, протиснувшись між машиною і 
штахеттям, зайшла у двір, потім у хлівець, звідти чула всі розмови 
людські, і ніхто не знав, про що думала корова. Мар’яна оглянула стійло: 
поросят уже не було, одна курка неслася в кублі, і тоді корова сказала 
собі: виїжджають — вона прислухалась до себе і відчула, що самота її 
невдовзі мине: Мар’яна вже з н а ч и л а с ь .  Тепер корова не 
страхалась нічого: поїдуть — нехай їдуть, а вона після отелу буде знову 
з н и м, і ніхто в неї й о г о  вже не забере, вона вже здорова — 
ляже, обігріє... Єдине бажання було у корови: не стояти на кузові, або 
на державних великих іржавих терезах... Ні, на терезах не стане, бо ще 
молода — з неї щодня беруть молоко. А от на куЗові... Тут корова, 
жахаючись машини, вийшла з хліва і хутко подалася до річки.

А машина вже була напоготові: чоловіки прив’язали меблі, шофер сів 
у кабіну, запіпікав — і все хатнє добро рушило.

Жінки проводжали машину за село, доки та, забуксувала в болоті. І 
тракторист зачепив машину тросом і потяг її аж до Каменя, вицуприкав 
на шосе, і машина з батьком та меблями поїхала в інші світи, а жінки 
стояли за селом і молилися...

Минув ще один день — запона спадала на землю, тихо було.
Я поліз на горище.
— Ти щаслива, хато, — чув голос, що линув із кухоньки, — ти 

обігріла діток і випроводила всіх. Ти прости мені, хато. Я розділа тебе 
й оголила, ти вже холодна й голодна, як зимуватимеш... то прости мені... 
Обігріла мою дітвору, мою сорочку і тіло. Злодії заглядали в твої очі, а 
ти їх не впустила, заховала діточок на печі. Мишко приїжджав із Народич, 
який у двадцять шість років посивів від тої іржи. Навіщо він будував 
той дитячий садок, для кого? Навіщо тебе і себе фарбував?.. Проте ж 
весілля було гарне... 1 Митя приїжджав, і Маруся, і тітка Надя, і хрещена 
з хрещеним, і Коля; тепер Максимко народився. Але все вже... Стоять 
такі хати у Великих і Малих Міньках, у Ноздрищі, Рудні-Осошні, Старому 
Шарні, Хриплі, Шишелівці, Христинівці. Кому вони потрібні, весілля 
закінчилося. Ти прости мені, хато.

І ти прости мені, корово. Ти зі мною була все життя. Батько пішов 
на війну, а ти нас вигодувала, у 47-у не дала згинути, годувала нас і 
їла траву. Потім ти знову прийшла до нас, і знову пішла. То як же це 
воно так, що будуть листочки, птахи, комахи, а нас уже не буде?

— Ти будеш вічно, — озвався трохи прохриплий голос. — Ми живемо 
поруч... Цей місяць бачив добрих людей, праведних і грішних. Я лежала
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на ріллі і думала про нього, і приснився мені сон, що я вже померла, 
і немає вже мене, а насправді я є, бо' приснився сон... Приснилося, що 
я теж грішна, жила на землі не так, як треба, працювала не так, як 
треба, з худобою поводилася не так, як треба, і тому помираю не так, 
як треба, бо вже померла... і в цю ж годину переді мною з’явився дідусь. 
“Усе, що ми бачимо, — сказав він, — траву, дерева, комах, звірів, 
землю, небо, зорі — все, що бачимо — звідки це? Хто знає вік і лік 
цьому?.. І ця радість ніколи не припиниться. Оця єдиносущна трійця — 
рослини, тварини, люди — розумна триєдина істина. Тому я прийшов 
навчити вас всіх, бо ви є о д н а  і с т о т а .  Так сягнуть же цієї 
великої істини!”. А що грішна я — змовчав старець, і коли пішов, я 
зрозуміла, що я ще живу, хоч і померла... Ось іду до тебе, сестро...

— Я не сестра, яка я тобі сестра, — взяла мати хустинку, щоб 
прикрити лице. — Та не бійся мене. Я не сестра, я — це ти, котра 
існує в мені. Зараз побачиш свої тяжкі дні...

— Це був сон, якого ніхто не розгадає. Так як ти не розгадаєш мене, 
а я тебе, — вона знову звелася на ноги, що були схожі більше не стебла 
рослин, ніж на людські. — Так чому ж твої діти роблять знову ті самі 
помилки, які робила ти, а кажуть, що помилки не повторюються... Яка 
може бути злагода! Помолися за них і знай: крона ще зеленіє, а коріння 
вже мертве.

— Господи, у світлі дні духовних наших радостей і печалей не залишай 
ти мене. Прийми всіх скорблячйх радість... — почув я.

І слова ці виросли з неї, підняли її над світом, звідки дивилася на 
свою святу берегиню і годувальницю, що стояла тут-таки у хліві. 
Годувальниця сіяла зерня при дорозі, але ці зерня птахи прилітні клювали 
і сліду ніякого не залишалося. Лише так само жінка спала на топчані у 
кухні і їй снилася та ж сама дорога, що віддаляла її від своїх дітей, 
котрі бігли у рідну домівку, і дорогою цією біг кіт покійної баби Савені 
і кішка покійної баби Марії.

Вони вже лягли тут, біля мене, і кіт лизав мою руку, а кішка зирила 
на сову, що світила з темного кутка, де розводилися миші. На соломині 
висів метелик...

Колись цей метелик сидів на кроквах, прибивав лати і споглядав на 
своє село, яке вперше побачив з такої висоти, і майстри кричали йому: 
швидше, швидше прибивай, метелику... А потім у передсвяткові дні 
метелик бігав зі старостою Михаїлом до церкви дзвонити і з дзвіниці 
бачив усі села, весь світ, який хотів облетіти, пустившись у лет звідси 
ж таки, з дзвіниці... Він довго спостерігав за сонцем і думав, що буде, 
коли світило раптом погасне? У цю ж хвилину в темному крайнебі 
загорілася зоря, зірвалася й полетіла, і метелик не зрозумів, чому вона 
зірвалася, чому полетіла і чому погасла. Метелик думав: так що ж у 
цьому світі значніше, ця зоря, що зірвалася, полетіла й погасла, ця 
трава, що пахне землею і сонцем, чи ця таємниця, якій немає розгадки.

Так он воно що, подумав метелик, остання мамина ніч ллє світло 
крізь чорну пітьму, сова дивиться на мене, а насправді хлопчик змахнув 
крильцями, якому колись майстри кричали: швидше прибивай, метелик, 
швидше... Майстри стукали сокирами, кликали по допомогу: тягали колоди, 
з яких шився зруб, лузати жердя і прибивати дошки, бо я був метелик...

— То куди ж ти, метелику! — сказала мати і вгледіла серед городу 
здоров’ягу-чоловіка, який вмивав свої чорні руки: — Метелик! Метелик!

І вже ті очі дивилися на маму, труїли її, взяли б та роздерли,

143



розшматували, розірвали, рознесли б у пух по всенькій землі, прокляті 
очі проклятого незнайомця. Він наближався з кожною хвилиною, 
шкандибав картоплинням, тримаючи у руці грудочку землі, що світилася. 
Він жбурнув нею і попав у мене.

— Ти знову тут! — закричав осатаніло й озвіріло. — Ти знову 
прийшов спостерігати за мною? О, проклятий, не заснеш ніколи... 
Переслідую і приречу на роки, поїдеш звідси, а думками будеш тут, бо 
тут я, мої очі, які зирять за тобою, сидять у тобі, щоб ти бачив мене, 
на, дивись, дивись! Все, що робиться тут, все в тобі — жуй, комахо... 
я кричатиму і гнатиму тебе світом, допоки щезнеш у надрах земних...

Йванку! Дай Боже, щоб тебе перестала спина боляща, витирай чим 
дужче й добре, спочатку в горевці намочи березові бруньки, і ще цьвет 
безу мочай, нехай постоїт два тижденьки у темному мєсці, і тогдє 
втирай. Йванку, я хочу обробитиса вдома і побачитися з тобою, 
тепереньки ми все роскиданиє по свєту, єк мурашки, стрєла на станції 
Стьопу Кіля, земляка, Миша з ним майстрував у столярці, то що, в 
суботу накрили хату й ганка, то єке велике спасібочки. Миша і два 
хлопци приєхали, каже, дядько буде, чи нє, а ми втрьох, то легше, бо 
шифер здоровий. Ну, слава Богу, накрили. Я дуже хочу побачитиса й 
поговорити, тольки, єк будеш єхат, то напиши, щоб ми були вдома. 
Посля Тройци я хочу побрат свой стаж роботи. Не знаю, може, і 
трудову тре* взят. Ви не єздили на проводи? Я не єздила, бо в аркушеву 
недєлю ходила на Коліну могилу. Жду в гості, не цураюса, ми ж своє 
люде, ми ж гарненько з вами жили, то хочецца й заре встречаццси Ви 
же, Йванку, на чужинє, і я на чужинє, то давайте будемо роднею. Я  
думаю, що все хочут побачицца, як і де ми живемо; свєт широкий, 
только мрут усє. Страшно стає, є й - б о м о в  конец свєту чи що, скрозь 
таке робицца, бо ще така весть. Опосля Роздва у Липках хтось задушив 
Олену Суху і вкинув у колодязь. Вона жила сама у той хаті, де вмерла 
тьотка Дорогва, в єкоє вона й купила ту хату. Хто зна, скоко вона 
лежала в том колодязі, колодязь у дворе, глибокі, свиней в їй не було, 
а корова вже зробилася телям, з голоду ревла в хлевє да нихто й не 
чув. Опосля приєхав з Кизилов родич їє, да оглянув, що їє не видно, 
осмеркло вже, корову випустив вон у двор, корова стала коло колодязя 
ревти. Родич позирнув: бо’, ноги, як роги, стирчат з води! Одечки! 
Приєхала міліція, витягли за ноги. Хто в їє є? Нікого нема. Значит, 
єк нема никого, признали, що сама втопилася. Гроші в їє були, но 
грошей ни копейки не знашли, хоча все було на месці Взяли за горло, 
то вона й сама оддала, а посля кинули в колодязь. От що робицца! 
Тепер вони, браццєчко, ходет вскрозь. Панчохи годягають на голови, 
прорезуют дирки-очі й лекают людей, як чорти. Од двора до двора 
заходет, чистет льохи, хлеви, вистебки, а хто вийде? Кажу, з Богом 
просинаюся, з Богом і лягаю, і не знаю, чи встану. Тому, Йванку; не 
цурайтеся, жду, вопшем, в гості, а там душа з душею, як кажут, вже 
й поговорет.

с. Малі Мошки на П о л іс с і  
(Житомирська область).
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КУЛЬТУРА

Тарас ВОЗНЯК 

ЩО Є МОРАЛЬ?

Що є мораль для людини? Як вона співвідноситься з Ніщо, яке 
розкривається для поетизуючої людини через прорив? Питання, “що є 
мораль”, має кілька постановок. Воно може постати перед власне поетом, 
людиною по-той-бічною (хоч, може, і не кожної миті її сущости), і 
людиною-в-світі, світовою (якою є сам поет у часі між осяяннями).

