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ЛІТЕРАТУРА

Олексій ПОПОВ

Вірші

ОСІНЬ У ХАРКОВІ

1. ПОВЕРНЕННЯ

До тебе знову я причалюю.
Крізь плин хвилин — ряхтіння тіла.
Скорботних радощів свічадо 
Чи дитинча осиротіле...

Від берегів осінніх доль 
Ідеш березовим дівчатком 
Над морем забуття й сваволь 
До сивої зими початку.

В прозорий ліс, — куди поволі 
Заглибишся, прозора, ти,
Мов листя пожовтіле, долі 
Марноту кинувши мети.

І  віття голе і німотне 
Прилине спогадом сюди —
Із краю мертвої води 
В цю ніч далеку, незворотню.

2. УЯВНА ЗУСТРІЧ ІЗ ПЕРШИМ КОХАННЯМ -  
ВІКТОРІЄЮ З ВУЛИЦІ РЕВОЛЮЦІЇ

Маленький двір. Сльота. Сумним деревам 
Наснився час великих перемог,
Коли, немов напнуте трубним ревом,
Складало листя літу некролог.

Похмільний з крові першого світанку,
Набряклими очима бачить дім,
Як хмари важкочеревні, мов танки,
Проходять болем стомленим моїм.



І  морем варварів туман руйнує стіни. 
Ти — перемога і життя. Ти не існуєш 
Напівпрозорою у пекло сходиш тінню, 
Знов душу темне знищує проміння, 
Ятриш її, і губиш, і чаруєш.

Самотності виносять каяття 
Обсидіан на берег океану.
Джихади тчуть зелений шал Корану. 
Мов серце в'язня — профілем тирана, 
Тобою затавроване життя.

Вивільнююсь з північних таборів 
Отруйних зим, що кидають в підізди 
Кохань минулих — і даремно, й пізно,
І  тільки дощ розплачеться на тризні, 
Бо він ішов і на початку гри.

Дерева, зголоднілі до нірвани,
Штовхає в груди розпачу приплив. 
Скидають геть своє лахміття рване 
І  топляться в колодязях дворів.

3. ЕЛЕГІЯ

В Англії, в каплиці Діви Марії абатства 
Ремсей було знайдено троянду, яка 
пролежала перед образом Діви 850 літ.

Це знову для тебе — тихий, ледь чутний 
Голос. Він осипається, наче квітка суха,
Тисячолітня троянда, у світі вже напівприсутня,
Що хтось колись Діві лишив для спокути старого гріха, 
Або просто люблячи Діву
Чи спогад дитинства — в соборі стрімкі вітражі, 
Планети чужі і рахманні € органному співі.
Сторіччя пройшли листопадом — троянда лежить.
Це голос майже безгучний, це просто порох,
Розтерта в долонях стара і суха земля,
Висохлі краплі дощу. Тисяч сорок
Братів шукають сестру, простерши сухе гілля.
В тупиках поїзди гудуть від сталевої туги.
Пілот у піке востаннє бачить твердь.
Шлях, нами пройденний, рветься з напруги,
Незбутнім простором сповнений вщерть.
У скількох світах живемо, моя люба.,.
Як позбирати себе зувсібіч ?
Де зустріч бринить, де чатує згуба,
Де сам собі дивишся умлівіч.
Ми розпорошені по всіх дорогах.
Я всі вітри відчуваю в собі.
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Сніг паде, ніби ласка Бога,
Ніби твій шепіт — возлюби...

Тільки дерева існують, Діво,
В усіх своїх всесвітах водночас.
Багатоголоссям своїм мерехтливим 
Прохолодним простором причащають нас.
Щасливе їхнє німе голосіння,
Бо всі дерева — то тільки один 
Стовбур, одна сопілка весіння,
Крона зірок, падолист годин.
Сучасне — лиш паща часу. Ми всі від народження в ньому. 
У просторі, Діво кохана, він перетравлює світ.
Видзьобує очі будівель. Усе обплітає втома,
І  спогад — ця плоть душі — уже не болить...
Як не біжи від часу, моя мила, — ми в ньому назавше.
Лиш голос птахом осіннім прозорий глишив заповіт.
Слово гнучке на сувої небес написавши,
Пір т пелюстки невагомі лягли на долоні літ.
Слухай цей голос, ці кроки по листю сухому.
Слухай сніги, слухай дощі і сльоту.
Чуєш відлуння плачів у передвесінні глухому,
Бачиш, мов листя іще не розкрите, в сирому повітрі мету. 
Час виносить на мілину. Розвиднюється майбутнє.
Хвиля відлине, прозорість залишивши на піску.
Слід її — фінішна стрічка, обрій співучої лютні,
Плин мінливо-чіткий, недосяжний тобі на віку...

Прощай. Чуженіє цей світ і згасає у тьмі, охололий.
Що буде із нами, кохана, ти знаєш, чи чуєш сама.
А те, що не буде, наймиліша, ніде, найдорожча, ніколи — 
За нами біжить уночі і ридає в рукав крадькома.

КИЇВ КВІТНЕВИЙ

Важче злітаю вві сні.
Заклякли суглоби сторіччя.
Шторм убиває опівночі 
Квітень. У Києві сніг.
Пуантилістичне цунамі, снігами уквітчане!
Що ти оплакуєш нині в безтямному відчаї?
Раптом посивіла ніч і зайшлась в заметілі і зливі.
Темну підлогу розбиті свічада укрили.
Сенс відшукало життя в вороному і сивому співі.
Де свою долю згубив, козаче мій Мамариго ?
Де солов'їна сопілка? Торбинки твої? Шлюбні мрії?
Простір нічний, мов високу могилу, розриють 
Флюоресцентні трасуючі пазури снігу.
Темряву Тивер несе в сивині горностаїв.
Зрадниця-ніч, мов коханка, тебе покидає.
Хто там конем твоїм скаче, плачем твоїм плаче, козаче? 
Ти необачно заснув над Дніпром, небораче!
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В піні нічного шаленства зелене лахміття.
Пальмою ламле сосну океан антисвіту.
В хвилях за відьмині гнізда хапаються віти.
Гине кільватерний стрій, йдуть триреми на дно й пароплави, 
Тонуть "Титаніки"міста нічного.
Гасне галактика полісу, гине, як мова.
А над селом вечоріє заграва.
Вогники в попелі, наче комашки, швидкі.
Спокій надходить із димом разом гіркуватим.
Тіні нерівні дерев в півпрозорі рядки 
Присмерк і тишу римують. Із теплої хати 
Вибігли щепи, довірливі, мов дітлахи.
В місті вже сніг. Мо \ й людину, як щепу, ховають ?
Що, як сніги безупинні нас там зустрічають ?
Що, як там співи циганські і хвилі лихі?

Спокій в готелі нічнім. В вестибюлі окремі краплини 
Хвиль малахітових. Ніке — чергова — під бушприта/
Піснею над жалібними піснями нічних Одіссеїв.
Спить Голосієве.
Штиль заледенілих трав 
Тишу прослав.

Білим десантам назустріч спливає о ранній порі 
Місто. Поразка безкровна, і ранок цілком у полоні.
Крони зімкнулись над прірвою, білі несуть прапори.
Сурми почувши, побачивши помах долоні,
Кочівники нетривкі у південні покотяться далі,
Щоби плащем тамплієровим всім у степу полягти.
Пагоди сосен мережива напрасували.
Лип кафедральнії стріли сплітають навскісні хрести.

Злива ізнову нічна. На безмежному дні,
Між корабельних бортів, збайдужілих і темних,
В квітні готуйся до снігу. Пильнуй швидкоплиннії дні. 
Передостанні вони. Це єдине знання достеменне.

ВНУТРІШНІЙ ЗМІСТ

Знову утома надходить — Еринія міста,
Що лиш невдалий переклад старого вірша,
Декілька слів без надії, проміння і змісту;
Чується — спис, і оцет, і жага. А душа

Знає, як сяєву в небі затісно.
Нині — це попіл. Його було здуто вночі.
Пустка чатує у шатах небесних, і пісні 
Вогник згасає у попелі хмар і мовчить

Неіснуваням. Воно і нарізне, й сумісне 
Літом із сонцем, тілами, та спів листвяний 
Хором античним доносить, що нині і прісно 
Світ цим просякнутий наскрізь лише восени.
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Осінь викручує неба заплакану хустку.
Тільки безвихідь лишається, — зайве стекло.
Осінь — безжальний жаль — знов полова, а пустки 
Зерня зима пропускає крізь себе, як скло —

Білі сніги. На безмежжі паперу —
Профіль чернечий ріки. Нахлинає весна.
Спалює повінню в прагненні нової ери 
Білий псалтир. Тільки попіл зимових наснаг 
Порохом Еклезіаста чорніє.
В колі біблійному обрій на тисячі літ.
Музика зоряне зерня у зорані хмари посіє.
Берег душі — хвиль неіснуючих слід.

Співи нічні поглиблюють кола еклоги.
Слова джерельного жде досвітня рілля.
Vrbi et orbi — рядок і строфа із прологу.
Безмір у вічі летить і вуста розкриля.

СНІГОВА НІЧ

Офелія-зима пливе у ніч,
Лілеї струм темніючий леліє.
Серпанком — віхола. Рій пелюстків. І  пліч- 
о-пліч — бетонні аргуси. В них тліє 
Заграва електрична, та з облич 
Бамбулиних тече плачем на сніг.

Він перетворює все в спогади одвічні, 
Впритул — холодні. Втомлене, до ніг — 
Життя розоране, куди навіть не двічі, — 
Ступали безліч, ніби в ці двори 
Скриплячим кроком — стиглі вечори.

Сніг — майстер фарби спогадів. У вітті 
Сльозяться вікна, мов різдвяні свічі, 
їх гасить королева снігова,
На чатах сніговик — дружина Лота.
Кай добирає зорі у слова 
І  не плекає мрії заколоту.

Та й не знайти дорогу вороття:
Все замітає хуга невгамовна.
У лабіринті снів блука життя 
За чорно-білим привидом Ь-тоІІ'ним.

Яка клавіатура для твоїх,
Нічна безмово, рухів лебединих!
В цій партитурі всюди тільки сніг,
На всіх сторінках ноту тче єдину.
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Це — голос тиші, голос сну і тьми.
Вона і сніг — що самота і милість.
Із заметіллю шепіт стишим ми,
Щоб слова не лишилось. Не лишилось.

Виносить німфу течія на схід,
Де небо в траурі над нею похилилось,
І  в сірих сутінках зміїться шерхлий сніг: 
Стрічки у мулі забруднились.

1991

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Стати молоденькою — дев'ятнадцятирічною напівжінкою-напівди- 
тям — водночас і сприяло моєму завданню, і ускладнювало його. Але 
після останнього гучного роману він, скоріш за все, просто відсахнувся 
б від зрілої красуні з вулканічними спалахами пристрасті. Занадто ди
тиною я також не повинна бути, різниця у віці була майже незборима. 
Тому цей вік — зовні квітка, але багато від плоду всередині — і було 
вибрано.

У свічаді я обдивилась себе уважно — і ню, і в одежі. Я була більш- 
менш задоволена новою оболонкою. Тіло нагадувало про близькі мож
ливості родинного вогнища, але при нагоді я зможу скористатися і ви
гином стану, опуклістю грудей, красномовністю стегон. Хоча — всього 
в міру. Вири та буревії — то вже не для нього. Я ж не повинна його 
вбивати. Колись я помилилася так з отим старим імператором у Китаї: 
бідолашний стік сім'ям, дивлячись на мене і плачучи від безсилля. 
Стратили знахарів, але зілля він прийняв задля мене. Я тоді, мабуть, 
була занадто жорстока і нерозумна. Потім мені пояснили, що смерть 
майже ніколи не входить до нашої гри. Хіба що смерть в іншому розу
мінні. Навіть приклад Гельдерліна вважався брутальним. Що вже каза
ти про багатьох інших, котрі ніби напросилися на теракти. Хоч ми ні
чого не робили самі. Досить було натяку: там — музичної фрази, там — 
невдалої закоханості.

Останнім часом ті, хто належав мені, викликали в мене дивну сим
патію і навіть якийсь жаль. Можливо, тому, що це вже не були дер
жавні мужі, котрі отримували від мене, вважаю, те, що заслуговували. 
А цей старий невинний грішник, щедро обдаровуючи жінок коханням і 
забуттям, нікого не прирік, не пограбував і навіть не скривдив. Він усе 
життя вдивлявся, як хлопчина на березі моря, в далекий обрій, заздря
чи вітрилам і збираючи різні дрібниці, подаровані хвилями. Він був 
мрійником, мрійником, хоча стільки зробив за свої (як вимовити?) сім
десят чотири роки.

Мабуть, небезпека перебільшена. Його треба просто заколисати. Я 
буду для нього прозорим ставом під сонцем, стрункою берізкою — на
віть не вербою, щоб не нагадувати про плачі. Липою — східним дере
вом забуття — ось що буде найліпше.

10digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Я наблизила до свічада своє нове обличчя. Воно було тонке і при
вабливе прозорою дитинністю. Проникливість і знання я сховала як
найглибше на дні погляду. Навіть ще глибше. Бо він був з тих, хто знає. 
Хоча, може, і намагається забути про це. Запевнює себе, що таємниці 
природи можна простежити до коріння, але давно зрозумів, що чим 
більше пізнаєш, тим ширше коло непізнанного, яке тебе оточує. Що 
криється за поверхнею речей? Що креслить загадкові для смертних ко
ла буття? В чому їхня причина? Що навкруги: хаос чи кимсь упо
рядкований Всесвіт? Чи гра тьми і світла? Він намагався якось навести 
лад в оточенні, але життя, мов потік, вирувало і зносило все. Він знову 
і знову обпікався об ці питання і вирішив, що мудріше не ставити їх.

Я теж так вважаю.
Все його життя було втечею від невблаганного часу. І як же болісно 

час нагадував про себе! Колишні кохання поверталися, мов кораблі, що 
зробили коло по морях життя, але гавань не впізнавала їх: прапори 
обвисли, фарба облупилася. Він намагався жити у злагоді з природою, 
але вона не знала милосердя. Хоч би скільки разів квітувало його дере
во, цвіт облітав. Але знову з'являвся наступної весни. Верховіття зав
жди було молоде.

Я ще раз роздивляюсь себе зусебіч. Ховаю передчасну зрілість. Зайву 
дитинність теж. Додаю обертонів жіночості обличчю. А тіло хай відлу
нює цнотою. Внутрішнім зором навіть бачу невеличкі крила за спиною. 
Посміхаюся. Це — для нього. В моєму ділі крила — річ зайва.

Моя мати, заклопотана підготовкою до зустрічі з колишнім кохан
цем, а нині — славетним міністром, всесвітньовідомим поетом, не по
мітила в мені жодних змін. Її очі сяяли в передчутті можливих вигод, 
спогад Далеких днів іноді блимав, мов слілунець на воді, прозорий тіль
ки на перший погляд. Маленька личільна машинка в її голові працюва
ла на повну потужність.

Мати подивилась на себе в велике дзеркало, біля якого ми стояли. 
Вона трохи скривила вуста, вже зморшкуваті, згадавши, що їй уже не 
дев'ятнадцять, як було тоді, і виструнчилась, миттєво підрахувавши, 
скільки ж років йому.

Ми стояли біля свічада як живий приклад кола часу і доказ того, що 
час ніколи не повертається.

Цього ж вечора я вперше зустрілася з ним. Він люб'язно-недбало 
привітався з матір'ю, сказавши, що вона геть не змінилася, ковзнув по 
мені поглядом (спогад спалахнув і згас) і метнув зір далі по залу, охо
пивши весь марієнбадський квітник мисливським тверезим оком.

Він, мабуть, не зрозумів, чим я знову привернула його увагу. Я зму
сила його до цього. Колись це мистецтво мені викладали в одному ін
дійському храмі. Тоді я мала цілком інше тіло: з розвиненими стегна
ми, з важкими персами, тонесенькою талією. Очі були великі і темні, а 
волосся — довге, кольору ночі. Долоні ж та ніжки -- маленькі і ніжні. 
Там, на Сході, я навчилася затримувати чоловіків не словом, не рухом, 
не поглядом — чимось цілком іншим, силою, що брала в полон, влад
ною і незримою. Можливо, тією самою, що за багато миль звала мете
лика до його подруги, або ж підіймала риб на нерест уверх по могутніх 
ріках. Досить було тільки вивільнити її в належний час — далі вона ро
била все сама.

Він залишився біля нас і повів чемну та вишукану розмову, майже 
не дивлячись на мене. Він казав, що, чим вищі почуття, тим вони ви-
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тонченіші і піддаються дедалі меншому колу мистецтв. Тож кохання й 
благоговіння піддаються зображенню в літературі з великими трудно
щами. А тому залишається тільки музика, яка починається там, де кін
чається слово.

Отже, він не дивився на мене. Останнім часом він намагався уника
ти ускладнень з оточенням, шукав міру і миру в собі і поблизу себе. 
Пару випускав у полеміці з ньютоніанцями. Ньютон зробив досить 
складний дослід, щоб розгадати таємницю світла: у темній кімнаті вло
влював промінець і за допомогою призм розкладав білий колір на 
штучну райдугу, потім намагався скласти його знову, крутячи різноко
льоровий круг. Виходило щось сіре.

А він вдивлявся у сонячне світло вдень, кохався у веселках, з лю
бов'ю перебирав кольори, складав філософію світла, що можлива лише 
за нерозривного зв'язку людини і світу, людського ока і сонця. Немож
ливо зрозуміти світло і кольори, якщо не знати, ким, коли і як вони 
сприймалися. Світло, як і все взагалі, можна розглядати лише як вза
ємодію людини того чи того часу та якоїсь частини космосу.

Це знову була спроба затримати час — зрозумівши світ дружнім спо
гляданням, залишити в собі живий спогад.

Я згадала Схід, учення про Дао — незриму субстанцію, що все про
низує, а також про Інь — чоловіче, і Янь — жіноче у Всесвіті. Через їх
ній синтез і заспокоєння пізнаєш Дао. Дао — це мудрість, спокій, не
упередженість. Це може буть Дія, а може буть — Споглядання. Це — 
вдивляння в найдрібніше, щоб побачити найвеличніше.

Дао — єдине, але кожному відкриває щось своє. Той, хто пізнав 
Дао, живе в ньому і змінюється разом з ним. Він не потребує зайвих 
слів, робить навіть найбуденніше діло в постійному натхненні і розуміє 
світ, тому, що є його частиною.

Колись я слухала багатогодинні диспути даосів та буддистів і могла б 
багато чого сказати навіть йому. Але я промовила тихо, що кожен ро
зуміє світ інакше, а багатослів'я та складні штучні досліди лише затем
нюють справу. Бо й справді, сприйняття життя неможливе без поезії, 
більше того, вона й робить це сприйняття правдивим.

Його очі вперше засвітилися. Я побачила, як роки спливають з ньо
го, обличчя його дивовижно змінилося, ніби картина під рукою рестав
ратора: воно раптом помолоділо і наче засяяло зсередини. Він прочитав 
мені своє "Примирення". Відчувалася гарна акторська школа: він уміло 
відтінював емоційні зміни, підкреслював алітерації, закінчення строф. 
До того ж це була справжня німецька вимова, чудова дикція. Але го
ловне, що мене здивувало, — це безумовна правдивість почуття й у ви
конанні, й у самій поезії. Досконалість тут ще була наслідком антично
го техне, а не техніцизму, що іноді я помічала у французів.

— Мені здається, — промовила я, злегка зашарівшись, — що тут 
слово чудово справляється з завданням музики.

Справді, він розширив можливості слова майже до безмежжя. Ні
мецьку мову самотужки підняв до світового рівня. Відразу надав їй кла
сично довершеного ладу і став поруч із найславетнішими.

Але було ще щось.
Хвилі Сходу, приваблюючи забуттям, розчиненням у Всесвіті, від

плинувши в Середньовіччі, знову поглинали маленький півострів Азії
— Європу. Спрощуючи, вульгаризуючи, машинна цивілізація все — і 
східну думку теж — доводила до абсурду. Вже близько був марксизм зі
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своїм варіантом давньосхідної, часів великих іригаційних систем, теорії 
державної власності. На порозі був і Ваґнер зі смертельними соло
дощами трунку забуття і безмежного кохання у вічній ночі, або ж з усе- 
охоплюючим вогнем "Нібелунґів". Далі, де я бачила не так чітко, 
вимальовувалося щось неймовірне, ті часи, коли особистості стане 
зовсім важко.

Ті, хто послав мене, поставили на східну карту, об'єднавши її з 
техніцизмом, а значить — магією. Противага цьому, хоч як дивно, 
кувалася у тонкому світі. Розвинені особистості, як от Бах, Моцарт, 
Гендель, або ж Шекспір, Шіллер, та й діячі живої науки, між іншим, і 
Ньютон, а також активні віруючі і дехто з великих мандрівників після 
кінця земного існування переходили в усій цілісності (за винятком 
фізичного тіла) у тонкий світ. Інерція духовного руху унеможливлювала 
звичайний в інших випадках розклад на безсмертну монаду і смертні 
оболонки. Потрапивши ж у тонкий світ, велетні духу творили там свої 
закони. Зараз чекали близького вторгнення Бетговена. У відповідних 
колах відчувалося занепокоєння.

І він міг би стати десь поруч із Шекспіром, абсолютно вже для нас 
недосяжним, якби закінчив свою справу і розповів до кінця життя 
свого безупинного героя. Якби тим самим довершив своє земне існу
вання, виплекавши свій кристал буття.

Мало того, що він увійшов би новою вершиною під наші небеса: він 
довів би можливість плідного існування у безсенсовному світі.

Він, чи не єдиний, знав і зберігав міру, в морі близького хаосу циві
лізації був острівцем культури. Хай його й мучили свої землетруси, він 
існував далі і нарощував територію. Останній із тих, хто знав усе, він 
познавав усе й далі. Живий приклад. Антитеза тим, хто не витримав — 
Гельдерліну, Кляйсту, Шуберту, Ґалуа, тисячам Вертерів і сотням тисяч 
розбишак...

Саме це не влаштовувало тих, хто послав мене. Мені ж не вперше 
було руйнувати "починання, що могутньо вознеслися". До мене були 
випробувані: хвороба, Weltschmerz, адміністративна рутина, трясовина 
невдалого одруження, різні спокуси, самота. Але він був улюбленцем 
богів. Усе обертав на користь справі. Залишалося найвразливіше — 
ewig Weibliche.

Отже, він майже не дивився на мене. Зовні це, можливо, виглядало, 
як олімпійська велич. Він звик приймати шану і захват, це трохи допо
магало, але ж знав їм ціну. Насправді ніхто вже не розумів його по- 
справжньому. Навіть із Шіллер ом вони розмовляли дещо різними мо
вами. А після смерті єдиного справжнього друга він особливо відчував 
свою самотність. Як кожна вразлива і досить змучена життям людина, 
він цурався сильних вражень, інтуїтивно їх передчуваючи. Як це колись 
після поразки при Вальмі цілу ніч вимірював немецькі черепи? Ще 
теплі юні обличчя... Але він тоді зразу сказав, що почалася нова епоха. 
Цілком інші масштаби, темпи розвитку, цілі. Всесвітність, техніка, 
швидкість і гроші. І лавина знань з усіх кінців землі, що він один її по
глинає, ніби духовний імперіаліст.

Але ж він потребує і спілкування. Якщо дивитися правді у вічі, чу- 
женіє світ, люди стають якісь дивні. Шопенґауер приїхав зі своїм со
ліпсизмом, ледь не зіпсував обіду. Він просто припинив його RedeflusJ.

1 Потік мови, балаканина (нім.).
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Є листи з усього світу. Але ж це не спілкування, де є і погляд, і 
мовчання, і дотик. Його Генерація майже вся зійшла зі сцени, а він досі 
приймає на себе хвилі буття. Однак це стомлює.

Я знала: його ще жде смерть єдиного сина (щоправда, цей гульвіса 
давно вже був йому чужий: у глибокій тіні батька він був приреченою 
щепою), роки щоденної виснажливої праці, бо все треба було впоряд
кувати, про все висловитись, багатьом написати. І завершити все ж та
ки книгу свого життя, кудись привести свого Одіссея, котрий не мав і 
таки і погубив свою Пенелопу...

І він зробив би це, якби я не ввійшла у цнотливе і привабливе тіло 
дев'ятнадцятирічної Єви, котра повинна була спокусити цього досвіче- 
ного Адама.