Гадаю, що для людини прориву будь-яке нагадування про мораль, із 
її наперед фіксованими приписами, вписаними у книгу світового, і 
зобліковане її бухгалтерією просто не має сенсу. Потужні імпульси Ніщо 
не можуть ніяк корегуватися з обіговими штампами мораліте. Навпаки
— як світові", вони просто чужі істині прояснення. Вони не мають для 
поетизуючого власне якоїсь внутрішньо зобов’язуючої сили. Таку силу 
вони мають у світі. Причому це зовсім не сила позитивна, мораліте може 
спрацювати і мати вплив на людину-в-світі у своїх негативних чи ще 
якихось похідних інваріантах. Всяка ж бо мораль, як сила (спрямувальна, 
обмежувальна) провокує ре-акції, а отже і якесь заперечення, а-моралізм 
(а, взявши до уваги множинність розв’язок новочасних логік, які, поза 
всяким сумнівом, є в світі — то й інваріанти набагато вишуканіші, ніж 
цей простий дуалізм класичної логіки). У момент осяяння зобов’язуючим 
для просвітлюваного є тільки те, що розкривається йому в цьому виломі. 
“Є /  не є” тільки воно. Тільки воно диктує йому і його актуальний на 
той момент “моральний імператив”. Одразу ж хотів би запобігти й 
можливим закидам типу: “То що ж, усе дозволено?” Зовсім навпаки. Все 
дозволено радше в світі, в сущому, де зобов’язуюча сила моралі не така 
вже й абсолютна. Тут людина бунтує властиво не проти самого буття, 
своєї свободи — а тільки сущого. Суще наперед несе в собі свою 
принципову здоланність, подоланність. Воно провокує людину на подо
лання себе. Одним із аспектів такого сущого як світового і є буденне 
розуміння вжиткової моралі як принципу, що організовує світове. Однак 
у цьому світовому людина в кінцевому результаті почуває себе покинутою. 
Немає того інтимного акту спілкування. Відсутня інтимність комунікації 
як така. Спілкування з іншими не відбувається у світі, якщо воно повинно 
включати в себе власне цю інтимність — щодо цього не варто помилятися. 
З іншою людиною ми закомуніковуємо по-справжньому як із іншим 
буттям не без допомоги сущої мови, однак тільки нею це спілкування 
не обмежується. У випадку,) якщо це було б так, ми мали б справу з 
комунікацією в межах замкнутої системи з наперед відомими її 
конфігураціями. Вона була б тільки проявленням вже наявної канви всіх 
можливих комунікативних актів. Однак не все спілкування є настільки
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функціональним, не обмежується тільки межами сущого. І тут, як буття, 
люди вириваються з холодного, формалізованого, неінтимного сущого, в 
якому, якщо бути послідовним, можливе тільки передавання у різних 
формах вже існуючої інформації, її підтвердження в установленнях — у 
тому числі і в моральних. Та людина відчуває штучність цих світових 
установлень, що не мають актуального ось-тут-тепер (а радше буттєвого 
ось-тут-тепер) значення для неї. Ці установлення не є безпосередніми 
одкровеннями ось-тут-тепер. Натомість імператив Ніщо, який постає в 
єдності людини-що-виривається і того сокритого від неї безміру, абсолютно 
обов’язковий, бо розкривається як істина, одкровення ось-тут-тепер. 
Його сакральність актуальна (буттєва для мене особисто, вона щодо мене 
абсолютно інтимна. Тут немає сумнівів, немає суперечки. Заперечувати 
тут немає чого, тут людина не має, тут людина є. У моменті прориву 
ми маємо справу з тотожністю, єдністю з істиною чи одкровенням. Це 
абсолютне “так”, хоч, можливо, це слово не зовсім тут підходить, бо, 
радше, мова йде про якесь “так/ні” (з тих самих причин, що й у випадку 
“є/не є”). І про яку мораль тут може йти мова в нашому її банальному 
розумінні? Що була любов до сина у Авраама, коли Господь просив у 
нього страшної жертви — життя сина? Але чи страшної? Так! Ще й якої 
страшної — жахливої. Жахливої для батька, що породив у світ свою 
дитину, для батька, суще якого невідривне від сущого сина. Але чи 
жахлива ця жертва для покликаного, що віддався на Волю Божу? Що 
буде відповіддю — “ні”? Це звучить жахливо, однак напевно слід зробити 
такий висновок зі Святого Письма. Імператив безпосереднього спілкування 
з Богом сильніший від зобов’язуючої сили обігової на той момент моралі, 
яка обмежена своєю світовістю. На цю ситуацію можна, ясна річ, дивитися 
двояко, у двох перспективах — із боку сущого і з боку буття. Коли ми 
говоримо про “зобов’язуючу силу”, то тут нас просто зводить на манівці 
суща мова. Зобов’язувати можна тільки в сущому, в мові, в світі. Тому 
з боку світу виглядає на те, що імператив одкровення “зобов’язав” 
Авраама. При цьому підспудно мається на увазі, що Авраам у той момент 
був чимось абсолютно протилежним цьому “зобов’язуючому” його Ніщо. 
Тобто чинилося чисте насильство над світовою природою Авраама як 
сущого у світі. Однак при цьому упускається, що він є і буттям, тобто 
в чомусь до цього Ніщо причетним. І тоді ніякого насильства щодо його 
буття немає. Одкровення не вимагало від нього — він увійшов у нього, 
став ним, подолуючи свою сущість. Власне увірував — при-частився, 
став частиною Істини, тобто для нього абсолютно безсумнівного. Однак 
у тому і трагічність ситуації людини, що, при-чащаючись, вона не тільки 
стає частиною Істини, а й залишається в сущому. Боріння цих двох 
первнів і є театром її життя. І не тільки людини, й Бого-Людини. Про 
що говорить уже Новий Заповіт? Христос як людина, а, отже, сущий, 
страждаючий, як і всі ми, йде на хрест. Так, це Бого-Людина, але й 
Ессе Гомо, просто людина. Йдучи на хрест, вона долає його, долає свою 
сущість. Що заповідається і нам. Так, є момент відчаю, коли Бог-Отець 
неначе покинув Христа в Саду Гетсиманському, однак саме тоді воля, 
свобода бути покинутим робить цю жертву дійсно жертвою, а не просто 
законництвом чи сліпим виконанням імперативу. Не тільки з боку Ніщо, 
й із нашого боку на вчинок потрібна воля і свобода. А отже, і відвага. 
Тут у своїх вчинках людина може покладатися тільки на саму себе, бо 
й надалі існуватиме в світі. Світ переслідуватиме її завжди, доки вона 
буде людиною.
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Однак як же бути з мораллю? Ми так чітко і не сформулювали, чому 
ж “не все дозволено”. Та тому, що дозволено тільки те, у випадку 
поетизування, що випливає, що імперативиться з Ніщо. А отже, 
зондування його безодень не є свободою-у-світі, яка є перекомпонуванням, 
заперечуванням чи утверджуванням чогось у сущому, чи й самого порядку 
цього сущого. Властиво, всяка така діяльність у світі не є ніякою свободою, 
а, радше, комбінаторикою вже наявних сущостей, грою в бісер, яка аж 
ніяк не може породити якоїсь нової якости. У світі все наперед задане. 
Як мовив Екклезіаст: “Все вже було”, — однак, було в тому сенсі, що 
вже було закладене в світі як потенція з самого початку. І зовсім інакше 
в такому невільному світі виглядатиме і мораль, в якому вона буде 
організуючою структурою, як омертвілий прорив, як ті десять заповідей, 
що відкрилися Мойсею і закам’яніли в скрижалях. Симптоматичний і сам 
образ тих скрижалів — висічених із каменю брил. Чи може бути 
переконливіший образ закону, закону світового? Власне матеріальности, 
закам’янілої світовости. І байдуже, що в своєму гніві на невірний народ 
він розбиває їх. Вони вже “є” в цьому світі і будуть його організовувати. 
Яке довге і недолуге слово! Від грецького оруо(УОУ — знаряддя, 
інструмент, який власне й інструменталізовує людину в світі як людину 
сущу. Підганяє один інструмент під інший, укладає систему — порядок 
із певним правильним, а отже, моральним алгоритмом. А, оскільки ці 
моральні засади “є” в світі, то їх належиться дотримуватися, їх не можна 
не дотримуватися, бо вони “є”, бо вони дані і проголошені, проголошені
— отже, о-мовлені. Ми можемо дотримуватись їх, як уже зазначалося, 
в різний спосіб. Або буквально в позитивному їх прочитанні, або ж у 
негативному, як порушник чи бунтар проти них, чи ще в яких-небудь 
інваріантних ключах. Однак “у світі” їх не оминути, через їх наявність 
всі наші дії в світі є або підтвердженням, або запереченням заповідей 
цієї моралі, бо вже наперед, тим, що ми є в світі, ми втягнуті в орбіту 
моралі. Вирватися з неї тільки в рамках світу ми не в силі. Хоч можем 
шарпатися як завгодно, впадати то в дияволізм, то в аморалізм, 
антихристиянство чи безбожництво. В сущому ми є в моральній — бо 
воно в принципі організоване (не організованого його немає) — ситуації. 
Моральна ситуація і є однією з детермінант людини в світі. Хоч, ясна 
річ, це справа зовсім не приємна. Радше — навпаки. Однак і неуникненна. 
Інша річ, що наше ставлення до заповідей теж ще не означає, що ми 
їх сповнили в обіговому розумінні слова. Та й чи в силі ми їх виконати 
у цьому світі? Ми можемо різною мірою сповнити їх, якщо підходити до 
цього сповнення як з-дійснення дослівно, але ми всі, підкреслюю — всі, 
сповнюємо ці заповіді, оскільки ми приналежимо світові. Вже існуючи в 
світі, ми поставлені в ситуацію якогось ставлення до них (зрозуміло, що 
про це може йти мова тільки після їх провіщености, що й було здійснено 
Мойсеєм), а, отже, попри всю свою неначебто волю в світі, попри все 
своє неначебто своєвілля в ньому, ми “сповнюємо” ці заповіді. Тобто ми 
поставлені в ситуацію, коли ми стоїмо щодо цих заповідей у певній 
позиції. Вирватися поза цю “поставленість” перед ними ми не можемр, 
оскільки сам світ накидає нам це. І, як би ми до цього не ставились, 
ми перебуваємо в ситуації морального вибору. Вона нам дана, поставлена 
перед нами наперед. Закон, мораль проголошені. Вони знайшли своє 
відображення в сущій мові, де є і добро, і зло. Де відповідно є і винагорода, 
і покарання. Але це тільки в сущій мові, в світі. Натомість те, що 
залишилося поза ним, — нам невідоме. Воно — сокрите. Приховане
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настільки, що нам навіть думка про нього просто не може прийти в 
голову. Імператив Ніщо, поклик Божий, Його Любов, втрапляючи в нас, 
розкриватимуться для людини поетизуючої і вибраної тим покликом і 
любов’ю, так як і Він обраний нами, коли ми Йому віддаємося, віддаємося, 
не розраховуючи ні на що, бо віддаємося невідомому. Саме цей момент 
невідомосте і є в майбутньому передумовою заслуги і винагороди. Тут 
немає місця для торгів. Уже потім весь цей акт фіксується у відпадах 
від нього — в мові. Слово Боже зафіксувалося в Писанні як Закон, 
мораль. Властиво сам Бог є Слово ( Л 0 # 0 $  ). Зафіксувався цей Закон 
у небаченій до того інваріантності, однак живе спілкування з Богом аж 
ніяк не обмежилося цим і не припинилося. Вірення розбудовується в 
Ніщо, корегуючи тим самим і моральні установлення, однак жодної 
довільносте, ще раз наголосимо, тут немає, тут немає жодного свавілля. 
Тут є свобода буття, свобода прориву, яка з боку сущого виглядає, радше, 
на несвободу, дивацтво чи аморалізм, бо ніяк не вкладається в суще,
а, тим самим, і в рамки моралі.