І змієм тут було ставлення до буття.
Він зустрічав мене на вечорах, де я танцювала лише для нього, зга

давши все ж старе східне мистецтво. Лендлери та мазурки давали мен
ше простору, ніж релігійно-сексуальні серпантини давньої Індії, але 
чоловіки були зачаровані, і він не зводив з мене великих вогненних 
очей. Я навіть згадала, як хтось, побачивши його вперше, знепритом
нів.

Кілька разів ми зустрічалися на ритуальних прогулянках до цілющих 
джерел. Він, відпиваючи маленькими ковтками прозорий еликсир, ка
зав мені:

— Мати, коли давала мені ім'я, мабуть, не думала, що воно так від
гукнеться. Я справді все життя один долаю свій шлях, ніби вовк на 
полюванні2.

— Але ж Йоханаан3, здається, означає щось на зразок "улюбленця 
небес"?

— Якби в цьому теж не було чогось, я б не витримав і не мав би 
здобичі. Думаю, що мав деякі права від народження.

— Але потім багато попрацювали.
— Навіть важко передати, — сказав він. — Та ще уявіть собі, я 

висловлююсь краще, ніж пишу, дію краще, ніж висловлююсь, а думаю 
ще ліпше. Так що від задуму залишається десь п'ята частина. Але я не 
шкодую. Мені здається, все одно нічого не гине безслідно. Все для 
чогось служить; отак і досягнення цілі, хоч би якою вона була, 
розвиває особистість у її протистоянні долі. Тому мені все одно — 
обпалювати горщики чи займатися наукою. А ознайомившись із 
англійською й, особливо, давньосхідною поезією, я зрозумів, як є бага
то поетів, порівняно з якими я — лише посередній майстер. І все ж я 
не падаю духом: мені здається, я досяг певних успіхів у розвитку волі й 
пізнанні таємниць природи.

Іншим разом річ зайшла про метод пізнання.
— Природу не треба змушувати до відкриття таємниць. Із нею слід ба
витись, бути дитям. Вдивитися і здивуватися — <эсь коріння справи. 
Переді мною молода чарівна жінка. Така, як ви. Я просто дивуюсь, 
дивлячись на вас, не даючи собі ніяких пояснень, у чому ж ваша краса 
і невідпорна привабливість. Потім подумки, обережно і ніби жартуючи, 
я починаю комбінувати риси вашої зовнішності й характеру, роблю вас

2Ім'я Вольфґанґ означає "вовчий шлях".
3Йоганн  —  Йоханаан (давньоєвр.).
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трохи іншою у своїй уяві, і дивлюсь, чи залишиться ваш, невірогідний 
у когось іншого, чар.

Я слухала його, теж дивуючись. Вітерець грав двома метеликами, що 
по спіралі підіймалися вгору, в осяйну блакить.

— І я дійшов висновку, що ваша краса не є наслідком вашої 
зовнішності. Я можу уявити вас у найрізноманітніших втіленнях. Але, 
знов-таки, вони не є вам чужі. Ви могли б бути і гранд-дамою, і 
гетерою, і, можливо, навіть святою. Ваша жіночість гнучка і глибока. 
Але я все ж таки дивлюсь на вас як на зерня, у якому існує майбутня 
прекрасна квітка чи якась велична рослина. Я поки що не можу 
вловити головну рису вашого прафеномену. Можливо, вона ще не 
сформувалася. Ви ще дуже юні, і це чудово. Коли ж ми зустрінемось у 
вас удома, — закінчив він раптом тим самим тоном.

Моя мати, обчисливши, як завжди, можливі наслідки, вирішила 
трохи притримати його. Вона зрозуміла відразу, що її принади його 
вже не цікавлять, і подивилась на нас обох з новою уважністю, щось 
віднявши, долучивши, і крижана блакить у її очах поступилася місцем 
улесливості продавця. Він-бо був удівець.

Нарешті він отримав запрошення одного дня, коли спека, необорна, 
нестерпна, палила все живцем, а небо здавалося твердим та блискучим, 
ніби кришталеве яйце. Він прийшов над вечір, коли захід ще не хотів 
піддатися сутінкам і присмерку. Мати швидко залишила нас удвох і 
пішла до свого портвейну та зібрання силуетів.

Він уже встиг викласти Мені свої думки про вибіркову спорідненість. 
Казав і про те, що я — нарешті та, котра була призначена йому 
споконвіку. Ніхто, ніхто з тих, хто був із ним... Так, я знала про це. 
Інакше б — ніяких поезій, романів, наукових штудій. Йому було 
відмовлено у близьких душах — в усякому разі, жіночих. І ось та, котра 
його розуміє, котру він кохає. Він навіть не питав мене, чи кохаю я. 
Його любили — або ненавиділи — всі, хто стикався з ним. Вік — теж 
не перешкода, казав він мені зовні спокійно. По-перше, він буде жити 
років триста. Це можливо, якщо виконувати повсякденні справи, не 
зважаючи ні на що. По-друге, такі шлюби (як непомітно він перейшов 
до справ матримоніальних!) — не рідкість у нашому колі. Тут входила в 
гру мати. Треба було лише домовитися про все: який дім він нам 
залишає і таке інше. Він міг би викласти все це юридичною мовою, але 
я затулила йому вуста долонею. По-третє, кохання робить його цілком 
молодим. Принаймні тридцятирічним. І нарешті, найголовніше: чи під
дається пристрасть регламентації? Головні, найсуттєвіші дієслова в ні
мецькій, англійській мовах змінюються за своїми правилами, не вміщу
ючись у схеми. Хіба ми, люди, можемо вмістити у в'язницю звичних 
уявлень кохання чи молитву? Ні, ми повинні молитися коханому об
личчю, розкривати серце наймилішому, що є у світі.

Він говорив тихим голосом, тримким від пристрасті, а очі його, па
лаючі, несамовиті, говорили щось інше. Можливо — ти моя остання 
надія, час зашвидкий для мене... Як болить моє серце, коли я дивлюся 
на тебе... В тобі — моє сьогодення й майбутнє, хоч би скільки його ли
шалося...

Сидячи навпроти нього (він тримав мене за руку гарячими сухими 
долонями, що ледь помітно тремтіли від внутрішньої напруги, ніби від 
лихоманки; іноді зустрічалися — лише натяк на зустріч — і наші коліна 
(і вбираючи його погляд широко розплющеними очима) я знала, що
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вони блакитні, ніби iiberweltlich Grose, Gestaltenreiche, bald Gestalten- 
lose4), я раптом відчула щось цілком не заплановане. Не хотілося тіши
тись перемогою. В кров увіходила, ніби трунок, гіркий і блаженний, ні
би могутня мелодія віденських майстрів, печаль нежданої любові.

Невеличка кімната раптом стала ще меншою, але там, за нею, від
крилися ніби далекі обрії. Він перестав говорити і підніс мою долоню 
до вуст. Цілунок обпік мене. Я посміхнулася над собою. Не могла зга
дати, коли таке було востаннє. Взяла з порцелянової таці, на якій пас
тух цілував пастушку з рожевими персами, яблуко, велике й рожеве. У 
свічаді я бачила себе з цим яблуком на тлі вечірнього вікна. Призахідне 
сонце облямовувало грізним промінням моє волосся і яскраво відбива
лося в його очах. Полум'я за спиною нагадало мені Персеполь.

— Іноді мені здається, що життя тече кількома руслами відразу, — 
сказав він. — Ми помічаємо ритм і риму буття, і дивуємося, і звемо це 
часом або випадком. А це — збіг кількох ліній. Мені здається, ми вже 
існували безліч разів і безліч разів будемо існувати. Це ніби система кіл 
або ж кімната дзеркал.

— Так воно і є, — відповіла я. — Це тому, що дні в Марієнбаді 
здаються вам схожими, ніби сестри чи брати.

— Але кожен назавше залишиться зі мною.
Крихітним срібним ножем я чистила яблуко, і спіраль лушпиння 

звисала додолу. Я відрізала шматочок і піднесла йому до вуст. Моїх 
очей він не міг уже бачити — сутеніло, на їхньому місці було темне 
провалля. Його ж очі розширилися від подиву. Це — натяк? Чи 
невинна гра? Чи взагалі — лише те, що є, і нічого більше?

Я відрізала й собі. Яблуко було смачне. Такі самі я їла, сидячи на 
палубі триреми, що несла мене від приреченого на поразку Антонія... 
Мені здавалось, я справді кохала його... Як і того давнього запального 
й самозакоханого красеня-лучника, стрімкого, мов кипарис. Він таки 
поцілив п'яту непереможного. Ті кохання гасли миттєво. Темний 
нічний вітер розкидав їх, мов нетривкі вогнища кочівника, прозорий 
тверезий день поставав над купою згаслого жару, ніби над пір'ям 
ворона. Чи не була я цим зловісним самотнім птахом? Чи не мої крила 
згоряли з осіннім листям?

Він знову заволодів моєю рукою.
— Я бачу, ви не звикли відступати.
Він уважно вдивився в мене.
— Може, перейдемо на "ти"? Цього жде від нас хвилина. Ти 

розумієш мене?
Пульсування крові у наших долонях ритмічно супроводжувало тиху 

розмову. Мелодія глибин витворювала дивний контрапункт зі словами.
Його обличчя пом'якшало у присмерку. Які тривоги проорали ці 

зморшки, які печалі? Яка туга і необорна втома у цих устах!
— Ти шукаєш скрізь — промовила я, — перебираєш кольори буття, 

коли є просто світло, і в ньому — все. Варто лише зупинитись.
Його очі були зовсім близько від моїх. Я вмовляла його, ніби 

дитину.
— Білий-білий, — прошепотіла я, — сніг... Що, як я скажу тобі: 

"Зупинися, сонечко"?
Я легенько торкнулась вустами його лівого ока.

4І1адсвітова велич, повна образами, але без зовнішнього образу.
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— Зупини і наступне...
Поцілувала й інше.
— Як хочеться відпочити, — видихнув він.
Сонце зовсім зайшло, і тільки кривава стрічка зорі оперізувала 

обрій. Свіжішало повітря. Зірок майже не було.
— "Soles occidere et redire possunt, — промовив він хрипло, потім го

лос вивільнився, — nobis cum cemel oceidit brevis lux"...
— "Nox est una perpetua dormienda!" — продовжила я.
— "Da rnimille basia, diende centum"5, — закінчив він, підставляючи 

обличчя, що світилося ніжно.
Сльота щось уже шуміла по підвіконню. В домі була тиша. Він ше

потів мені: Лоттхен, Гретхен, кохана. Ніч зайшла у вікно й узяла нас в 
обійми. Я востаннє поцілувала його й підійшла до вікна. Сад шумів, ні
би хвилі. На підвіконні тремтів збитий дощем метелик. Краплі залітали 
в кімнату і торкались обличчя.

Він підійшов до мене і легко взяв долонями за плечі. Я відхилилася 
назад. Здавалося, ми безмір часу провели разом.

— Значить, мені не обманути життя, — сказав він. — Але ж людство 
йде не тим шляхом... І нічого вже не поробиш. Світ шалено мчить ку
дись, і ми змушені бігти за ним... А я так би хотів бути з тобою.

— Але це неможливо, — сказала я, всупереч усьому. Бо цього ждала 
хвилина. Як він відчув те, чого хоче мить! Високий театр життя надих
нув нас, оточив цією ніччю з передгрозовою тьмою, вбив цього мете
лика, залишив нас удвох перед вікном, ніби океаном, — тільки для то
го, щоб ми розлучилися.

Темне листя клубочилось за вікном, ніби глибоководні чудовиська, 
що дихали холодом.

— Але я вже не можу без тебе, — сказав він. — Ти моє кохання і 
єдине на світі дитя.

— А зі мною? — спитала я замість відповіді. Його руки охопили 
мене, ніби міцні віти. Гойдатися б так, пташкою. Звивалися і 
розвивалися темні тіла за вікном, гомоніли лускою. Він розімкнув 
обійми. Я не оберталася. Почула, як зачинилися двері, і побачила його 
в садку, він повільно крокував до воріт. Зупинився, зіщулився якось 
по -дитячому, беззахисно -запитально.

Я вибігла в садок, загубивши десь черевички. Земля була мокра, але 
не холодна. Кинулася йому на шию і міцно поцілувала в уста. Його 
руки не піднялися, щоки були мокрі. Якнайміцніше я обхопила його 
руками, ніби рятуючи і рятуючись сама від безкраю ночі, котра з 
шумом вітру перегортала сьогодні ще один лист Книги Буття. Я 
відчувала — крила наші відриває від нас борвій часу і, як тільки ми 
розімкнем обійми, понесе нас у різні боки й загубить у темряві.