Чи не є це дійсно черговим аморалізмом? Чинення згідно зі своєю 
внутрішньою свободою буття з боку світу може виглядати саме так. Однак 
слід підкреслити найголовнішу відмінність такого імперативу, — тут зовсім 
не йдеться про мораль — поет, справжній поет не стоїть щодо моралі ні 
в якому відношенні. Маю на увазі саме момент прориву чи, якщо хочете, 
натхнення. Тут він вільний. Крига сущого огорне його потім — зразу ж 
після того, як він буде покинутий своїм великим Співрозмовником. У 
момент творення поет викинутий поза світ, а отже, і поза мораль. Так-так
— “по той бік добра і зла”. І там він не один, бо там він у свободі, а 
не у свавіллі, в свободі прориву в Ніщо, йому просто не до порожнього 
свавілля. Він і не ставить ніякого питання про нього. Свавілля взагалі є 
прерогативою світу. Поза світом воно неможливе. Тільки світ і закон 
породжують саму можливість їх порушувати. Вони власне є великою 
провокацією — великою спокусою. Дійсно, тільки у світі людина може 
стати порушником. Тільки тут актуальним стає послух. Поза світом про 
нього не може бути й мови. У світі людина, як буття, дистансується від 
свого сущого, має можливість від нього дистансуватися, а тому може 
чинити з ним (і зі світом, і з собою) свавільно, хоч це її від сущого не 
звільняє. Якісь регули (принаймні в їх позитивному виконанні) вона може 
порушувати. Однак не так є поза світом. Самоочевидність розкриття 
істини, осягнення суті тут настільки очевидні, що ні про що інше йтися 
не може. Перед людиною постає здатність витримати напір порожнечі. А 
це дано далеко не всім і не в рівній мірі. Я вже не говоритиму про 
проблему заслуги, бо й не кожному свобода розкривається — потрібно, 
щоб у тебе потрапило Слово Боже, а цей вибір — це справа від людини 
не залежна. 3-буваючи (знову від “бувати”, на противагу “існуванню”) 
свій прорив, буття властиво й реалізовує свій шанс на свободу. Однак у 
тому з-буванні, конкретному його акті, людина тотожна своєму прориву. 
Вона мусить чинити в світі саме так, як їй відкрилося, вона творить, 
креує ще одну цеглину світу саме так, як їй вона була дарована. І в 
цьому зафіксовується вже відпад від її свободи. Бо тут (у світі) вона 
вже не є цим чимось, істиною, а мусить виконувати це щось, вона поза 
істиною і мусить їй коритися. Так, це тільки сліди свободи, що застигають 
у вигляді моральних засад світу. Відпавши в світ, слова через усю безліч 
(хоч, ясна річ, скінченну, як і все в світі) своїх кореляцій і посилань 
окреслюють і моральні основи цього світу. Кожне слово, натяк, зворот
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чи конструкція у своєму змістовному наповненні ставлять окреслюваний 
ними об’єкт (об’єкт, що є в світі) і в певну, в тому числі і моральну, 
позицію. Все морально детермінується в світі мови чи просто в світі. Тут, 
у світі, ми й маємо царство моралі. 1 тут дійсно стають можливими 
аморалізм чи нігілізм. Тут для цього є грунт, бо все в ньому, попри 
його волю втягнуте у велику гру моралі, хотіло б воно того чи ні, все 
втягнуте в неї через мову як систему. Вирватися з цієї гри воно не може, 
бо не може вискочити поза своє існування. Якщо що-небудь є, то, отже, 
воно підлягає моралі. А вже питання, чи відповідає воно їй у позитивному 
сенсі чи ні, чи ще як-небудь, — це вже справа інша. У світі моралі ми 
можем шукати таких чи інакших підходів та рішень. Властиво — 
займатися комбінаторикою з уже наявною кількістю компонентів, бо всі 
вони вже є в світі. Досягнути чого-небудь в якісному плані таке 
моралізаторство чи моралізаторське компонування вже наперед не в змозі. 
Якісних осягнень у цій справі ми добиваємось саме через прорив, через 
одкровення, через дарування нам цього закону, щоб ми йому в світі 
улягали (знову ж під уляганням я розумію все багатство можливих 
сповнень цього закону). Тут ми виходимо на одвічну проблему обґрун
тування морального закону. Звідки і навіщо він береться? З одного боку, 
його виводили з простої утилітарносте, розумносте, що неначе панує в 
світі (чи в ньому не панує, однак повинна запанувати через той закон). 
Та хотілось би заперечити: світ не настільки розумний, радше слід 
говорити, що він о-мовлений, а, отже, певним чином наперед заданий. 
І в ньому дійсно мають ґрунт закон, мораль. Однак, чому вони є саме 
такими? На це зсередини світу відповіді розумнішої і очевиднішої, ніж 
просто: бо так є раціонально — не знайдеш. Можна сказати: бо так 
належиться. Однак чому в цьому світі належиться саме так? Можна 
'послатися на трансцендентальний імператив. Та знову — погляд з боку 
світу і жодного пояснення. Натомість, відповідь самоочевидна: обгрунту
вання всякого морального закону — тільки в одкровенні. Іншого шляху, 
окрім як цей, для чогось, що з’являється в цей світ, у тому числі і для 
моральних законів, немає. У ньому і їх основа, і їх джерело, яке так 
часто забувається. Та й не дивно — в світі є доволі турбот і простору 
для людини, особливо для діяльної в світі людини. Наша метушня в 
ньому затуляє від нас джерело, звідки все витікає. 1 коли така діяльна 
в світі людина задається питанням — звідки ж випливають усі, такі 
незаперечні (бо дійсно незаперечні в світі) моральні закони, то шукає 
відповіді довкола себе — в світі. І не знаходить. Або неначе знаходить 
у раціональності, природному стані справ і т. д. Тобто власне тільки в 
світі, забуваючи про Ніщо чи про Бога. Людина боїться такої відповіді 
на своє питання — відповідальність, ясна річ, справа нелегка. Не кожен 
відважується ризикувати, віддаючи на заклання свого сина. Світові цього 
не поясниш, бо це в світі непоясниме. А отже, і не моральне, воно поза 
мораллю, бо поза світом. Все це дійсно повинно стати більш посполитим, 
простим, щоб знизитись до світу, щоб стате для нас у ньому приступним...
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Валерій КУЗЬМЕНКО

КОСМОПЛАНЕТАРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВОЇ ДУМКИ 
І ЦИКЛІЧНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ

Сьогодні, коли розпочато процес відродження нації, розуміння укра
їнського етносу з його працьовитістю, мудрістю, неагресивністю має 
поєднуватися із впевненістю у необхідності інтеграції України у вільну 
європейську економіку, в демократичне співтовариство планети. Такий 
космопланетарний підхід генетично закладений в українській філософській 
та науковій думці і має чи не найбагатшу в світі історію.

У суто філософському аспекті космогонічна думка зароджувалася на 
Україні в стінах Києво-Могилянської академії ще в XVIII столітті. Саме 
від праць Григорія Сковороди, “першого філософа Руси в точному змісті 
слова”1, до середини XIX століття вона існувала і трансформувалася в 
“філософію серця”, яку викладав тут її творець Памфил Юркевич — 
майбутній вчитель великого філософа-косміста Володимира Соловйова. 
Загальновідомо, що Володимир був сином видатного російського історика 
Сергія Соловйова, але сьогодні мало хто знає, що “за материнською 
лінією він за походженням належить до старовинної і своєрідної мало-

о
російської родини” . На смерть П. Юркевича в 1874 р. він відгукнувся

, з .присвяченою його пам яті статтею , в якій віддав належне своєму
вчителеві.

Після смерти В. Соловйова в 1900 р. розвивали космопланетарну думку 
на території України його послідовники — видатні російські мислителі 
Микола Бердяєв та Сергій Булґаков, життя і філософська творчість яких 
також пов’язані з Києвом. М. Бердяєв тут народився, наприкінці XIX 
століття навчався в університеті (старший брат його, Сергій — доволі 
відомий український поет того часу), а С. Булгаков на початку XX 
століття мав професуру в Київському політехнічному інституті. З 1904 р. 
вони разом редагували часопис “Новий шлях” (з 1905 року — “Питання 
життя”). Цікавим є і той факт, що наприкінці XIX — на початку XX 
віків у стінах Києво-Могилянської академії, яка тоді мала назву духовної, 
викладав Афанасій Булґаков, батько російського письменника — косміста 
Михайла Булґакова, автора невмирущого роману “Майстер і Марґарита” 
(Афанасій і Михайло Булґакови — далекі родичі Сергія Булґакова).

Космопланетарне світобачення було притаманне також українському 
мислителю Сергію Подолинському, який у 1871 р. закінчив фізико-ма- 
тематичний факультет Київського університету. Він став автором першої 
у світі праці міждисциплінарного характеру, що у ній поєднувалися 
астрономічні, фізичні, біологічні, соціологічні та економічні знання, 
нагромаджені цивілізацією наприкінці XIX століття. Ця праця, яка вперше 
вийшла друком у 1880 р., сьогодні дозволяє зробити висновок, що
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Подолинський зробив еколого-економічне відкриття світового рівня. Ним 
доведено, що цілеспрямована економічна діяльність людей — це процес, 
який нагромаджує і перетворює сонячну енергію на поверхні Землі з 
метою відтворення засобів задоволення людських потреб. Це, за оцінкою 
К. Маркса і Ф. Енґельса, (добрих знайомих українського вченого), “дійсне 
відкриття Подолинського”4 не до кінця зрозуміли тоді не тільки вони, 
але й людство взагалі.

1 тільки згодом, через півстоліття, його співвітчизник, другий укра
їнський геній Володимир Вернадський сприйняв ці ідеї, які підштовхнули 
його до створення теорії ноосфери. Вже на схилі свого віку (помер він 
у 1945 р., на 82 році) Вернадський писав, що світовий характер 
суспільно-політичних процесів у ході історії виразно випливає з глибшого 
субстрату людської історії, — з геологічного субстрату, який лежить в 
основі історії людства, з нового стану галузі життя нашої планети, її 
біосфери, переходу її в ноосферу, в якій людство стає уперше могутньою 
планетарно-геологічною силою, що в ній саме геологічно має виявляти 
себе його думка, його свідомість5.

У дев’яності роки XIX віку третій український геній, “найкращий 
слав’янський економіст”6 Михайло Туган-Барановський чи не першим у 
світі розробив учення про значення циклічности економіки, пов’язаною 
з періодичністю промислових криз, як чинника історичного розвитку. Вже 
тоді він писав про необхідність створення соціальної, а не політичної 
економії. До речі, саме за його підручниками до 1917 р. майже вся Росія 
набувала економічних знань7.