Серце змагалося з холодом, зимне повітря перебирало вологими 
пальцями вогке плаття. Я на мить побачила полум'я всіх пожеж, що 
залишились за спиною; почула зойки і крики знищених задля мене; 
відчула всі дотики свого тіла, гнучкого, ненаситного; пропливла по 
ріках усіх кохань, що десь впадали у невідоме море, в якому вже немає 
ні любові, нічого — лише gestalten lose Blau; ще раз відчула невимовну і

5"Сонце сходитиме і сідатиме знову, Нам, коли згасне наше миттєве світло, Залишиться ніч і 
безкінечний сон. То ж тисячу разів цілуй, і ще сто" (Катулл).
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непогамовну тугу пустої плоті, котрій було відмовлено у дітях, і 
востаннє поцілувала його сиві кучері.

Я знала, що хвиля ввійшла в нього. Він навіть відсахнувся на мент і 
несподівано прошепотів — чи це був вітер?

— Дитинонько, це не для тебе...
І був уже не зі мною. Зачинились ворота. На вулиці чекав Ферди

нанд, його старий слуга, з каретою. Зашурхотіли колеса, і я по калюжах 
пішла до себе.

Більше ми не бачилися.

Я дізналася, що він важко перехворів, і під час недуги з'явилась 
"Елегія", де карбованими віршами змальована наша недовга історія. 
Безліч жіночих рим охоплюється шістьма чоловічими. Дивно — я стала 
для нього прафеноменом жіночості і любові, — я, котра не пізнала 
цього і досі.

Він закінчив і справу життя — новоєвропейський міф про невгамов
ного шукача. Можливо, фінал і не зовсім той, що бачився йому спочат
ку. Син і Прекрасна Єлена щезають. Сліпець не бачить, що диявол риє 
йому могилу. Він усе ще мріє про перебудову природи...

В кінці — прохання помилувати жінок, котрі заблукали. Діва Марія 
зглянулася на них і Теж благає Бога.

Думаючи про важку милосердну десницю, я чомусь згадую свою 
останню місію. Було вирішено, що вона не виконана. Я навіть уявляю, 
як хтось розумніший за мене й за тих, хто послав мене, розрахував цю 
комбінацію на своїй прозорій шахівниці. Це було б у його дусі. А може, 
то він — безупинний — використав і мене, і своє останнє кохання, як 
використовував усе в своєму довгому житті? Все плавилося і злитками 
складалося в дуїпу.

Я забуваю все те, чому навчилася. Давно вже немає фройляйн 
Левецов, вона залишилася самотньою до кінця свого земного існуван
ня. Моя ж самота вивільнилась, ніби зерня під цепом. Душа моя плаче 
над усім, що бачить. Плачуть із нею холодні литі струмені дощу, змії 
снігу, плачуть ненароджені діти. Сніг лягає на скроні міста. Я зупиня
юсь у переході метро біля хлопчини, котрий співає під гітару, і на
строюю її.

— Ніч міцна... А тим, хто спить — надобраніч.
Натовп тече повз нього. Голосу майже не чути.
Як не чути тих далеких плачів у Марієнбаді.
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МАЙСТЕР ВИСОКОЇ САМОТНОСТИ

В якусь страшно прекрасну, чи то блаженну, чи то 
смертельну мить на нас дивиться невимовне, немислиме 
нутро світу, відчути яке нам дано лиш як таїну і  рану.

Г. Гессе.

Смерть —  то лише інша, невидима і  неосвітлена нами 
сторона життя. Ми повинні прагнути до вищ ої свідомос- 
ти нашого буття, яка у  себе вдома в  обох нерозмежова- 
них між собою сферах буття і  живиться із  невичерпних 
джерел обох... Істинне життя охоплює обидві сфери...

P. М. Рільке.

Коли 1925 року Західна Європа відзначала 50-ліття Райнера Марія 
Рільке, для багатьох "відлюдник із Мюзо" був живим утіленням мрії про 
незалежного від світових стихій митця, котрий у середньовічній вежі 
десь високо над вируючим світом пише досконалі за формою і витон
чені за змістом поезії для вибраних.

Зовні, можливо, так воно й виглядало. І все ж ця самотність, що 
нею життя обдаровує багатьох, хоча лиш одиниці знаходять їй духов
ний вжиток, саме ця самота, що прийшла після років напруженого 
спілкування зі світом і не скасувала життєвої боротьби, а лише за
гострила її, — саме вона примусила Рільке з великою любов'ю оспівати 
цей світ, що його не дано було втримати в обіймах. Самотність врешті 
стала й тією силою, що дозволила йому на вершині життя в "Дуїнянсь- 
ких елегіях" єдиним злетом опинитися за межами видимого.

Мабуть, світло інших світів і забарвлює постать Рільке особливими 
кольорами у саду мармурових статуй класиків. Серед них він такий же 
самітній, як і за свого життя: ніхто з-псіміж "стовпів" німецькомовної 
літератури — ні Генріх, ні Томас Манни, ні Гессе, ні Фейхтвангер — не 
згадують його жодним словом. Можливо, тому, що ніхто з них не міг 
так довго і пильно вдивлятися в "нутршца світу"? Бо, як казав Ніцше, 
коли вдивляєшся в безодню, безодня починає вдивлятися в тебе. Ви
тримати цей зір — велика відвага...

Еволюцію Рільке можна умовно поділити на три етапи: спочатку він 
із жадібною цікавістю вдивляється у світ, пізнає Західну і Східну Євро
пу, закохується у Росію та Україну, впускає в себе людей, шляхи, ріки, 
ліси, моря і гори; потім вчиться у Родена мистецтву узагальнення, 
пластичного вираження емоцій, думок, цілих духовних сфер; вивчає 
Париж. Урешті, переживши першу світову війну, приголомшений, уса
мітнюється, напружено вдивляється у видиме, щоб узріти те, що за 
ним. Інфернально палахкотять його "Дуїнянські елегії", м'яким різно- 
барв'ям грають мудрі "Сонети до Орфея". В останні роки життя Рільке 
страждає від лейкемії, але мужньо довжить поетичний (тепер уже 
французькою — "ангельською", як вважала М. Цветаева — мовою) і 
життєвий шлях до останньої миті, що прийшла до нього, ніби вогнище 
героя.
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Отже, післявоєнний день він починає з того, чим закінчив Гамлет: 
"Найпочатковіша для мене тиша". Він живе з 1921 року у вежі серед 
трояндового саду "в постійному і часами жахливому зростанні того, що 
зветься самотою, в усамітненні, що досягає крайнього, останнього 
ступеня".

Самотність підіймає його над землею, як часом релігійний екстаз 
підіймає в повітря віруючих. Його тіло цілком пристосоване для цього: 
"О, яким воно було легким і спритним, здібним до найвищої ду
ховности, як часто не відчувалося зовсім, зберігаючи вагу лише заради 
самої пристойности і залишаючись зримим лише для того, щоб не зля
кати невидиме!"

Рільке став справжнім майстром самотности, maitre des absences1, як 
він сам себе називає, бо відсутність у цьому світі необхідна для вчуван
ня у той — внутрішній. Рільке, — можливо, єдиний поет XX сторіччя, 
який так глибоко зміг зазирнути по той бік речей. Після нього поезія, 
що залишається хай на яскравій, але — поверхні світу, ніби не має яко
гось найголовнішого виміру — висоти? Глибини?

Цією ж високою самотністю, справжнім майстром якої був інший 
"громадянин світу" — І. Кант, були натхненні й невмирущі "зоряне не
бо над нами та внутрішній закон всередині нас". Якраз ці дві речі й 
оспівував Рільке все своє життя, врешті зливши їх воєдине — не роз
просторивши закон, а вмістивши зорі.

Дивно, що "відлюдник" Рільке пише поезії, які неможливо не полю
бити, повні теплоти, людяности і любови. Того, хто полюбив цей світ 
так, що перелив у кожний рядок досконалої форми безліч баченого, 
відчутого, втраченого, — неможливо не полюбити навзаєм, бо ж .читач 
уже в тому світі разом з усім оточенням.

Але напругу цьому почуттю поета дає саме розлука зі світом. Для 
Рільке земля — все одно, що Беатріче для Данте, Лаура для Петрарки: 
кохання без привласнення.

Рільке настільки любить усе довкола, що навіть Богові каже: моє 
дитя. Але водночас Він для поета — "ліс протиріч", бо створив цей світ, 
сучасність великого міста, що є лиш ерзацом божественної краси, 
театром якихось мандрівних акробатів-маріонеток... У цому світі страж
дають і люди, і речі. Лише діти, звірі, та вмираючі не грають ролі. Але з 
усіх боків усе це оточує Невидиме, приходячи як ласка ночі, як подих 
вітру, як шелест дерев.

Тонкий світ — внутрішній простір — Невидиме — стає дедалі ясні
шим для очей Рільке. В "Дуїнянських елегіях поета веде в "країну неви
димого" юна Скорбота.

"Той світ... ти знаєш краще, ніж цей, і знаєш його топографію з усі
ма горами, островами і замками.

Топографія душі — ось що ти є. І твоєю книгою про бідність, прощу 
і смерть ти зробив для Бога більше, ніж усі філософи і проповідники 
разом.

Бог. Ти один сказав Богові щось нове. Ти висловив відносини Йвана 
та Ісуса. Але — різниця — ти улюбленець Отця. Ти вибрав Отця, тому 
що він був більш самотній і немислимий для любови".

Так писала Цветаева до Рільке і, можливо, ніхто не зрозумів його 
краще. Листування Цвєтаєвої, Пастернака і Рільке — тема окремої роз

1 Майстер відсутності! (фр.).
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мови про те, як час і доба розлучають найближчі душі. Скажемо тільки, 
що для Цвєтаєвої Рільке був уособленням поезії, втіленням вічного 
Орфея, вона мріяла стати рівною йому через багато перевтілень. Для 
Пастернака Рільке — головне джерело натхнення, рятівний промінь 
уночі: "в усій своїй творчості я тільки й робив, що перекладав або варі
ював його мотиви...".

Рільке по-царськи обдарував їх обох: "Той, що читає" і "Той, що 
споглядає", перекладені Б. Пастернаком, залишилися вершинами його 
лірики, а Марина отримала присвячену їй "Елегію". Ця поезія — квінт
есенція філософії творчости в розумінні Рільке, його заповіт. Разом з 
"Фонтанами", "Устами", "Осішщ>", "Елегія" — концентроване виражен
ня структури світу, як її розумів-відчував поет.

В основі всього лежить субстанція — Weltinnenvaum, внутрішній 
простір світу. Він безпосередньо будує тонкий світ, куди відходять душі 
і де існує, як тонка речовина, зміст, емоція. У цьому світі є свої без
межжя, долини, сутности. Внутрішній простір може концентруватися в 
ті або ті істоти: ангелів, Бога, людську душу. Він насичує все, що вібрує 
резонансно з душею: ніч, вітер, море, скрипкові мелодії, буревій. Ми
тець є одним із вузлових пунктів простору і водночас відчуває його як 
цілісність, уміщує простір, ба цілий Всесвіт у собі і надає йому оформ
лення:

Дихайте, строфи незримі!
Простір оновленням зводить Вічноживе.
Він  —  противага моя. В ньому я  —  ритмування і  рима.
Кожна хвиля його в  морі моєму живе.
Ти найтонкіше з морів —

Простору всепроникання.
Скільки я  обріїв в  себе вмістив!
Вітер —  мій син невблаганний.
Впізнай же мене, моїм спогадом повне повітря!
Стовбур і  віти,
Листя усіх  моїх слів.

Рільке ще і ще раз акцентує мотив усеоб'єднуючого серця поета:
Тому і  втрата жодна не ятрить,
Що серце далиною не здивуєш.
Коли в  натхненні власний голос чуєш  —

То світ співа, дзвін зір твоїх летить.
Рільке, мабуть, єдиний, хто так рішуче формулює значення поета як 

рятівника світу, носія змісту творіння: "Що ти будеш робити, роже, 
коли я помру?"; "Зі мною ти загубиш зміст, свідомість..."; "Як ангели 
йдуть і мітять двері кожному, хто буде спасенний, так ми торкаємося 
того чи іншого...".

Але цей мотив весь час у контрапункті з іншим, на перший погляд, 
протилежним, що посилюється з плином життя: "Ми — лиш подавачі 
знаків..."; "Ми — лщд уста...".