У двадцяті роки XX століття один із його найвідданіших учнів, видатний 
російський вчений Микола Кондратьєв, відкрив великі цикли кон’юнктури, 
які й було покладено в основу його теорії “довгих хвиль” (період кожної 
з яких складає приблизно 55 років). У 1923 році вийшла друком його 
книга “Михайло Іванович Туган-Барановський”, в якій він відзначив, що 
саме завдяки Тугану-Барановському економічну науку в Росії було піднято 
на європейський рівень. Наприкінці свого трагічного життя (з 1930 р. 
М. Кондратьєв перебував у сталінських катівнях, де його було розстріляно 
в 1938 р.) він здійснив ще одну ідею свого вчителя, написавши в ув’язненні 
книгу з соціальної економії .

У своїй теорії “довгих хвиль” М. Кондратьєв пояснював причинність 
їх виникнення необхідністю оновлення основного капіталу9. Вже 
наприкінці тридцятих років Й. Ііїумпетер, не приховуючи спадкоємства 
ідей М. Тугана-Барановського і М. Кондратьєва, в своїх дослідженнях за 
першооснову довгих хвиль визначив імпульси новотворень, що завдають 
коливання всій економічній системі10. Причому економічний цикл ним 
було розкладено на дві часових складових — інноваційну та імітаційну, 
до яких у сімдесяті роки німецький економетрик Ґерхардт Менш додав 
третю складову — “технологічного пату”11.

Таким чином, кондратьєвский цикл складається з трьох часових 
складових: короткострокової — “патової” (перехідно-депресивної), серед- 
ньострокової — інноваційної (революційно-відновленської) та довгостроко
вої імітаційної (еволюційно-застійної). За аналогією, виходячи з гіпотез 
істориків-соціологів Сергія Льозова про поперемінне “стиснення” та 
“розслаблення” соціальної системи12 та Олександра Янова про 
періодизацію її розвитку за циклами реформ і контрреформ13, ми 
спробували визначити цикли історичного процесу в країні за часів 
Радянської влади.
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Отже, перший тридцятирічний цикл почався з трирічного “патового” 
періоду боротьби за владу (громадянська війна 1918 — 1920 рр.). Після 
нього дев’ять років тривав період ленінського “розслаблення” (НЕП), а 
з 1930 року розпочався період сталінського “стиснення”, який у цілому 
до смерті Йосифа Сталіна (березень 1953 р.) тривав 23 роки 2 місяці. 
Але з нього необхідно виключити п’ятирічну екзогенно-біфуркаційну 
44лакуну” чотирьохрічного воєнного “стиснення” у протидії іншій тотальній 
системі (з червня 1941 р. до травня 1945 р.) разом із короткостроковим 
річним післявоєнним “розслабленням” до серпня 1946 р. За винятком цієї 
“лакуни” довжиною у 5 років 2 місяціі, загальний період сталінського 
“стиснення” складав 18 років.

Таким чином, 30-річний соціально-історичний цикл складається також 
з трьох часових складових з періодами 3, 9 та 18 років14.

З 1953 р. розпочався другий тридцятирічний цикл, який тривав до 
кінця 1982 р. Він також складався з трирічного “патового” періоду 
боротьби за владу між представниками сталінського оточення (1953 — 
1955 рр.), дев’ятирічного періоду хрущовського “розслаблення” — так 
званої “відлиги” (1956 — 1964 рр.) та вісімнадцятирічного періоду 
брежнєвського “стиснення” до смерти Леоніда Брежнєва (листопад 1982 р.).

З 1983 р. розпочався третій тридцятирічний цикл трирічним “патовим” 
періодом боротьби за владу між представниками брежнєвського оточення, 
який закінчився перемогою Михайла Горбачова в 1985 р. Саме він 
проголосив “перебудову” — третє “розслаблення” за часів існування 
радянської імперії, яке триває вже 7 років. І хоча імперія нещодавно 
розпалася, за аналогією з дев’ятирічною довжиною двох попередніх 
“розслаблень” воно має скінчитися в 1994 р. Тобто ми маємо майже 2 
роки реформаторської діяльности для забезпечення розбудови вільної 
економіки та демократичного суспільства (стаття написана 1992 р. — 
Ред.). Це є необхідним, щоби “чергове стиснення” (а саме: організація 
та кооперація суспільства) в Україні почалося якраз на засадах соціально- 
екологічних пріоритетів у вільній європейській економіці та інтеграції її 
в світове демократичне суспільство.

Сьогодні постає дуже важливе питання. Чи є розбудова незалежної 
України гарантією створення на її території демократичного суспільства? 
Адже тотальність, яка за десятиріччя комуністичної диктатури сформувала 
певний генотип людини, передусім конформіста, має стійкий характер, і 
для звільнення від стереотипів мислення і зміни структури суспільства 
потрібні десятиріччя активної праці найбільш освічених його прошарків 
(перш за все, серед молоді). Але в наш час спостерігаються тенденції, 
зворотні напрямкам створення громадянського суспільства. Про це нас 
попереджають авторитетні західні експерти.

Так, на міжнародній науковій конференції “Катастрофічні суспільні 
явища і самоорганізуюча поведінка соціальних систем”, яка відбулася в 
Києві, директор інституту теоретичної фізики Штутґартського 
університету, професор Вольфґанґ Вайдліх у своїй доповіді відзначив, що 
суспільство, індивідам якого властива психологія з певними рисами 
тоталітаризму і конформізму, може розвиватися за досить страшною 
схемою, а саме: циклічне повторення довгострокового періоду жорсткої 
тоталітарности змінюється короткочасною “відлигою”, що закінчується 
анархією, після якої знову настає період твердої влади...

Знаменно, що наприкінці кожного “розслаблення” мала місце еко
номічна криза, яка й використовувалася для обґрунтування чергового
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“стиснення”. Такі кризи були і наприкінці 20-х років (тобто у період 
закінчення першого “розслаблення” за часів Радянської влади), і 
наприкінці хрущовської “відлиги”. (Першу економічну кризу М. Конд- 
ратьєв спрогнозував ще у 1923 році, і невдовзі вона постала у вигляді 
“великої депресії” в країнах Заходу).

До речі, 60-і роки були періодом пожвавлення не лише у світовій, 
але і в радянській економіці: темпи розвитку народного господарства 
СРСР у 1966 — 1970 рр. були найвищими за майже піввікову історію 
існування імперії після другої світової війни. Саме ця війна була засобом 
розв’язання протиріч, накопичених за час “великої депресії”. У середині 
XIX століття таку ж роль відіграла буржуазна революція 1848 р. Через 
такі соціальні катаклізми і відбуваються зміни інституційної структури 
суспільства, яка потребує відповідности економічній структурі, що скла
дається протягом попередньої “кондратьєвської хвилі” і зумовлена техніко- 
технологічними рівнями виробництва у різних його галузях.

Сьогодні економічна криза в країнах колишнього СРСР — ніби похідне 
від “патового” періоду в “кондратьєвській хвилі”. Ґ. Менш ще в 70-і 
роки спрогнозував закінчення чергової хвилі у “патовому” стані світової 
економіки в 1994 році. Саме інноваційні імпульси повинні зумовити 
процеси виходу з економічної кризи на початку п’ятої “кондратьєвської 
хвилі”, які прогнозуються з 1995 року в усьому світі.

Поглиблений аналіз свідчить, що неможливо порушити загальні зако
номірності соціально-економічного розвитку на Землі, які пов’язані з 
космопланетарними процесами. Але, визначивши ці закономірності та їхню 
причинність, знаючи про них, можна різними регуляторами посилити 
вплив позитивних тенденцій і знизити вплив неґативних. Таким чином, 
системний аналіз і прогнозування циклічно-еволюторної динаміки 
соціально-економічних та еколого-природних процесів з акцентом на 
синхронізацію різнохарактерних циклів має мету попередження і 
пом’якшення наслідків соціальних та природних катастроф. Спільний 
розгляд цих систем дозволяє визначити прямі і зворотні зв’язки між 
соціально-економічними та еколого-природними системами і змоделювати 
їх як загальний коеволюційний процес розвитку суспільства і нав
колишнього середовища в кожній з його сфер: літо-гідро-атмо-біо-сферах. 
Соціум, який також належить до біосфери, тобто є частиною природи,, 
створює ще за, Володимиром Вернадським, сферу розуму — ноосферу, а 
за Павлом Флоренським — духовну сферу — пневмотосферу, тобто 
“особливу частку речовини, яка залучена в колообіг культури чи, точніше, 
у коловорот духу”15.

1 Визначення Василя Зеньковського, професора Київського університету до еміграції у 
1919 р. (Див.: Зеньковский В. В. История русской философии в 2-х т., 4-х ч. — 
Л., 1991. — Том 1. — Ч. 1. — С. 64).

2 Див.: Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творення — изд. 2. — Спб, 1903.
— Прим. 10. (Цікаво, що до однієї з паростей цієї родини “належав відомий 
український філософ Григорій Савич Сковорода”). Див.: Лукьянов С. М. О Вл. 
Соловьеве в его молодьіе годьі. /  Материальї к биографии. В 3-х кн. — М., 1990.
— Кн. 3. — С. 7.

3 С оловьев В. С. О философских трудах П. Д. Юркевича (1874). Собр. соч. — Спб., 
1911. — Т. 1. — С. 171 — 196.

4 Див.: Листи Ф. Енгельса до К. Маркса про С. Подолинського. Сергій Подолинський. 
Вибрані твори. — Монреаль, 1990. — С. 193 — 194.

5 Див.: Вернадский В. И. Научная мьісль как планетное явление — М., 1991.
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6 Визначення Йозефа Шумпетера, одного із найбільш видатних вчених-економістіп 
світу, який викладав політекономію у Чернівецькому університеті ще за часів 
Австро-Угорської імперії (Див.: Іван  КороііецькиН Українська економічна думка у 
XIX столітті. /  Дзвін. — 1991. — № 1. — С. 133).

7 Див.: Туган-Барановский В. И. Основьі политической зкономии. — Спб., 1909 
(Підручник мав п’ять видань).

8 Див.: Кондрапіьев Н. Д  Основньїе проблеми зкономической статики и динамики — 
М., 1991.

9 Див.: Кондрапіьев Н. Д  Проблеми зкономической динамики — М., 1989.
10 Див.: Shumpeter / .  Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of 

the Capitalist process — N. Y.; L., 1939.
11 Див.: M ench G. Stalemate in Technology: Innovation Overcom the Depression. — 

Cambridge, Mass., 1979.
12 Див.: Л езов C. В. Освобождение или вьіживание? /  Искусство кино — 1991. — 

№ 1. — С. 71 — 72 (написано у брежнєвському таборі).
13 Див.: Я нов А. Л. Одиссея русской автокритики. /  Перспективьі. — 1991. — № 2.

— С. 78 — 89.
14 Вчені Древнього Китаю “в різних соціальних процесах... визначили цикли з періодами 

З, 9, 18, 27 та 30 років” (Див.: Плотинский Ю. М. Математическое моделирование 
динамики социальньїх процессов — М., 1992. — С. 57).

15 Див.: Игумен Андроник П. В. ФлоренскиН  Павел Александрович Флоренский, 1882
— 1937. /  Писатель и время: сб. докум. прозьі — M., 1991. — С. 291.
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Мирослав ТРОФИМУК

ІНСТИТУТ НЕОЛАТИНІСТИКИ — 
УТОПІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Злам XVII — XVIII ст. можна вважати апогеєм більш-менш вільного, 
природного розвитку української культури, що несла на собі печать 
неповторности, відбивала особливості національного світогляду. На цій 
основі і згідно з особливостями світосприйняття українців реалізовувались 
усі форми екзистенції нації в різноманітних інституціях Української 
гетьманської держави.

Важливим аспектом творення української культури було латиномовне 
письменство — чималий масив творів найрізноманітнішої тематики, 
написаних латинською мовою у XVI — поч. XVIII ст., які є питомо 
українськими творами. Вони повноцінно відбивають самобутні риси 
ментальности нації; чужа мова була комунікативним засобом, який 
уможливлював активний діалог із рештою Європи.

Україна того часу була часткою і суб’єктом формування європейської 
цивілізації постренесансної епохи. Наслідком співпраці різних етнокуль
турних регіонів & згадана новолатинська творчість українських авторів, а 
також загальний рівень розвитку нашої культури XVII — поч. XVIII ст., 
зокрема, рівень політичної культури, що виявився в появі та змісті 
Конституції Української гетьманської держави (1710 р. — так звана 
Конституція Пилипа Орлика) — чи не першої конституції європейського 
континенту.

Намагаючись нині реанімуватися як повноцінна нація, як українці, 
мусимо дослідити і свою новолатинську спадщину. Без вичерпного знання 
про цю грань нашого культурного розвитку не лише збіднимо свою 
спадщину кількісно, але й не матимемо повного уявлення про особливості 
формування світогляду нації. Твори латинською мовою писалися, зокрема, 
і для реципієнта, не знайомого з українською культурною стихією, і через 
те вони особливо рельєфно увиразнюють окремі, нині часто втрачені 
духовні вартості.

Інтерес до новолатинської спадщини спонтанно виникав уже декілька 
разів, насамперед у переломні епохи. У кінці XIX — на поч. XX ст. 
дослідники досить вичерпно проаналізували зміст окремих творів, головно 
теоретичних курсів словесности у контексті вивчення науково-педагогічної 
діяльности Києво-Могилянської академії1. У 60 — 80-ті роки нашого 
століття теж опубліковано низку статей і монографій на ці теми2.

Проте вивчення джерел не виходило — та й не могло з відомих 
причин вийти3 — за межі вузькоспеціальних досліджень; багатющий масив 
творів історіографічного, теологічного змісту все ще лишається непере- 
кладеним, а, отже, недоступним фахівцям, не кажучи вже про присутність
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виражених у цих творах ідей у педагогічному процесі чи їхню приступність 
“широкій громадськості”... А саме в цих творах відбито процес само
усвідомлення нації, закладено підставові, питомі категорії українського 
світогляду, — у зв’язку з цим важко переоцінити їхню роль у формуванні 
повноцінного громадянина Української держави.

Для систематичного вивчення новолатинської літератури (слово 
“література” означає тут не лише твори “красного письменства”, а весь 
масив писаної та друкованої продукції головно XVI — XVIII ст.) потрібно 
створити в Україні Інститут неолатиністики.

Неолатиністика — одна з цілого комплексу дисциплін, метою яких є 
міждисциплінарне вивчення значення та ролі античної традиції (в 
найширшому розумінні — грецька, римська та візантійська культурна 
спадщина) в культурі європейських народів.

Метою неолатиністики в Україні є дослідження впливу римської 
(латиномовної) традиції на розвиток української культури, тобто введення 
в науковий обіг і всебічне міждисциплінарне дослідження документів та 
літературних творів, які створені в Україні латинською мовою або ж на 
основі новолатинської культури західної Європи.

Інститут неолатиністики повинен реалізувати такі завдання:
1. Розшук пам’яток письменства XVI — XVIII ст., які містять згадки 

про Україну. Створення анотованого бібліографічного реєстру:
а) творів українських авторів XVI — XVIII ст., написаних латинською 

мовою;
б) латиномовних пам’яток, починаючи з XII ст., створених.на території 

Галицького князівства;
в) творів і документів церковної тематики по XX ст. включно;
г) творів чужинців, що містять згадки про Україну.
2. Переклад Літературних творів, насамперед історіографічного змісту, 

та видання у формі двомовних науково коментованих публікацій — 
введення цих пам’яток у науковий обіг.

3. Оснащення публікацій оригінальних текстів вичерпним корпусом 
інформації, передмовами, де з’ясовувалося б місце та значення конкретної 
пам’ятки в культурному процесі. Такі передмови стануть суттєвим внеском 
у дослідження культуротворчих процесів XVI — XVIII ст. в Україні. 
Узагальнення цих відомостей дасть змогу докладніше окреслити особливості 
розвитку української культури в загальноєвропейському контексті. 
Порівняння українських явищ з аналогічними чи типологічно спорідненими 
західноєвропейськими дасть вдячний матеріал для створення синтетичного 
курсу історії української культури в контексті процесів формування 
сучасних рис європейської цивілізації.

4. Опрацьовуючи новолатинські тексти, класичні філологи зможуть 
поглибити свою питому кваліфікацію, а також набути відповідної компе
тенції в суміжних дисциплінах — історії, праві, теології тощо. Таким 
чином, протягом, скажімо, десятиліття, можна підготувати достатню 
кількість висококваліфікованих спеціалістів, здатних вести безпосередній 
діалог із науковцями інших країн, а також виробити методологічні 
принципи опрацювання пам’яток та видавничу культуру сучасного рівня.

5. Пріоритетним напрямом діяльности Інституту має стати, без сумніву, 
укладення латинсько-українського словника на рівні сучасних вимог. 
Зайве, очевидно, переконувати, що засвоювати чужу мову за посе
редництвом іншої, нерідної для студента, безглуздо: він неминуче або
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втратить власну культуру, або ж не опанує на достатньому рівні 
спеціальносте. На жаль, саме таку ситуацію спостерігаємо нині.

До складу латинсько-українського словника, крім вироблених 
кількасотлітньою традицією української лексикографії, повинні ввійти 
матеріали т. зв. “словничків перекладачів” — наслідки перекладу, 
наукового опрацювання оригінальних текстів. Таким чином латинсько- 
український словник доповниться питомою українською новолатинською 
лексикою.

6 . Результати діяльносте Інституту неолатиністики можна буде 
використати для укладення різноманітних довідників, біо-бібліографічних 
словників діячів української культури XVI — XVIII ст., латино-українських 
та українсько-латинських словничків для шкіл, гімназій, семінарій.

7. Окремим напрямом діяльносте Інституту повинне стати упорядку
вання різноманітних посібників, що могли б прислужитися в педагогічному 
процесі: хрестоматій з античної й української історії та культури, “книжок 
для читання” тощо.

Інститут неолатиністики міг би також узяти на себе функцію готувати 
кадри візантологів (за умови стажування у котромусь із авторитетних 
осередків візантиністики).

Інститут неолатиністики доцільно формувати з двох структурних 
одиниць: наукового відділу та відділу технічного забезпечення, де 
працювали б бібліографи та персонал комп’ютерного обслуговування. 
Зрозуміло, що інститут повинен мати відповідні фонди на друк джерел 
та публікацію наслідків дослідної діяльносте.

Мусимо зробти конкретні кроки до вирішення цієї проблеми вже 
сьогодні: в Україні є поодинокі фахівці, які могли б надати посильну 
допомогу молоді. Маю на увазі таких людей, як Ігор Захара, Марія 
Кашуба, Йосип Кобів, Володимир Литвинов, Віталій Маслюк, Іван 
Паславський, Андрій Содомора, Наталя Яковенко, що репрезентують 
українське перекладознавство, історичну науку, історію філософії, 
релігієзнавство. Ці люди самотужки, всупереч системі, набули за 
несприятливих умов унікального досвіду, проте не існує осередку, де вони 
могли б передати цей досвід наступним поколінням4.

Треба зважити й на те, що знову зростає інтерес до процесів 
формування того рівня культури, який ми іменуємо європейською 
цивілізацією, насамперед у посткомуністичних країнах, котрі відновлюють 
свою національну ідентичність. Виникають спеціальні осередки. А в Україні 
нема аналогічних структур, які здатні повести партнерський діалог.

1 Праці Макарія Булпікова, Миколи Петрова, В. Рєзанова, Миколи Сумцова та ін.
2 Праці І. Білика, Й. Дідика, 1. Іван о, Я. Ісаєвича, М. Кашу би, Й. Кобіва, В. Литвинова, 

В. Маслюка, Д. Наливайка, Г. Сивоконя, А. Содомори, Я. Стратій, Н. Яковенко та ін.
3 Див.: Трофимук М. Проблеми і перспективи неолатиністики в Україні. / /  Матеріали 

Другого Міжнародного конгресу україністів (Львів, 22 — 28. 08. 93). — Львів, 1993.
— Том: Літературознавство.

4 Див.: Трофимук М. Поради стороннього, або Чи класична класика у Львові. 11 Дзвін.
— 1991. — № 12.
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БІБЛІОГРАФІЯ

Олександр МАЙБОРОДА

ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ “НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ”

Velychenko Stephen. Shaping identity in Eastern Europe and Russia. 
Soviet Russian and Polish accounts of Ukrainian history, 1914 — 1991. — 
New York: St. Martin’s Press, 1993. — 266 p.

З тих, хто здобував історичну освіту в колишньому СРСР, чи 
знайдеться хоч один, хто був у захопленні від такої дисципліни, як 
історіографія? Особисто я таких не знаю. Коли молоді дослідники починали 
наукову діяльність, історіографічна спеціалізація також не викликала в 
них ентузіазму. І це не дивно. “Чистий” історик відкриває в джерелах 
нові факти, які в його уяві перетворюються на захопливі картини минулих 
подій. А що залишається історіографові? Інвентаризувати праці “чистих” 
істориків, систематизувати їхні погляди, порівнювати їх, подекуди дозво
ляючи собі висловлюватися щодо “істинности” чи “помилковости” тієї 
або іншої концепції. Прямо скажемо, не дуже вдячна справа.

Останніми роками історіографічні праці почали привертати увагу не 
лише вузького кола ентузіастів, як це було раніше. Історія історичної 
науки сама по собі виявилася сюжетом, у якому вирують пристрасті, точить
ся політична інтрига, падають авторитети, схрещуються леза інтелекту.

Відкриттям цього маловідомого боку історіографії ми зобов’язані в 
першу чергу політичним колізіям. Історія стала міцним підпертям у 
руйнуванні радянської системи з її ідеологічними догматами, і погляди 
громадськосте повернулися до надбань історичної думки.

Власне, не було новиною, що історіографія — це теж явище історії, 
що праці вчених — це не витвір якогось абсолютно нейтрального й 
незалежного духу, а інтелектуальне втілення внутрішнього боріння в 
суспільстві, політичного та світоглядового. Коли до того ж розкривається 
механізм цього боріння, то історіографія наповнюється персонажами, 
мотивами їхніх дій, методами впливу на опонентів. Так процес виникнення 
історичних концепцій стає частиною власне історії і несе в собі неабиякий 
потенціал впливу на уяву і дослідника, і читача.

Якщо в Україні вчені лише входять у смак таких досліджень, то в 
демократичному світі вони стали звичним явищем. Цього року перелік 
таких праць поповнився англомовною книжкою доктора Степана Величен- 
ка з Торонтського університету “Формування ідентичносте у Східній 
Європі й Росії. Радянсько-російські та польські тлумачення української 
історії, 1914 — 1991” (Нью-Йорк, 1993).