Рільке залишається гармонійним; він не втрачає цілісности світу. 
Ступінь духовного розвитку, досягнутий ним, виключає особистий 
відчай: "числа святого лад" постійно самооновлюється.

Іноді поет уявляє собі весь світ, як єдину живу істоту. Людство ж 
тільки її поверхня.

Ми —  лиш уста. Хто серце оспіва,
Що б'ється, цілокупне, М ІЖ  глибин?
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Згадаймо біблійного звіра, "повного очей", і "Айя-Софию с бесчис
ленным множеством глаз" О. Мандельштама, і “многоочитую сферу” 
А. Белого, і християнське вчення про соборне духовне тіло християн, і, 
врешті, ноосферу Вернадського. На диво сильна і постійна інтуїція сві
тової культури!

Цей синтез самоти і всеохоплення примушує згадати основну за 
О. Лосевим, інтуїцію культури Західної Європи — індивідуалізм, що в 
XIX і на початку XX ст. набув, з одного боку, надмогутніх (Ваґнер) чи 
всеосяжних (Бальзак, Малер, Скрябін), а з другого — найконцентрова- 
ніших, найвитонченіших проявів (Дебюсі, Равель, Скрябін* Верлен, Ва- 
лері). Все це було в потенції європейського світосприйняття, почина
ючи від доби Відродження, але гіпертрофованого або філігранного вті
лення досягло саме в кінці індивідуалістичної епохи. Рільке як один із 
найглибших, найчуттєвіших поетів сторіччя не Міг не об'єднати обидва 
плини, вирішивши проблему суб'єкт-об’єктного дуалізму відмовою від 
активної діяльности, вчуванням у Weltinnenraum, тотожний чи рівний 
Selbstinnenraum’y, і тут закономірно з'явилися відлуння східних систем.

Але суто європейським, християнським був напружений діалог із 
Творцем, стосунки особисті — з Ним, екзистенціальні пошуки ціліс- 
ности та істинности буття, розуміння неповторности долі, любови, 
страждання і життєвого подвигу кожної людини.

Мабуть, без захоплення слов'янщиною, без, можливо, генетичного 
знання темної туги, внутрішньої музикальности буття цього б не стало
ся. Але західно-європейська твереза формуюча воля — античний муж
ній фаталізм, що його виражено рафінованою мовою, створеною для 
філософів, — зміцнює кристал пізньої творчости Рільке.

Іноді Рільке, • згадуючи Гомера, уявляє людство єдиним деревом. Із 
деревами взагалі він відчував спорідненість: разом із зорями, ніччю, до
щем, вітром дерева — найулюбленіші образи його поезій. У кінці "Кни
ги прощ", яка писалася під безпосереднім враженням від святих київсь
ких місць, він усе це поєднує: поет, ніби дерево під вітром, приймає на 
свої руки-віти Бога-дощ, що падає вночі з далеких зір.

Але Всесвіт і його крижані безмежжя незрівняльно більші за люд
ство і землю. їх дано охопити лиш серцю поета у високій напрузі Лю
бови, до якої приходиш через самотність.

Між життям особистість переплавлюється у першоджерелі "серця 
роду, тіла, повного очей", гублячи індивідуальність, а зцілившись від 
тяжіння до дійсности, знову стає зіркою на небосхилі.

Цікаво, що загалом схожу з цією систему вибудував інший мисли
тель, на другому кінці Євразії — Шрі Ауробіндо. До речі, він теж писав 
поезії: це, як вважає мудрість Сходу, необхідна стадія духовного роз
витку. І у Рільке, і у Шрі Ауробіндо було спільне джерело — східна фі
лософія, вона з початку XIX сторіччя Почала мирну експансію на Захід, 
дедалі сильніше приваблюючи індивідуалістичну культуру, стомлену 
своїми суперечностями.

Вже з іншою течією, але теж східного забарвлення, — теософією, — 
поєднує Рільке натяк на навчання "темних", "нічних" богів. Боги низу
— лиш "школярі невинні". А поки що плач поета — це гімн саме їм, 
богам ночі. Але кожен плач — початок нового захвату, бо у Всесвіті ні
чого не губиться, а лиш перетворюється.

Всесвіт простягається також у безмір низу (згадаймо запаморочення 
Паскаля перед двома безоднями: макро і мікро), і є істоти, для яких ми

22
digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— зверху, там, де вони уявляють Бога, "коли самотньо плачуть". І є 
ангели, яких нам ніколи не осягнути. Ми сприймаємо лише їх початок, 
поверхню, що здається прекрасною, але справжня їхня суть — вогняна 
і жахлива (це вже примушує згадати "Живу етику" О. Реріх).

.■ Але є щось, чого не знайдеш ні в кого, дивний, суто рільківський 
образ: вічнозелений кущ у центрі всього, де час зупинився, вінок з 
гнучкого гілля, і кожна гілка — це хтось люблячий, а поети — квіти на 
цій неопалимій купині.

Отже, саме любов є тією силою, що робить людину несмертельною і 
довжить існування серця світу, попри весь трагізм життя, що його 
Рільке пізнав теж доволі.

Все це дозволяє спокійніше вдивлятися і в наш час перетворень, 
ніби читаючи останні рядки поета: палаючи у смертнім болі, як колись 
палав у дусі, він знає, що це полум’я — "привід стати більшим", 
завершення земного існування — лише ще одна метаморфоза, початок 
чогось цілком іншого.

ПЕРЕКЛАДИ З P. М. РІЛЬКЕ

САМОТНІСТЬ

Самотність — наче дощ невпинний.
Назустріч вечорам вона над морем лине,
З чужої і далекої долини 
До неба, нею повного, іде.
І тільки з неба на міста впаде.
В часи непевні вниз зліта сльота,
Коли провулки ждуть кінця нічного 
Коли тіла, що не знайшли нічого,
Гірке розчарування розлучає,
А ті, хто ненавидить, у відчаї,
У спільнім ліжку сповнюють літа.

Тоді тече рікою самота.

ОСІНЬ

Ось падолист паде, ніби здаля,
Неначе сад далекий в'яне в небі;
Долоні листя кажуть нам: не треба.

І в горобину ніч, мов тьму погребу,
Від зір усіх летить важка земля.

Всі летимо. Спадають руки ці.
Вдивись: усе, усе паде невпинно.
І все ж єдиний є, хто це падіння 
В безмежній ніжності тримає у руці.
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ПІЗНЯ ОСІНЬ У ВЕНЕЦІЇ

Вже не дрейфує місто, мов принада, 
Приваблюючи виринулі дні.
В твоїх очах дзвенять крихкі скляні 
Палаци. І висить на вітах саду

Минуле літо — гурт маріонеток,
Вниз головою, зламаних, пустих.
Та з дна, де ждуть старі лісні скелети, 
Здійметься воля: ніби за ніч встиг

Свої галери Генерал Морів 
Подвоїти на чатах в Арсеналі,
Щоби повітря ранку просмолив

Цей флот, що, весляруючи, шумить,
Всіма палає стягами і вмить
Йде в бурю, променіючий, фатальний.

З "КНИГИ ЗЛИДНІВ І СМЕРТІ"

Я ніби йду крізь нетрища гори,
Між дужих жил течу рудою.
Ти даль і світло каменем змирив,
Притис впритул плитою,
І навантажив темнотою 
Недвижний гір порив.

Від мук засліпнуть, змовкнуть, розгубиться — 
Так нищить нас ця темна каламуть!
І велетенськая просториться десниця,
І тінь її мою укрила путь.

Ти є гора. І Твій сліпучий лет
Над всі хребти — бескидом без хатини,
Вершиною без імені. І тими
Снігами вічними, що зорі в них застигли,
Й стовпами пари над підземним тиглем,
Де дух землі ніколи не замре.
Ти — гір усіх уста і мінарет
(Хоч клич вечірній з нього не почуєш).

То я — в Тобі? В базальти замуруєш 
Мене — ніким не знайдений метал?
Як Ти повільно в шпальтах гір вируєш!
В екстазі бачу скель щільний кристал!

А може, крізь страхи іду убрід я?
І плеще ніч глуха у підборіддя —
Жахи глибинні цих стооких веж 
Міст надвеликих — ген за виднокруги?
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Колись пророкував так недолугий 
В омані давніх забобонних меж. 
Борвія кігтем вириєш яруги,
Коріння світу вирвеш без напруги, 
Половою за обрій поженеш.

До віщувань ізнову кличеш Ти,
І я устами вже не владарюю,
Ти їх роздер, мов рану, і на прю я 
Стаю із власним словом, що торує 
Шлях, мов гінчак, до невідомої мети.

Ти ув'язнив мене в добі ворожій.

В Твої безмежжя на сторожі 
Вчуваюсь я, і, мов приплив,
Ми море самоти, о Боже,
У мої очі переплив.
На березі ріки, що може
Цей крик за виднокрай помножить,
Самого уночі лишив.

В безлюдних землях віє протяг,
Ти шлеш туди без вороття,
Де монастир стоїть, мов одяг,
Для непрожитого життя.
На прощу до простого люду 
В краї тіней рушаю, де 
Я з ними розділю облуди,
Й старий з очима у полуді 
Незнаним шляхом поведе.

МАГІЯ

У перетвореннях такі дива промчали! 
їх не опишеш — лиш відчуй, повір! 
Вогонь — золою став, і ми в печалі.
В мистецтві ж — із золи — вогняний вир.

Це — магія. У чарах ніби знову 
Загальне Слово здійметься увись.
Неначе довгий крик глухого,
Що до незримого глухого звивсь...

З "КНИГИ ПРОЩІ"

Мій Боже! Мусиш рівновагу боронить. 
Хай люблячий ві тьмі Тебе узрить,
Мов світло, що від подиху струмить, — 
Йому Ти не належиш ні на мить.
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Хай хтось Тебе і схоплює колись,
І у нічне моління сходиш Ти —

Ти — тільки гість 
І мусиш далі йти.

Хто зупинить Тебе? Бо Ти є — Твій.
І не привласнити десниці нічиїй.
Саме з собою грає ось вино,
І зріє, і солодшає воно.

Я рию скарб у темряві, вночі,
Бо та убогість, що весь час повз мене мчить, 
Злиденною подобою лиш є 
Краси Твоєї, що не настає.

Жахливо неблизька твоя мета,
Не ходжено, не орано без меж.
Ти є саме, і ти є — самота,
0  серце, що в далекі далі йдеш!

1 руки, від риття іще в крові,
Я підійму у свіжий вітровій,
І ніби верховіттям, досхочу
Я ними з простору Тебе всмокчу,
Неначе Ти на друзки десь розбивсь 
У нетерплячім жесті, і тепер 
Ти світом розпорошеним явивсь 
З небес, що сам над ними розпростер.
З далеких зір на віти йдеш мені 
Сумирною сльотою навесні.

НА СМЕРТЬ ГРАФИНІ ЛУЇЗИ ШВЕРІН

Мислю за леґендою леґенду,
Щоб узнать ім’я ясної донни.
Ніби ніч, що восени зростає 
І в зірках просториться, безкрая,
Ти усе охоплюєш, Леґендо,
І я теж — в тобі, блакить бездонна.

Тим, які тебе не знали, мила,
Лиш луну пораджу віднайти:
Щоб твій відблиск в світі цім ловили,
Як в дитинстві сліпунці на хвилі 
Водограю рахувала ти.

Час розвіє, ніби листя в лісі,
Люблячих, стражденних — долу, ниць.
Та на гобелені десь у висі 
Поступ і моління збереглися:
В кольорах — і супокій, і міць.
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Видно все: і очі ті вербові 
(День весінній світиться крізь них),
І чоло, що сяє щастям новим,
І почесний вихід, що готовий 
Шлях відкрить у далеч мук твоїх.

Та в картинах всіх без віку стане 
В білім і однаковім вбранні,
Знана, хоч не видно рис мені,
Тиха постать твойого кохання,
Граціозно схилена вві сні,
Наче щось дарує нам востаннє.

ПРО ФОНТАНИ

Я враз дізнавсь багато про фонтани,
Цей незбагненний кришталевий ліс.
Про нього б мовив, як про плач мій давній, 
Той, мрією величною натхненний,
Забутих згодом ненастанних сліз.

Та як забуть небесних рук сягання 
Речей глибинного стовпотворіння?
Чи я не завше велич незрівнянну 
Зрю в злеті давніх парків до чеканням 
Вщерть повних ніжних вечорів; в незнаних 
Дівчатах, що виспівують сумлінно 
Пісні бліді, й ті ллються через край 
Мелодій — в дійсність, ніби водограй —
В відкритих вод свічада бездоганні?