Було б нещирим замовчати ті сторони твору, які дещо псують враження 
від нього. Так, авторові не вдалося уникнути традиційної вади 
історіографічних праць — нахилу до інвентаризації історичних концепцій. 
Можливо, це й не впадало б в очі, коли б порівняння поглядів радянських 
і польських істориків здійснювалося не за чергою, а одночасно, навколо 
означених сюжетів. Впевнений, що такий спосіб збудив би більший інтерес 
читача. Інвентаризаційний наголос книжок виявив себе і в надто
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академічному стилі викладу, який дещо дисонує з розповіддю про 
драматичну боротьбу ідеологічних доктрин та наукових концепцій, що 
точилася в колишньому СРСР та в Польщі.

Значно більше враження залишають позитивні сторони книжки 
С. Величенка. Перш за все, не можна не оцінити тієї величезної роботи, 
що її виконав автор, систематизуючи праці радянських та польських 
дослідників, які торкалися проблем української історії. Саме авторові цього 
твору фахівці мають завдячувати досить повну картину того, як еволюція 
наукових шкіл у Польщі та СРСР виявила себе в підході до історії 
України — найполітизованішого питання радянсько-польського діалогу. 
Вже хоча б за історико-бібліографічний доробок авторові варто подякувати.

Для істориків в Україні книжка Степана Величенка корисна ще й тим, 
що поширить їхні погляди про сучасний розвиток світової історичної 
думки, ознайомить із найважливішими засадами методології, прийнятої в 
більшості західних історичних шкіл. Зокрема, у наш час захоплення 
національною ідеєю не зайвим буде авторове нагадування про ту 
обставину, що після другої світової війни “західна історична культура не 
виявляла виняткової націоналістичної відданости національній історії”, 
хоча, водночас, більша частина світової історіографії і залишилася 
національною, а потреба людей у колективній ідентичності, одним із 
виявів якої є націоналізм, не зменшилася (с. 17).

Таку амбівалентність “національної” історіографії С. Величенко 
розкриває через аналіз ідеологічних засад радянської та польської 
історіографії історії України. На його думку, в СРСР українська історія 
інтерпретувалася з погляду не російського націоналізму, а централізованої 
держави, якою управляла наднаціональна еліта. Висновок автора ґрун
тується на тому, що СРСР не був колоніальною імперією, якою правила б 
Росія. Хоча історії неросійських народів і виводилися з російської культури 
та історіографії, але такий підхід мав на меті не заперечувати відмінності 
інших народів, а зміцнювати державу.

Найближчим часом, можливо, ми матимемо нагоду перевірити, чи 
справді радянська імперія не була імперією російської нації-держави. 
Нещодавно на виборах до російського парламенту успіх здобула 
Ліберально-демократична партія Росії, яка прагне відновити імперію, 
апелюючи до відверто націоналістичних почуттів росіян. Дедалі більше 
поширення кола прихильників В. Жиріновського змушує сумніватися, що 
росіяни сприймали СРСР тільки як наднаціональну централізовану 
державу, яка нехтувала російську ідентичність.

Своєю книгою Степан Величенко ще раз нагадав про величезну (якщо 
не вирішальну) роль історіографії у формуванні національної ідентичности. 
Але він нагадав також хоча й тривіальну, але важливу обставину, що 
сама історіографія визначається державними політико-ідеологічними на
становами та й узагалі рівнем лібералізації всього інтелектуального життя 
суспільства. Зокрема, порівняння методологічних засад польської та 
радянської історичної науки відкрило, що жорсткі концептуальні й 
теоретичні лещата, в які була затисну та наука в СРСР, зумовили її 
відставання в розвитку наукових шкіл і течій. Натомість більша ідеологічна 
свобода польських істориків допомогла їм зберегти зв’язок своєї вітчизняної 
історіографії зі світовою історичною традицією.

Інша справа — неупередженість історичних праць. Порівняння 
польських і радянських інтерпретацій української історії, що його провів
С. Величенко, ще раз нагадало, що більш модерна й глибока методологія 
не рятує від суб’єктивізму так само, як і методологія догматична, і в 
своєму тлумаченні минулих подій, що мають значення для сучасної 
політики, будь-яка історіографія залишається “національною”. Що це 
означає для українських істориків, у першу чергу молодої ґенерації, гадаю, 
пояснювати не> обов’язково. <
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Тарас КУЗЬО

ДИЛЕМИ НЕЗАЛЕЖНОСТИ

Alexander J. Motyl. Dilemmas o f Independence, Ukraine After 
Totalitarianism. — New York: Council on Foreign Relations, 1993.

Англомовної літератури про сучасні українські справи дуже бракує. 
Хоча Україна була однією з найбільших республік колишнього СРСР за 
населенням і територією, мала великі збройні сили та ядерну зброю 
очевидної стратегічної важливосте, в західних академічних колах її, на 
жаль, майже не вивчали. Тому книжку Олександра Мотиля слід вітати 
вже через те, що вона заповнює велику прогалину в знаннях про 
сьогоднішню незалежну Україну.

Мотиль, заступник директора Інституту Гарімана в Колумбійському 
університеті, є фахівцем із радянських національних проблем з особливим 
зацікавленням Україною. Читачі, які сподіваються знайти опис та 
хронологію подій, будуть розчаровані. У Мотилевій книжці досліджується 
концептуальний контекст, у якому опинилася нова незалежна держава й 
особливо її керівництво після грудня 1991 року, коли на референдумі 
переважна більшість населення проголосувала за вихід із СРСР.

“Дилеми незалежносте” охоплюють широке коло проблем. У передмові 
Мотиль викладає свої “передумови” та “схильності”, а далі описує 
історичне тло прагнення сучасної України до незалежносте. Інші розділи 
присвячено формуванню нової національної ідентичносте, російсько-укра
їнським відносинам, економічним проблемам та творенню нової керівної 
еліти. Закінчується книжка обговоренням дилем, які стоять перед Заходом.

Вихідною точкою для розуміння “дилеми” України є вплив трьох 
століть російського імперіалізму та сімдесяти років радянського 
імперіалізму. Як указує Мотиль, в Україні становище далеко гірше, ніж 
у колишніх колоній західних держав, які страждали тільки від 
імперіалізму. Приміром, індійські націоналістичні еліти успадкували 
британські політичні інституції, на яких можна було будувати найбільшу 
в світі демократичну державу, і не мусили боротися зі спадщиною 
тоталітаризму.

“Дилема”, перед якою опинилось українське керівництво, має, за 
Мотилем, два складники. З одного боку, розпад радянської імперії 
спричинйв швидкі й докорінні зміни там, де населення було до них 
найсприйнятливіше. Заклик націоналізму був закликом нового життя та 
світлого майбутнього. Водночас спадщина радянського тоталітаризму 
послаблювала здатність пострадянських еліт удатися до радикальної 
політики й здатність населення боронитися від її наслідків. Отже, 
українському керівництву бракувало інституцій, аби проводити послідовну 
політику.
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Спроби радикальних змін, які робилися в деяких республіках колишньо
го СРСР, завжди наражалися на запеклий опір старої номенклатури, яка 
все ще зберігає свої пости, — особливо на місцевому рівні. Наслідком 
цього стало повернення до влади в Грузії, Азербайджані та Литві 
націонал-комуністів, які погодилися знизити темпи реформ, не загрожу
ють, як видається, національним меншинам і прихильно ставляться до 
відновлення зв'язків із Росією та СНД. В Україні націонал-комуністи (а 
не націоналісти) залишалися при владі й здійснювали вимоги контреліт 
(націоналістичної опозиції). У цьому сенсі Україна відрізняється і від 
балтійських чи закавказьких республік, з одного боку, і від Середньої 
Азії та Білорусі, з другого.

В Україні контреліти ніколи не були досить сильними, щоби здобути 
владу (вони ніколи не долали 50-відсоткового бар’єру в опитах громадської 
думки). Неоднакова й національна свідомість у різних регіонах республіки, 
зокрема, є велика різниця між Східною та Західною Україною завдяки 
різній спадщині чужинського панування — російського й австрійського. 
Але опозиційні еліти мали досить сили, аби штовхати Україну в напрямку 
незалежности й розколоти комуністичну партію на “імперську” та 
“національну” фракції. Коли в грудні 1991 року націонал-комуністи й 
націоналістичний рух об’єднали свої зусилля, Україна здобула неза
лежність — але за це довелося заплатити певну “плату”.

Саме обговорення цієї “плати” за непростий союз із номенклатурою 
помітно бракує Мотилевій книжці. Безсумнівно, автор має рацію, пишучи, 
що якби Україна послухалася порад західних “фахівців”, то це, певно, 
призвело б до деіндустріалізації та політичної і соціальної нестабільности. 
Наслідки економічних реформ, наприклад, безробіття, матимуть на Східній 
Україні і соціальний, і етнічний резонанс, з огляду на велику кількість 
росіян та російськомовних українців.

Отже, українське керівництво мало вибирати: або швидка економічна 
реформа й соціальний неспокій, або більша увага до соціальної та 
політичної стабільносте й поглиблення економічної кризи. Президент 
Кравчук став на другий шлях і аж до осени 1992 року підтримував дуже 
некомпетентного прем’єр-міністра Фокіна. Номенклатура була задоволена: 
вона не опиралася незалежності, натомість Кравчук зберіг їй посади й 
привілеї. Колишній прем’єр Фокін, росіянин, був заспокійливою постаттю 
для Сходу та для номенклатури (с. 161).

Хоча 1992 року в Україні, на відміну від багатьох республік колишнього 
СРСР, зберігалася стабільність, на економіку не звертали уваги і програми 
виходу з кризи розроблено не було. Але ця стабільність не була 
використана для того, щоби проштовхнути реформи чи залучити широко
масштабні іноземні інвестиції, створивши привабливий економічний клімат. 
Економічна реформа, по суті, не стояла на порядку денному українського 
керівництва, тим часом рівень життя далі падав у міру того, як набирала 
обертів інфляція. Серед населення запанувала думка, що, хоч воно 
постраждало від економічної кризи, але поліпшення попереду не видно. 
Іншими словами, був “шок”, але не було “терапії”. Маючи чи не найкращу 
потенційно ресурсну базу в колишньому СРСР, українське керівництво 
довело українську економіку до кризи, яку можна порівняти з ситуацією 
в охопленому війною Азербайджані. Досі немає розуміння серйозности 
спустошливих наслідків гіперінфляції, як немає і програми реформ для 
виходу з кризи.

Навряд чи слушним є твердження, що соціальні (а можливо, й етнічні)
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заворушення в Україні все одно почалися б — незалежно від того, 
проводив би Київ реформістську чи консервативну політику. У випадку 
України консервативна політика проводилася в ім’я “стабільносте”, яка 
дедалі більше переходила в застій. Не тільки немає світла в кінці тунелю, 
але й, здається, українське керівництво забуває про внутрішні небезпеки 
для незалежносте, які віщує політична й економічна криза, і воліє 
зосереджувати увагу на зовнішніх загрозах.

Хоча, як слушно вказує Мотиль, Леонід Кравчук відіграв важливу 
роль у пом’якшенні переходу до незалежносте, проте ситуація, здається, 
переросла його. Високо оцінюючи в своїй книжці президента Кравчука, 
Мотиль не помічає його нездатносте стати на висоті становища як 
справжній національний лідер. Кравчук не тільки не виявив ініціативи в 
першій половині 1992 року, щоб запровадити радикальні зміни — 
наголошуючи на ‘‘стабільності”, він фактично залишив стару номенклатуру 
при владі, не зумівши водночас (на відміну, можна зауважити, від Бориса 
Єльцина) накреслити перспективу сучасної, орієнтованої на Захід Укра
їнської держави.

Мотиль указує на деякі хиби українського керівництва, яке в серпні
— грудні 1991 р. не було готове до незалежносте. Колишня колоніальна 
бюрократія звикла діяти по-рабському, одержуючи накази з Москви й не 
виявляючи жодної ініціативи. Надто ж українська бюрократія, яку великою 
мірою сформували вісімнадцять брежнєвських років “доби застою”, коли 
в республіці залізною рукою правив Володимир Щербицький. За часів 
застою серед української бюрократії розквітли корупція та кумівство. На 
жаль, досі мало що зроблено, аби подолати ці проблеми, дуже небезпечні 
для України, адже колишня радянська бюрократія віддана лише самій 
собі — а зовсім не молодій незалежній державі (це стає дедалі ясніше).

Іншим спадком чужинського панування та радянського тоталітаризму 
є потреба відродити українську націю, не погіршуючи водночас стосунків 
із національними меншинами. Формування нової національної 
ідентичносте включатиме поширення масових міфів і символів, які не є 
вузько етнічними. Молода незалежна держава повинна витворити неек- 
склюзивний націоналізм, який не відштовхне велику російську меншину, 
особливо в Криму, й водночас задовольнить потребу західних і цент
ральних українців будувати “справжню” українську державу.

Справді, Україна стоїть однією ногою у Східній, а другою — в 
Центральній Європі; одна прямує вперед до “возз’єднання з Заходом”, а 
друга задкує до реінтеграції з Росією. Це, в свою чергу, призвело до 
постійних бурхливих дискусій в Україні та поляризації на федералістський 
і антифедералістський табори, а також до дедалі рішучіших вимог 
регіональної автономії в Донбасі, Одещині та Закарпатті. Ці недостатньо 
висвітлені в Мотилевій книжці питання, а особливо ставлення до них 
українського керівництва, відіграватимуть провідну роль у майбутній 
еволюції України.

Наскільки непросто буде будь-якому українському керівництву 
розв’язати ці проблеми, свідчать висунуті у вересні 1993 р. вимоги 
провести референдум щодо національної символіки України. Україна й 
Росія мають несумісні історичні міфи та національні інтереси. Небажання 
Росії ставитися до України як до рівного партнера, увічнення відносин 
“старшого та молодшого брата” й відтак українського комплексу меншо
вартосте викликали в Києві й перебільшене відчуття загрози, й поворот 
до проядерних позицій. Продовження тиску й територіальних претензій
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із боку Росії, як слушно зазначає автор, збільшує важливість проблем 
безпеки в очах українських керівників, приводячи таким чином до 
нехтування економічних реформ.

Це зосередження на проблемах безпеки та виживання молодої неза
лежної держави в час внутрішньої кризи може привести до загрозливих 
сценаріїв розвитку подій. Мотиль докладно розглядає ці сценарії. За умов 
глибокої кризи, величезних збройних сил, корумпованої держави та вимог 
“сильної” президентської влади не можна виключати можливості ав
торитарного правління. Збройні сили надто тісно пов’язані з raison d’etre 
Української держави й можуть спробувати втрутитися в політичні процеси 
(с. 173). Демократичні інституції та громадянське суспільство надто слабкі, 
що дає добру нагоду крайньо правим авторитарним силам.

Мотиль трохи занадто оптимістичний щодо України й песимістичний 
щодо Росії. Він уважає, що Росія “надто велика й складна”, щоб вижити, 
має давати собі раду з імперською спадщиною, роздутою армією та 
військово-промисловим комплексом. Хоча Росія, безперечно, має поважні 
проблеми, її економіка, здається, в кращому стані, ніж українська, 
здійснюється програма економічних реформ, яку підтримує президент 
Єльцин (не так в Україні), а головне, російське керівництво має нове 
пострадянське бачення місії та перспективи (якого Україні бракує), 
завдавши, принаймні на найближчий час, поразки опозиційній коаліції 
комуністів і націоналістів. З огляду на зростання федералізаційних вимог, 
слід визнати, що потенціал для сепаратизму в Україні не менший, ніж 
у Росії.

Взаємини України з сусідами Мотиль висвітлив повно, зробивши 
вагомий внесок у літературу про відносини між республіками колишнього 
СРСР. Не є перебільшенням авторове твердження, що українсько-російські 
взаємини — ключ до “миру у світі”. А політика Заходу служила лише 
посиленню в Україні відчуття небезпеки та комплексу меншовартости. 
Мотиль різко критикує позицію західних країн, які протягом 1992 року 
ніяк не могли сприйняти розпад СРСР. Він указує на “український 
комплекс” Заходу: Україну зображають “екстремістською, 
націоналістичною, ірраціональною і ненадійною”, а Росію “спокійною, 
врівноваженою і надійною”. Україну вважають “доважком” Росії, продук
том “інтелектуального правління Росії” (с. 183).

На думку Мотиля, Захід має припинити давати Україні “погані поради” 
в економіці, має зміцнювати безпеку, сприяти економічній стабільності й 
компентності еліт. Хоча така політика була б дуже бажаною, українське 
керівництво мусить саме впоратися з низкою несприятливих чинників. 
Захід завжди вважатиме Росію геополітично й стратегічно найважливішою 
з колишніх радянських республік.

Проте Україна може й повинна наполягати на справедливішому поділі 
західної допомоги колишньому СРСР, підкреслює Мотиль. Політика Заходу 
щодо колишнього СРСР нескоординована й непослідовна. Росії надається 
перевага як провідникові в поширенні політичних і економічних реформ 
у решті республік, а тим часом Росія сама дестабілізує ситуацію в Молдові, 
Грузії й Азербайджані, висуває територіальні претензії до України, 
підтримує консервативні режими в Середній Азії. Водночас у трьох 
балтійських країнах політичні й економічні реформи випереджають 
російські. Україна має спонукати Захід дистанціюватися від того, що деякі 
московські оглядачі називають “освіченим імперіалізмом” (чи новою 
“доктриною Монро”).
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Але “поганий імідж” на Заході Україна має через свої власні помилки
— відмову, після неодноразових порушуваних обіцянок, ратифікувати 
договори про ядерне роззброєння та небажання старої номенклатури, в 
тім числі й президента Кравчука, порвати з радянським минулим і 
проводити орієнтовану на Захід політику політичних і економічних реформ. 
Бентежить один момент (с. 110): Кравчук підписав у травні 1992 р. договір 
СТАРТ—1 і Лісабонський протокол, зобов’язавшись приєднатися до 
договору про нерозповсюдження ядерної зброї за “якомога коротший час”. 
Але український парламент не ратифікував жодного з цих документів, 
хоч пройшло вже понад рік (рецензія була написана влітку 1993 року
— Ред.).

Нарешті, українське керівництво, здається, все ще як слід не розуміє 
важливости реклами та інформації. Росія успадкувала радянських корес
пондентів і дипломатів, що дає їй безперечну перевагу над іншими 
республіками колишнього Союзу, зокрема й Україною. Хоча Україна 
досить швидко відкрила закордонні представництва, вона не поспішає 
використовувати ці посольства та консулати в боротьбі за вплив у західних 
політичних та економічних колах.

Книжка Олександра Мотиля, перша такого роду англомовна праця про 
сучасні українські проблеми, допоможе заповнити вакуум у літературі 
про неросійські республіки колишнього СРСР. Автор зосереджується не 
на фактах, а на аналізі й арґументації, і тому книжка буде корисною 
широкому колу читачів — не тільки тим, що цікавляться проблемами 
колишнього СРСР, а й тим, що вивчають трансформацію постко
муністичних суспільств, еволюцію парламентської політики, ставлення 
громадського суспільства та ринкової економіки.

Переклав з англійської Володимир КУЛИК
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Анатолій РУСНАЧЕНКО

РОМАНТИЧНИЙ ПЕРІОД НАШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ*

О. В. Гарань. Убити дракона /  3 історій Руху та нових партій 
України. — Київ: Либідь. — 1993. — 200 с.

Подц кількох останніх років політичного розвитку України вже стали 
історією, що знайшло відображення в низці політологічних робіт з 
історичним спрямуванням. До них належить і книжка О. В. Гараня, на 
наш погляд, одна з найкращих у цьому жанрі.

Автор намагається взагалі надати своїй розвідці контури нарисів 
політичних подій, але сам же виходить поза ці межі, наближаючись до 
аналітичного розгляду описуваних процесів. У книжці зачеплено тією ци 
іншою мірою всю гаму бурхливих змін і потрясінь у республіці від 1987 
до 1992 року; в центрі, без сумніву, — Рух. Найдокладніше висвітлено 
події 1989 — 1991 років. Власне, незважаючи на те, що автор мав на 
увазі висвітлювати — як свідчить назва роботи — перш за все історію 
нових партій, досить непогано зображено і їхнього політичного суперника
— Компартію України. Слід відзначити, на відміну від багатьох дослідників 
цієї теми, незмінність ідейних позицій автора в її поданні. Міститься в 
книжці короткий історіографічний виклад проблеми. Джерельною базою 
монографії стали (майже винятково) періодичні видання — й офіційні, й 
неформальні.

Основна частина книжки складається з трьох розділів, поділ на які 
здійснено відповідно до різних станів розвитку політичної опозиції. У 
першому розділі “Становлення Руху” автор докладно зупиняється на 
різних аспектах виникнення нової політичної опозиції компартії, залуча
ючи для порівняння процеси в сусідніх республіках, що проходили 
одночасно. Помітне досить добре знайомство автора з безпосереднім ходом 
подій у ті дні. Ця частина роботи написана, мабуть, найкраще.

У другому розділі “Опозиція наступає” мова якраз і йде про 
становлення багатопартійности в Україні від жовтня 1990 року. У центрі 
дослідження, звичайно, як і всієї книжки, залишається діяльність НРУ, 
але досить багато місця присвячено й утворенню нових партій. Автор 
представляє в монографії практично всю гаму їхнього спектра: від крайніх 
лівих до крайніх правих, від КПУ до УНА. Програмні принципи, заяви 
партій добре задокументовано, що дає чітке уявлення про суть проблеми. 
Олекса Гарань відзначає, що в основі своїй ці партії складалися на базі 
компромісу, суперечности, а відтак уже в зародку містили 2 — 3 крила.

*Роботу виконано за сприяння програми “Підтримка дослідницьких проектів” Фонду 
Сороса.



Це стосується УСДП, СДПУ та інших партій. У той час, як творилися 
нові партії, найбільша правляча партія — КПУ ставала дедалі консер- 
вативнішою. І навіть представники Демократичної платформи були в 
Україні менш радикальні, ніж їхні товариші в Союзі (с. 113).

Компліментів у монографії не дано нікому. Досить критично автор 
поставився й до хиб у діях Руху: відсутности попервах роботи з 
представниками інших національностей, передусім національно-культурних 
товариств, особливо товариств російської культури з Півдня і Сходу 
(с. 124 — 125). Зауважимо, що пізніше ці хиби були здебільшого усунуті. 
Не зумів Рух розробити адекватної стратегії і тактики щодо контрнаступу 
КПУ в листопаді 1990 року.