Я мушу лиш згадати все, що нині 
Зі мною та фонтанами було, —
Вагою неминучого падіння 
Мене ізнов зустріне джерело.
Я знаю віти, що униз вертають,
І голоси, що вогниками сяють,
Стави, які безтямно відбивають,
Ледь змінюючи, профіль берегів;
Вечірне небо спалених лісів 
Зцуралось, спину випнувши інакше, 
Стемніло в присмерку, неначе не впізнавши 
Цей світ, ураз незвичний, непрозорий...

І як забуть, що кам'яніють зорі,
Не обізвавшись світлом до сестер?
Краї безмеж єднає тільки горе,
І сльози звізд течуть з обличчя сфер.
Світи себе розпізнають в плачі.
Можливо, й ми з'являємось вночі 
Істотам, що на небо споглядають?
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І в віршах нас поети прославляють,
І більшість молиться, є й ті, що проклинають, 
їх голоси сюди не долітають,
Вони собі тут уявляють Бога,
Коли самітньо плачуть, і в якого 
Вони повірили, а потім загубили,
Чий образ, наче світло несміливе 
Шукацьких ламп, миттєве і бліде,
Що по розсіяних обличчях наших йде...

ТРОЯНДОВЕ СОКРОВЕННЕ 

Ось — її суть.
А де поверхня? На який біль 
Це полотно кладуть?
Промені якого неба б'ють 
Крізь озерну глибінь 
Розкритої троянди? Пильно 
Вдивись: безтоскна на диво,
Між доль безтурботна і вільна 
Лежить, ніби тремтливій 
Руці її не пролити.
Себе ніяк не стримати 
Долям: внутрішнім повні,
Витікають назовні —
Напувати
Дні,
Щоб щільніше вони 
Стулились у літо,
Все — в кімнату налите,
З мрії кімнату.

КОЛИСКОВА

Коли тебе я загублю,
Скажи мені, ти зможеш спати,
Бо над тобою не шептати 
Мені, мов листю лип, — люблю?
І при тобі не вартувати,
На груди і на спокій твій 
Слова оті, що легше вій,
Мені уже не дарувати,
І вже мені не замикати 
Тебе — з Твоїм, мов тихий сад,
Меліси повен і відрад...
Скажи, тоді ти зможеш спати?

* * *

Як все далеко в цю картину відійшло! 
Дивуємось і кажемо: ось — дійсність.
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Ми разом з нею за літа змінились,
Та лиш незриме захват принесло.

Тому і втрата жодна не ятрить:
Сягає серце за останні межі.
Коли в натхненні власний спів бентежить — 
То світ співа, дзвін зір твоїх бринить.

* * *

Торкнись чого захочеш в цьому світі —
Від змін, речей струмить одне: згадай!
І подарунки шлють далекі миті,
Що зникли непомітно, мов вода.
Що набули ми? Як нас відірвать 
Від тих років далеких, проминулих?
Що від початку ніби все збагнули,
Крім — як себе у інших пізнавать?
Крім — як байдужість міцно зігріва?
Вечірнє небо, луки і наш дім —
Ви встаєте перед лицем моїм,
В обіймах я і обіймаю вас.
Крізь всі істоти простір йде один: 
Внутрішній простір світу. Пролітають 
Птахи крізь нас. Дерева в нас зростають, 
Дощі шумлять над пастками пустинь. 
Хвилююсь я — в мені стоїть мій дім. 
Бентежусь — і в мені сторожа вірна. 
Любимий, ким стаю: в мені сумирний 
Творіння образ — плачу разом з ним.

ЕЛЕГІЯ МАРИНІ ЦВЄТАЄВІЙ-ЕФРОН

О, втрати Всесвіту, Марино, зорепад!
Ти не примножиш звізд, як не злітай угору; 
І той, хто падає, не зменшує їх ряд:
У першоджерелі він зцілиться, і зорі 
Ізнов складуть числа святого лад.

То значить, все це — вічне коло, гра,
Чий виграш безіменний і бездомний?
Ми — хвилі моря, глибина небес, сира 
Земля, весна тисячекрат невтомна,
Спів жайвора палкий, що рветься у безкрай.

Спочатку захват нам виповнює серця,
Та до плачу гне внутрішнє тяжіння,
І 'все ж хвалою стане пісня ця,
Бо всі жалі — це захвату коріння:
Боги глибин ждуть гімну від співця.
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Чекають захвату, хвали, присяг 
Боги нічні, ці школярі невинні.
Самітній плач передчуттям просяк.
Співай, Любове, і щезай у гімні!
Ніщо не наше тут. Ми — тільки знак.

До шиї первоцвіту ледь торкнись.
Щоб виграть — офіруємо корону.
Мов ангел мітив двері тим колись,
Кого повинен був спасти від скону, —
Ми ніжним дотиком здіймаєм світ увись.

Як відійшло, розсіялось усе!
Ми — тільки знак, ми — муки пантоміми.
Того з нас, хто напруги не знесе 
І дійсність схоче ухопить в обійми,
З відомсти вб'є ледь чутне діло це,
Чия смертельна міць нас в Наджиття підійме.

Неіснування. І сліпий наказ 
Крізь простір льодяний поміж життями 
Мчить сутність, всю в очах, несе крізь час 
В буянні перевтілень і нестямі 
Удари серця роду — а не нас.

Ми — острів для птахів, які крізь Всесвіт мчать. 
Та ті, хто любить, вічно юні буть повинні, 
їм про загибель стільки не узнать.
Лиш'під плакучими деревами руїни 
Могил минуле мусять пригадать.

А люблячі — гнучкі, немов гілля!
Як їх розвіює травневий вітер!
Вони в вінок зів'ються, що кружля 
В сплетінні Всього, де немає миті.
Де дихаєш і Ти, передчуваю я.

У серці Всесвіту гуртуються пісні.
Як знаю я Тебе, жіноча квітко 
На цій неопалимій купині!
Тебе обгорне вітер, мов намітка.
Як спрагу втамувать — так стати ним мені.

Боги казали — частка ми. Так, але та,
Що виповниться світлом на осонні,
Мов місяць, що в зв'язку з усим зроста.
Але самітній шлях понад землі безсонням —
Ось — повнота буття, і ось — мета.
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ЕРОС

Маски! Маски! Хто з нас не заслілне,
Якщо сяйво Ероса узрить,
Коли він, мов яре сонце в липні,
Вступ весни перериває вмить.

В зміні непомітній, неухильній 
Все довкруг серйозніша... Десь крик...
Безіменне він лиша тремтіння 
І бентежить, ніби в храмі — лик.

Загубив! Шукай же вітра в полі!
І миттєво Бог тебе обняв.
В'ється шлях життя, твориться доля,
Плаче джерело поміж отав.

* * *

Ми — лиш уста. Хто серце оспіва,
Що б'ється, цілокупне, між глибин?
Його міцний удар в нас ожива 
Луною дрібною. Його великий біль,
Велику радість — нам не осягнуть.
То ж розриваємо себе — і надмогуть.
Ми — лиш уста. Але вірветься цей 
Удар таємно, поки не ждемо, —
І кричимо —
Єсьмо вже — Сутність, Перетворення, Лице.

З німецької переклав Олексій ПОПОВ

31



Райнер Марія РІЛЬКЕ

АПОСТОЛ

Обідній стіл для гостей у найкращому готелі міста N. Від мармуро
вих стін високої, яскраво освітленої зали відлунює брязкіт ножів та 
людський гомін. Заклопотані прислуговуванням, кельнери в чорних 
фраках, як безмовні тіні, снують зі срібними тацями. Пляшки шампан
ського, що охолоджуються у сріблястих цеберцях на високих ніжках, 
підморгують неглибоким келихам для вина. Геть усе виблискує і мерех
тить під променями електричних ламп: очі й коштовні прикраси дам, 
пліші панів і, нарешті, слова, які то тут, то там прискають, наче вогня
ні іскорки. І коли вони влучають у ціль, тоді то в одному, то в іншому 
місці зали вибухає яре полум'я короткого дзвінкого жіночого сміху. Да
ми старанно смакують запашне вино з тонких прозорих келихів, у той 
час як молодші панове вправляють пенсне й критичним поглядом ози
рають розмаїття гостей.

Уже котрий день усі вони отак — одне з одним — сиділи. Лише кі
нець стола зайняв собі місце якийсь новий незнайомий гість. Мимохіть 
чоловіки кидали на нього погляди, бо ця бліда серйозна людина при
вертала увагу своїм немодним одягом. Високий білосніжний комір ся
гав аж самісінького підборіддя, а широка чорна краватка, що її носили 
в першій третині нашого століття, обвивала шию. Чорний фрак, майже 
повністю закриваючи сорочку, урочисто лежав на широких плечах. Але 
що найпаче вражало панів, — великі сірі очі прибульця, які велично та 
владно, здавалося, так і пронизували ціле товариство й навіть стіни. 
Вони світилися так, ніби в їхній середині постійно відбивалась якась 
далека принадна мета. Ці очі були підставою для зацікавлених таємних 
жіночих поглядів. За столом кожен потай висловлював сусідові 
навпроти своє припущення, легенько штовхав його ногою, ставив йому 
питання, бажаючи знати щось конкретніше, нарешті, знизував плечима
— і все одно не ставав розумнішим.

Центральною фігурою бесіди була польська баронеса Віловська, 
дотепна молода вдова. Здавалося, що їй було цікаво дізнатися, хто ж 
цей мовчазний чужинець: великі чорні очі з неймовірною витримкою 
спостерігали за проникливими рисами його обличчя, а тонка рука нер
вово стукотіла по білому адамашку обруса, так що дорогоцінний діа
мант на мізинцеві раз по раз мінився відблиском. По-дитячому жадібно 
і квапливо вона перестрибувала з однієї теми на іншу, а відтак несподі
вано й уперто Переривала її; адже чужинець узагалі не хотів брати 
участі у розмові. Вона вважала його за мистця. Гідним подиву делі-
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катним чином вона щоразу, за всіма правилами красномовства, розпо
чинала розмову на якусь іншу тему. Але даремно! Великими очима чо
ловік у чорному серйозно дивився кудись уперед.

Проте баронеса Віловська й не думала здаватися.
— Напевно, ви чули про велику пожежу в селі Б.? — звернулася 

вона до пана, що сидів поруч.
— Гадаю, ми створимо комітет, який повинен покласти початок 

благодійницькому товариству, що збиратиме кошти, — ствердив він.
Баронеса запитально озирнулась. Її винагородили гучними оплеска

ми. На лиці незнайомця промайнула скептична посмішка. Навіть не 
помітивши її, баронеса відчула її на собі — і аж скипіла.

— Усі погоджуються з цим? — різко запитала вона голосом володар
ки, яка не сподівається бодай найменшого заперечення. Пролунали 
хаотичні відповіді: "Так!", "Усі!", "Звичайно!".

На знак згоди мій сусід навпроти — кьольнський банкір — уже 
поклав було руку на гаманець, повен банкнот, що лежав у нагрудній 
кишені фрака.

— Чи можна розраховувати й на вас, шановний пане? — тремтячим 
голосом звернулася баронеса до чужинця. Той трохи підвівся й, не див
лячись на неї, голосно та грубо відповів:

— Ні!
Баронеса аж стрепенулася. Вона висилувала із себе усмішку. Всі 

погляди були спрямовані на чужинця, який повернувши обличчя до 
баронеси, продовжив:

— Ви чините справу любові; я, натомість, іду в світ, аби знищити 
любов. Де я знаходжу її, там і вбиваю. Досить-таки часто я знаходжу її 
в халупах і палацах, у церквах і на лоні природи. І все одно я невбла
ганно переслідую її. Як рвучкий весняний вітер ламає троянду, що за
рано розбруньковується, так само я знищую її своєю сильною, злою во
лею: адже надто передчасно нам дано закон любові.

Голос його пролунав приглушено, як дзвін під час молитви "Аве 
Марія". Баронеса хотіла було заперечити йому, проте він правив далі:

— Ви все ще не розумієте мене. Тоді слухайте! Люди були недозрі
лими, коли до них прийшов Назарянин і приніс їм любов. Зі своєю 
страшенно дитячою великодушністю він вважав, що робить їм добро. 
Любов була б чудовою подушкою для роду ґіґантів, які хтиво вимріюва
ли б нові подвиги; а для слабих вона означає не що інше, як розорен
ня.