Третій розділ “Патова ситуація” охоплює події від листопада 1990 до 
серпня 1991 року. На думку автора, протистояння сил влади та політичної 
опозиції (складення якої завершилося в Україні в грудні 1990 року — 
с. 155), ситуація в республіці характеризувалася так: КПУ не могла 
зламати опозицію, але й опозиція не могла усунути КПУ від влади (с. 186).

Без сумніву, основна проблема, яка хвилювала політичні кола укра
їнського суспільства, — це події навколо нового союзного договору. Власне,
з цього моменту проступають і міць, і слабкість нових політичних партій. 
Автор зауважує, що навколо цього питання оформлюється в рес
публіканській компартії те, що можна назвати “суверен-комунізмом”. 
Попри всі складнощі та проблеми того періоду, крах серпневого заколоту, 
однак, не став вирішальним фактором у здобутті незалежности. Це була 
хоч і суттєва, на нашу думку, але великою мірою формальна ознака 
певної кризи всієї попередньої системи влади й управління в СРСР.

Підсумовуючи свою працю, Олекса Гарань досить критично ставиться 
до тих подій, що відбулися, стратегії і тактики демократів, особливо в 
справі подолання ейфорії, активізації роботи в Східній Україні. У 
прогнозах автор стриманий.

Появу книжки Олекси Гараня слід вітати. А все ж рецензент не 
утримається від ще декількох зауважень. На нашу думку, те, що в 
Народний Рух України входили перш за все українці, є цілком природним 
явищем, яке свідчить, що дух українства на дуже зрусифікованій Україні 
все ж не зник, що він не знищений. Ситуація ж бо з нашою національною 
свідомістю була дуже й дуже критична — порівняно з Прибалтикою чи 
Закавказзям. Та й там представників некорінних національностей у 
Народних фронтах було небагато. Створення Руху — це насамперед вияв 
нашої національної революції (хоч соціальні мотиви були сильні теж, але 
вони взаємопов’язані; слова “революція” в книжці зовсім немає). 
Соціальний аспект подій останніх років відображає робітничий рух, він 
же водночас демократичний і політичний за своїми вимогами. На жаль, 
дослідники, в тому числі й Олекса Гарань, про це не говорять. Серед 
дрібніших вад є й недооцінка діяльности націонал-демократів щодо 
створення Спілки офіцерів України, яке дало чималий результат уже 
після здобуття незалежности. Авторові варто було б також не просто 
обмежитися переліком уже опублікованих праць колеґ, а й представити 
їхні думки в монографії. Слід позбутися й “києвоцентризму”, оскільки 
справи не обмежувалися лише столицею.

А загалом робота Олекси Гараня написана цікаво, доступно, але не 
спрощено; вона корисна всім тим, хто цікавиться сучасними проблемами 
України.
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ПОШТА РЕДАКЦІЇ

РУСИФІКАЦІЯ НА АНГЛІЙСЬКИЙ ШТИБ

Пам’ятаю, як ще в часи застою, відсилаючи свою першу наукову 
статтю для опублікування на Заході, проконсультувався щодо вірної 
передачі свого прізвища англійською мовою. І дуже боляче тепер, коли 
ми маємо незалежну державу, бачити, як українські міста і села, прізвища 
й імена враз стають російськими при перекладі на англійську чи німецьку 
мови. Отож із великою цікавістю ознайомився зі статею “Шовкова” 
русифікація української діяспори” в серпневому числі часопису “Су
часність” за 1993 рік. Очевидно, що після проголошення незалежности 
нашої держави проблеми, підняті в цій статті, стали дуже актуальними 
і в Україні. Хоч я не фахівець із питань транслітерації і транскрипції 
іноземними мовами українських власних назв (гадаю, що у колоніальній 
УРСР таких фахівців і не готували), проте, хотів би поділитися деякими 
своїми думками.

Насамперед процитую один пункт із Постанови Ради Міністрів УРСР 
від 12. 2. 91 р. № 41 “Про Державну програму розвитку української 
мови та інших національних мов в УРСР на період до 2000 року”: 
“Розробити транскрипцію українських топонімів для відтворення їх іншими 
мовами та правила написання українською мовою топонімів з-поза меж 
Української PCP”. Виконавець — Академія наук України (АНУ) разом 
із МВС і Укршляхбудом, термін — 1991 р.(!). Проте я дізнався в Інституті 
української мови, що донедавна там і не знали про цей пункт. Цікаво, 
кому ж тоді було доручено в системі установ АНУ виконати цей пункт 
урядової Постанови? Очевидно, що нікому.

Зайвим підтвердженням цього є “шовкова русифікація” в най- 
престижнішому журналі АНУ — “Доповіді АН України”. Вже на 
обкладинці читаємо англійською мовою, що адреса часопису 4, 
Trekhsvyatitelskaya Street, Kiev, а до складу редакції, зокрема, входять 
Guz А. N. (себто Гузь О. М.), Grinevich F. В. (себто Гриневич Ф. Б.) 
та інші. Очевидно, що транслітерація робиться з російської мови, хоч 
власні назви і прізвища українські, та й журнал виходить не в Рязані... 
Коли я у верстці моєї статті в 5-му числі журналу за 1993 рік виправив 
в англійському резюме невірно протранслітероване своє прізвище з 
Cherniga на Cherniha, то все одно редакція залишила свій русифікований 
варіант... У верстці чергової моєї статті в англійському резюме я став 
уже Chernyga... Таким чином, “шовкова русифікація” проводиться цілком 
свідомо у стінах тієї установи, яка би мала, згідно згаданої урядової 
Постанови, першою її припинити. Я уже. не згадую про той максимально 
наближений до російської мови варіант української мови, який 
культивується на сторінках “Доповідей АНУ” (це вже окрема розмова).

Відсутність затверджених на державному рівні правил транслітерації
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чи транскрипції (це, до речі, суттєво різні терміни, проте не будемо тут 
вдаватися в деталі) має своїм наслідком фактично узаконену “шовкову 
русифікацію”. Скрізь, куди не кинь оком, читаємо Proreznaya замість 
Prorizna, Kharkov замість Kharkiv, Dnepr (Dnipro), Nicolaj (Myhola). 
Доходить вже до абсурду — трест “Південтеплоенергомонтаж” вирішив 
іти в ноіу з часом і вивісив новісіньку таблицю зі своєю назвою англій
ською мовою: trest Yuzhteploenergomontazh (Київ, вул. Пушкінська, 27).

Окремо хочу звернути увагу на транслітерацію нашої столиці. Майже 
скрізь зустрічаємося з русифікованим варіантом Kiev. На жаль, за 
відсутносте затверджених стандартів транслітерації, навіть ті, хто хоче 
уникнути “шовкової русифікації”, приходять до різних варіантів 
відтворення назви нашої столиці англійською мовою. Скажімо, Інститут 
української мови АН України рекомендує — Kyiv, а Товариство “Просвіта”
— Kijiv... Зі свого боку один з найавторитетніших у світі американський 
національний географічний журнал (National Geografie, New-York) та 
більшість видань нашої діаспори (зокрема, популярний тижневик 
“Ukrainian Weekly”) пропонують — Kyyiv, а найбільша в світі Конгресова 
бібліотека США вживає варіант Kyiv. Ясна річ, що при такій 
різноманітності транслітерацій назви нашої столиці буде вживатися тільки 
проросійський варіант Kiev.

Щодо транслітерації української літери г на англійську мову, то тут 
склалася парадоксальна ситуація: абсолютна більшість людей, зокрема 
вчителі англійської мови, вважають, що в англійській мові української 
фонеми [г] нема, а тому цю літеру слід передавати англійською g. Це 
невігластво є наслідком вивчення англійської мови через російську, в якій 
дійсно фонеми [г] нема, а є тільки [г]. Насправді українська літера г 
однозначно передається в англійській мові літерою h. До речі, чистісінько 
таке саме становище з транслітерацією літери г і на німецьку мову. У 
травні в Баварії проходили широко розрекламовані дні України. Мені 
переслали зі смаком оформлений проспект “Tage der Ukraine in Bayern”. 
Так ось, у ньому щодо написання українських власних назв німецькою 
мовою панує справжній хаос. На стор. 6 читаємог Olga Basistjuk — замість 
Olha Basystjuk, Pjotr замість Petro, Gopak замість Hopak, Naspevy замість 
Naspiwy і т. ін. Хоч подекуди є приємні видки: на стор. 21 читаємо 
Oleksij Markitan (Mykolajiw), в інших місцях Riwne, Charkiw (проте скрізь 
чомусь Kiew, а не Kyjiw, Odessa, а не Odesa).

У Міністерстві закордонних справ України при видачі закордонних 
паспортів всі наші прізвища перекладаються мовою сусідньої держави, а 
вже потім транслітеруються англійською...

А тим часом наші науковці обговорюють ці проблеми в суто наукових 
рамцях (на другому Міжнародному Конґресі україністів у Львові була 
окрема секція з цих питань), помаленьку пишуть дисертації і, мабуть, 
далекі від розуміння того, що становище треба виправляти негайно. Інакше 
наші імена, прізвища, географічні назви іноземними мовами на Заході 
будуть продовжувати транслітеруватися з російської, або ж буде цирку
лювати кілька різних написань одного і того ж українського слова.

Я не прихильник копіювання всього того, що пропонує нам діаспора 
(досить того, що за кількістю політичних організацій ми вже перегнали 
українців за океаном); але в питаннях передачі українських власних назв 
іноземними мовами слід обов’язково максимально врахувати її досвід. 
Зокрема, варто скористатися підходами проф. Я. Рудницького з Канади, 
який улітку 1993 року прочитав дуже корисну лекцію з цих питань в 
Інституті математики АНУ.

Роман ЧЕРНІГА,
старший наук, співробітник Інституту математики АН України.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ПРО АВТОРІВ

Юрій АНДРУХОВИЧ — поет, прозаїк, перекладач, кіносценарист. 
Патріарх групи БУ-БА-БУ. Живе і працює в Івано-Франківську.

Олександр ІРВАНЕЦЬ — поет, прозаїк. Підскарбій групи БУ-БА-БУ. 
Живе і працює в Рівному.

Віктор НЕБОРАК — поет, прозаїк, літературознавець. Прокуратор 
групи БУ-БА-БУ. Живе і працює у Львові.

Майкл КЕННЕД! — професор соціології Мічманського університету 
(США).

Егберт ЯН — професор політології Університету імени Й.-В. Гете 
у Франкфурті-над-Майном (Німеччина).

Олаф МЮНЦБЕРГ — поет, прозаїк, публіцист, есеїст. Заступник 
голови Спілки письменників Берліна, очолює асоціацію німецьких 
літераторів “Нова література”.

Олександра ЧЕРНЕНКО-РУДНИЦЬКА — поет і літературознавець, 
автор монографій “Михайло Коцюбинський — імпресіоніст” та “Експре
сіонізм у творчості Василя Стефаника”, а також двох поетичних збірок. 
Живе в Канаді.

Тарас ВОЗНЯК — філософ, культуролог, автор численних статей та 
есеїв. Живе і працює у Львові.

Підписано до друку 25.04.94. Формат 70x1081/іб- Папір книжково-журнальний. Друк офсетний. 
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Набрано на комп'ютерному комплексі “Сучасности".

Надруковано на комбінаті друку видавництва “Преса України”.
‘ 252047, м. Київ, просп. Перемоги, 50.
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