Один католицький священик, присутній тут, лівою рукою шарпнув 
на шйї краватку, так ніби зненацька вона зробилася для нього затіс
ною.

— Розорення! — прогримів голос чужинця. — Я говорю не про ста
теве кохання, а про любов до ближнього, про жалість і співчуття, про 
милість і поблажливість. Немає-бо гірших отрут у нашій душі!

Священник промурмотів щось товстими губами.
— Христе, що ти наробив!? Мені здається, нас виховали, як тих хи

жаків, котрих із тонким розрахунком позбавили внутрішнього інстинк
ту, аби, приручивши, безкарно батожити їх.

Вирвавши у нас зуби й кігті, нам.проповідували: любов! Скинувши з 
наших плечей лати нашої ж сили, нам проповідували: любов! 
Вирвавши з наших рук діамантового списа нашої гордої волі, нам
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проповідували: любов! Кинувши нас, голих і роздягнених, у вир життя 
з його ударами долі звідусіль, нам проповідують: любов!

Затамувавши дух, усі слухали промовця. Обіч стола, тримаючи в 
руках срібні таці, розгублено стояли кельнери, які навіть не наважи
лися рушити з місця.

Як грім із ясного неба, прогриміли серед тривожного мовчання 
слова людини, цілковито захопленої своєю теорією.

— ... і ми послухалися, — вкотре продовжував дивний чужинець.— 
Сліпо й по-дурному ми дотримувалися цього безумного наказу. Ми від
відували спраглих, голодних, слабих, хворих на проказу, стражденних
— і тому самі стали спраглими, голодними, хворими й стражденними! 
Ми ^спрямували своє життя на те, щоби підняти полеглих, дати пораду 
тим, хто сумнівається, і втішити засмучених, — і самі в цьому розчару
валися! Тому, хто вбив нам жінку та дітей і хто сокирою сварки роз
колов наш домашній затишок, ми, замість того аби розтрощити його 
злочинний череп, побудували хатину, в якій він має змогу мирно дожи
ти своїх останніх днів!

Зла іронія тремтіла в його голосі.
— Той, кого ви вважаєте Месією, перетворив цілий світ на лазарет. 

Слабих, стражденних і обдертих він називає своїми дітьми й улюблен
цями. Сильні, натомість, служать лише для того, аби захищати цих без
силих виродків і турбуватися про них.

Коли я відчуваю у собі гаряче, щире, небесне й нестримне праг
нення до світла, коли я впевнено спинаюся крутою кам'янистою стеж
кою досягнень і, нарешті, коли я бачу, як сяє полум'яна божественна 
мета, тоді хіба я повинен поклонятися перед калікою, що сидить нав
почіпки край дороги, хіба я повинен хвалити його, піднімати із землі й 
тягнути за собою, витрачаючи свою гарячу снагу на немічний труп, 
який через кілька кроків падає знову?! То як же нам самим зрости, 
коли будемо свої сили віддавати стражденним і упослідженим, а також 
ледачим, безглуздим і безвольним негідникам?!

Зчинилися неспокій та ремство.
— Мовчіть! — ударив голосом незнайомець. — Ви надто боягузливі, 

аби визнати, що все саме так, як я кажу; вй завше ладні чалапати боло
том, гадаючи, ніби бачите небо завдяки тому, що невиразно відбиваєть
ся в калабані.

Зрозумійте мене! Наша сила тісно пов'язана із землею! Вона мусить 
стражденно зотліти на жертовнику милосердя-. Вона мусить бути при
значеною лише для того, аби роздмухувати фіміам співчуття і дим, що 
притуплює наші власні чуття. Вона — сила, яка велетенським тріумфу
ючим вогнищем звивається аж до самісінького неба.

Усі мовчали. З посмішкою на кутиках уст одержимий чоловік за
пально продовжував:

— І якби перед нашими предками, які були ще мавпами й дикими 
тваринами з могутніми природними інстинктами, постав Месія, що 
проповідував би їм любов до ближнього, вони, послухавши його віщого 
слова, ніколи не мали б морального права піднестись у своєму розвит
ку. Адже тупа неоднорідна маса ніколи не може бути носієм поступу; 
тільки якийсь "один", великий, котрого сірома ненавидить інстинктом 
власної меншовартості, може раз і назавжди змінити напрям своєї волі за 
допомогою божественної сили й переможної усмішки.
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Так, рід людський не є вершиною безкінечної піраміди творіння; 
так, ми не досконалі; так, ми не дозріли й тим паче не перезріли, як ви 
це собі так охоче уявляєте у своїй самозакоханості. А тому вперед! Хіба 
ми не маємо права зрости у пізнанні, волі та силі?! Хіба не сильні по
винні підноситися до світла, долаючи задушливу атмосферу сірої маси?!

Послухайте мене всі без винятку! Ви боретеся! Ліворуч і праворуч 
падають ваші товариші; падають, уражені слабістю, хворобами, вадами, 
божевіллям... і всілякими іншими можливими стрілами, що їх випускає 
жахлива доля. Нехай падають! Нехай умирають, самотні та нещасні! 
Будьте твердими, страшними й невблаганними! Вам бо треба вперед, і 
тільки вперед!

Чому ви так злякано дивитеся на мене? Невже й ви слабовольні? 
Всі? Невже й ви боїтеся відстати? Воля ваша, відставайте! Сконайте, як 
пси! Адже тільки сильний має право на життя. Він іде вперед — і лави 
рідіють. Але далеко не кожен сильний, могутній та богорівний досягне 
нової обітованої землі. І то, напевно, хіба через тисячоліття. І тоді на 
трупах хворих, слабих і калік вони дужими жилавими руками будувати - 

і муть царство... Вічне царство!
Його очі аж світилися.,Він підвівся. Чорна постать стрімко випро

сталась. Здавалося, ніби він охоплений сяйвом.
Він скидався на Бога. Його погляд був відчуженим від чудового ви

діння його душі.
Потім, раптово повернувшися здаля, він промовив:
— Я йду в світ, щоб убити любов. Будьте сильними! Йдучи у світ, я 

проповідую сильним: ненависть! Ненависть! І ще раз ненависть!
Усі безмовно перезирнулися. Баронеса, обійнята якимось невимов

ним почуттям, приклала хустинку до очей. Підвівши погляд, вона по
бачила, що в кінці столу немає нікого.

В усіх пробіг по шкірі мороз. Ніхто не говорив. Слуги несміливо по
давали страви.

До мого сусіда, що сидів навпроти, огрядного банкіра, знову повер
нувся дар мови. Він промимрив мені:

— Це був або якийсь божевільний, або...
Далі я не зрозумів, позаяк він н а . повні щоки вминав паштет з 

омарів.
1896

У ПАЛІСАДНИКУ

Замальовка

Які тільки думки не приходять людині до голови!
Наприклад, учора. Сиджу я біля пані Люсі в палісадничку її літнього 

будинку. Молода білява пані великими проникливими очима мовчки 
дивиться на чистий атлас вечірнього неба, обвіваючи себе брюсельскою 
мереживною хустинкою. Цікаво, а звідки ж лине запах, який так лос
кітливо проймає кожнісінький нерв, — від хустинки чи від куща бузку?

— Цей розкішний бузок... — сказав я, щоб не мовчати. Адже мов
чання є тією таємною лісовою стежкою, якою крадькома снують за- 
блуклі думки. Отже, будь-що не мовчати!
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Тим часом вона, заплющивши очі, відкинула голову назад, і вечірнє 
світло впало на повіки з тонкими прожилками. Ніздрі її тірпотіли до
стоту так, ж  крила метелика, що п'є сік зі щойно розквітлої троянди, а 
рука маніжно лежала на бильці мого крісла, мало не торкаючись моєї. 
Кінчиками пальців я, здавалося, відчував її легеньке тремтіння. І не 
лише ними. Воно проструменіло крізь цілісіньке тіло аж до мозку, спа
ралізувавши всі думки, крім однієї. Саме ця моя думка і сформувалася, 
подібно до того, як у горах утворюється грозова хмара: "Вона є дружи
ною когось іншого..."

Сто чортів! Таж хіба я не знав того раніше!? Адже цей хтось інший 
був навіть моїм приятелем. Але чомусь якраз сьогодні мене занепокоїла 
ця химерна думка, і я почував себе жебраючою дитиною, що сумно 
глипає на переповнені солодощами вітрини кондитерської.

— Про що ви думаєте, милостива пані? — запитав я, виборсавшися 
з полону своїх почуттів.

— Ви страшенно схожі на нього! — гірко всміхнулася вона.
— На кого?
Спрямувавши на мене погляд, відповіла:
— На мого покійного брата!
— Справді?!.. А він що, помер молодим?
— Аж надто молодим, — зітхнула. — Застрелився, бідолашний! А був 

прекрасною людиною. При нагоді покажу вам його фотознімок.
— А чи мали ви ще братів та сестер? — поцікавився я, відхиляючись 

від основної теми.
Збентежена, вона, либонь, не почула цього, а тільки втупила в мене 

ясні, великі, як небо, очі.
— Вираз його очей, його рот... — наче вві сні, марила вона.
Я силував себе спокійно дивитись в її обличчя, хоч давалось це, 

зізнаюся, напрочуд важко. Вона довго не відривала від мене погляду. 
Потім, присунувши своє крісло ближче, заповзялася розповідати мені 
про брата. Голос її звучав тихо, щиро й довірливо, а голова була так 
близесенько до моєї, що я відчував запах білявого волосся. На її облич
чі світилися живі спогади про біль і щастя. Від надмірного збудження її 
риси видавалися мені такими знайомими, ніби тим небіжчиком, про 
якого вона згадувала, був не хто інший, як я.

"Його очі... його рот... — думав я, — та це ж моє лице, тільки більш 
шляхетне й досконале".

І коли, схлипнувши, вона нарешті замовкла й занурила ніжну голів
ку в брюсельське мереживо, ось тоді мені схотілося вигукнути: "Це я! 
Це я! Це на мою долю випало щастя бути оплаканим цією жінкою..."

... Не зчувся, як це трапилось, але рука моя поволі вже пестила її 
волосся, кольору згасаючого неба. Вона не перечила.

Перегодом, підвівши очі, сповнені тепла, журливо промовила:
— Якби він ще жив!.. Ми були б разом і я б ніколи не вийшла за

між...
Я насторожився.
Не стримавшись, вона зайшлася риданням.
Проводжаючи захід сонця, я подумав: " Вона є дружиною когось ін

шого..."
Проте її плач притлумив цю думку.
І поки сонячний диск опустився за фіялкові пагорби, її голівка ле

жала у мене на грудях, розкуйовдженим золотим волоссям лоскочучи
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мені підборіддя. Відтак я геть вицілував сріблясті сльози пані Люсі, й 
разом із першими, росяно сяючими зорями на її рожевих устах роз
цвіла усмішка...

За годину випадково зустрів біля хвіртки саду її чоловіка, і якраз 
тоді, коли він простяг був руку для привітання, я помітив на своїй кра
ватці волосинку. О, ця клята волосинка! Вона муляла мені око, і в той 
самий час, як однією рукою я намагався змахнути її, другу поспішно 
подав володареві саду.

1896

МАСКИ

(Різнобарвна замальовка)

Це був той незвичайний час, коли сивий імператор Рудольф, старію
чи з кожним днем, сидів у своєму градчанському замку, втрачаючи во
лодіння, здобуваючи натомість зірки. Тоді вряди-годи бувало так, що 
якийсь простолюдин, залишивши свою роботу десь у вузькому провул
ку, прислухався до бурхливого життя міста; або що якийсь старий, по
довгу сидячи у своєму саду біля міських воріт, споглядав вечір; або що 
якийсь пес, схопившись опівночі, ні сіло ні впало вив аж до самісінь
кого світанку, з-поміж туманів якого, кидаючи важкі тіні, виринали 
гінкі людські постаті, ніби одягнені в заграву дня, що ось-ось настане.

Юлій Цезар! Ось про якого сина мріяв імператор! Тільки б такому 
він заповів побачити на власні очі все те, 'про що сам (у строгому 
вбранні іспанського двору) міг мріяти хіба потай.

Це було в замку Круммау, що його Габсбурги успадкували від 
Розенберґів. Ще й дотепер збереглася та маскарадна зала, стіни якої 
прикрашені високими строкатими фресками, ще й нині здається, що 
позаду кожної пари рухається іще одна, що пажі й блазні улесливо та 
жартівливо протискаються крізь ряди, а від Гренадерів біля одвірків 
повіває невимовним жахом. І тоді робиться зрозумілим, що всі ці фрес
кові образи вихваляють старого невідомого художника. Хоч я й не маю 
наміру скривдити мертвих, та добре знаю: рухоме в фігурах не є заслу
гою митця; все полягає в тому, що вони ніколи по-справжньому не 
застигають на місці, а раз за разом мусять прокидатися, щоб відсвятку
вати ту одну-однісіньку ніч. А ось і вона:

Дами й рицарі заповнюють яскраву залу, аж поки височенні Грена
дери біля дверей не опускають додолу алебарди. Тоді добираються па
ри, над якими прокочується гуркіт. Під'їхавши шестериком норовистих 
вороних до рампи, Юлій Цезар, стрункий і смаглявий, стоїть посеред 
гостей, як кипарис у хвилях пшеничного поля. Лунає музика, але, з бі
са, настільки незрозуміла, що таке враження, ніби виникає вона від до
торку розкішних суконь, бурхливо й нестримно підносячись понад тан
цюючими мелодією моря. То тут, то там чорний принц владним рухом 
розтинає покірні йому хвилі, зникає в них, виринаючи десь-інде, при
язно всміхається елегантно одягненим гостям і, спершись до колони, 
кидає їм, як коштовний камінь, слівце королівської ласки, а вони жа
дібно хапають його. Та невдовзі ця весела гра припиняється: пообіч 
срібного рицаря принц упізнає блакитну даму, відчуваючи потяг до неї
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і водночас ненависть до цього свого потягу. Від цих суперечливих 
почуттів він раптом аж займається, а опісля ґречно вклоняється парі. 
Ні, ви тільки погляньте! Невже він вивищив рицаря аж до короля? 
Авжеж! Адже онде в нього поверх блискучих лат спадає донизу скарлат, 
дедалі більше полощучись і багряніючи, й кавалер, перечепившись у 
складках королівської мантії, мовчки падає і помирає.

— Так буває з деякими королями, — посміхається принц прямі
сінько у згасаючі очі рицаря.

Цієї ж самої миті святкові гості аж кам'яніють від страху і, перш ніж 
перестати всміхатися, повагом повертаються на свої бліді стіни, а по
рожня зала скидається на голу скелю посеред ряхтливих хвиль.

Зостається тільки Юлій Цезар. Його грізний1 погляд пронизує трем
тячу даму. Та коли він уже мало не хапає її, вона, вирвавшися з полону 
його гіпнотизуючих очей, пускається навтіки в темінь лункої зали; її 
тонка, голуба, як місячний промінь, шовкова сукня залишається розі
драною в цупких пальцях Цезаря, який закидає її собі на шию.

Потім, навпомацки простягаючи руки в темряву, він кидається їй 
навздогін і, чую^и, що вона знайшла потайні дверцята, тріумфує, май
же переконаний, що тепер їй нікуди не втекти, адже звідти є лиш один 
вихід — вузькі сходи, які ведуть до круглої кімнатки в горішній частині 
влтавської вежі. Рішуче й завзято він припускає за нею і, хоч не чує пе
ред собою невпевнених кроків, проте відчуває її подих на кожному 
крутосході. Й ось він знову схопив її, та в руках зостається хіба лише 
ніжна, тепла від страху сорочка, й більше нічого!’ Його губи та щоки 
холоднішають, а в голові паморочиться. Цілуючи свою здобич, він сто
рожко скрадається попри стіну і, рвійно гайнувши кількома тигрячими 
стрибками в кімнатку, нерухоміє: на підвіконні ніби розцвіло її біле 
оголене тіло.

Обоє — і принц, і дама — завмирають. Але зовсім несподівано для 
нього, вгору, до зірок, здіймаються дві несміливі руки, немовби хочуть 
простертися крилами. Щось гасне перед ним.

За високими віконними арками не було нічого іншого, крім гли
бокої ночі та чийогось крику...

1898

З німецької переклав Олег ЗАЯЧКІВСЬКИЙ
Перекладено за виданням: 

Rainer Maria Rilke, 
Samtliche Werke. — Vierter Band, 

Jnsel Verlag, 1987.
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Ігор КАЛИНЕЦЬ

МОЛІМОСЬ ЗОРЯМ ДАЛЬНІМ

Повість

III. НАЙКРАЩА У СВІТІ РОЗЛУКА

1

— Ти все зважила?
— Так, і безповоротно.
Середмістя скупчило під Горою всі старовинні церкви, дзвіниці, мо

настирі, палаци і кам'яниці. Воно зібрало сюди готику, ренесанс, ба
роко і класицизм. Воно зібгало вулиці у хитрий лабіринт, що навіть го
ді звідси його розгадати. Воно пнеться вежами і шпилями угору, ніби 
забуло, що давно його не стискує кам'яний перстень муру. Місто виз
волило тіло від середньовічної глоти і дихає широко аж по обрій. Нові 
білі забудови ген на передмістях відтискують блакитний небокрай, а 
далі самі розпливаються в ньому. Сьогодні видно далеко і ясно, після 
грози зникає завіса мли.

На схід від Замку лащиться, мов кучеряве звіря, височина, наївна 
супроти її гір. Але в очах жінки вона виростає мало не в Чорногору.

— Я буду тужити за Містом.
— Тільки за ним?
— І за тобою. Воно — це ти.
— А я тужитиму за горами.
— Тільки за ними?
— Без тебе немає гір.
Вона заглядає мені в вічі, щоб переконатися, і бачить щось таке, що 

переконується. І я також впевнююся. В її небесних зіницях я бачу себе 
у проміжжі соборів і висотних споруд, а ще далі голубіє небо, але це не 
було небо над Містом, тільки її небо. Воно залило мене невимовною 
ніжністю, на яку я чекав усеньке життя.

Вся вона висока й погідна, як цей переможний день над Містом. 
Усе туге, стрімке, горде зібрано в її постаті, ніби плекане владними 
верхами, обточене бистрими ріками, виголублене далекими овидами, 
обзолочене близьким сонцем на кичерах, обпахчене медовими полони
нами, наструнчене крутими стежками. Вона вже знає Місто зблизька, з

Закінчення. Початок у 6-му числі журналу.
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лиця і з середини, сучасне й минуле. Вона мусить краще його знати, 
аніж уродженка Міста, — вона завойовниця. Тепер з Гори я прив'язую 
шпилі і куполи, петлі і промені вулиць, парки і кладовища до знайомих 
їй назв і подій.

Вона бачила небо Міста у скупих просвітах провулків, ніби з дна 
узворів, за плечима Муз, богинь чи прерізних химер над фронтонами і 
дахами, вона бачила великі і малі гнізда синяви у кронах рідкісних де
рев у парках, кольорові світлини небозводу в просторих вітринах прос
пектів. Тепер вона бачить небо, не пощерблене архітектурою, не по
креслене галуззям і неводом проводів, а безкрає, як саме Місто, гли
боке, як його давнина і опромінене, як наше щастя. Вона знає його ще 
тільки блакитним. Але вона спізнає небо сріблистим, як з фольги, ро
жевим, у мрячні ночі, присадкуватим аж до самих стін телевежі на Го
рі, з чорними клубами, що розпанахуються на зловісно блискучих лезах 
храмів, тужним — з летючими хмарками і летючими вежами.

— Як ти житимеш без мене? — в її голосі нема зарозумілості. Адже 
за цілий тиждень не було проказано слова, не було ступлено кроку, які 
б не були зроджені з кохання, що прийшло нагло і непогамовно, ніби 
усе життя чигало за нами, аби враз накинутися, заволодіти усім єством, 
залишити з минулого обривки з невиразних чорно-білих фотографій.

— Я боюся думати про це.
Дивитися в її очі стало мукою, так ніби дивитися на небо удень з 

дна криниці, воно темніло, гусло в синьому холоді, бралося далекою 
кушпелою зір, як інеєм. Я відвів погляд у даль:

Місто, ти могутнє, не відпусти мою кохану зі свого терену!
Місто, ти могутнє, зачини свої стодверні аеродроми!
Місто, ти могутнє, опусти свої брами, як у середньовіччі!
Місто, ми могутнє, закрий дороги рогатками, як у старі часи!
Місто, зачудуйся нею, яка вона прекрасна, вона ж любить тебе!
Місто, зглянься наді мною, я кохаю її.
А вголос кажу:
— Настане пустка.
— Не допускай цього.
— Воно сильніше від мене.
— Ні, ти сильніший.
— Навчи мене.
— Май відчуття, що я поруч.
— І воно не зрадить?
— Я буду з тобою усю розлуку.
Вона подає мені руки, ніби для того, щоб я міг вибратися з колодязя 

на білий день, і я користаюся з цього. В очах заникають далекі без
жальні голочки зір, зіниці ясніють теплом піднебесся, радістю пережи
того нами за ці дні.

— Хто може бути впевненим за себе?
— Я можу.
— A Jleo?
— Ти знов за своє.
— Я теж обожнюю тебе.
— Але й кохаєш.
— І він кохає...
— Але я кохаю тебе. Хіба цього мало?
— Цього достатньо навіть на весь мій вік.
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— Чого ж ти лякаєшся розлуки?
— Це хвилево. Я вже перестаю боятися. Вдома все буде так, як ти 

залишила відходячи, я не порушу жодної речі, не переставлю ні одної 
дрібнички, не закрию недочитаної книжки. Я не розтрачу твого аро
мату, не загублю жодного спогаду, а переживатиму тисячу раз те щастя, 
яке ти мені залишаєш. На вулицях бачитиму твої сліди, чутиму наші 
розмови, житиму твоїми захопленнями. Місто стало мені ближчим, 
аніж раніше, бо воно спізнало тебе.

Простір між нами топиться, мов віск, як це м'яке безтілесне повітря. 
І вона зійшла з блакитного тла і поєдналася з тою, що живе в мені, не 
менш реально, в одно міцне і всепереможне. Між нами не залишилося 
віддалі, не стало проміжку між нею і мною. Наше тіло було велике і 
всеосяжне, тіло велетня, в ногах якого лежало неповторне у красі дав
нього і нового Місто. І серце наше гриміло, ніби воно було всеохоплю- 
юче, як кришталевий дзвін неба з билом Гори всередині.

— От бачиш, розлука легка.
— Вона прекрасна!
— Це найкраща розлука в світі!
— Я дякую коханню за розлуку!
— Я дякую Містові за кохання.

2

Оспалі лиця бовваніли в ополонках цигаркового диму.
— Це буде нелегко, — відказує Автор Одного Роману. — Вони люб

лять дудлити за чужий рахунок. Та не журись, я ще маю вплив і не од
ному допоміг.

Це єдине, на що я можу сподіватися, більш солідних знайомств у 
мене нема. І що влетить у копійку, не сумніваюся, адже й сьогодні моя 
кишеня відчутно спласла.

— А гарна бабка? — заповзають мені до вух волохаті і бридкі як 
гусениці слова Ліричного Мініатюриста.

— Вибач, але вона не бабка, — пробую обуритися, та виходить більш 
плаксиво, аніж гнівно.

— Сексуальна? — масно прицмокує Поет-Еротик.
— А тобі зась! — мені стає гірко від такого екзаменування.
— Не гарячкуй, — вспокоює мене Автор Одного Роману, — треба 

було б прийти з дружиною. Нічого б не сталося, коли б ми познайоми
лися з нею.

— Вона поїхала. А, врешті, я шукаю для неї роботи в школі, а не в 
публічнім домі!

— Е-е, стривай! А чи знаєш, у Міськвно є хлопці, що полюбляють 
влаштовувати ладних бабок?

— Якщо тілько в цьому справа, то мені не треба шукти протекції.
— Го-го, який спритний. Бабка бабкою, але коньяк є коньяк, — 

життєва лекція ще не закінчується.
— Я вже це завчив.
— От і чудово. Тримайся нашого товариства, то ніколи не пошко

дуєш, — обіцяє Автор Одного Роману.
Мене сковує дрімота тут-таки за столом, але кріплюся, аби вони не 

розчарувалися в мені і не збайдужіли до мого прохання. Правда, Поет- 
Пісняр лежить як труп на канапі, але він — свій.
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— Що це з ним? — киваю в його бік.
— Виснажився бідачисько — дорвався до опери, — їдко бовкнув По

ет- Еротик.
— З естради перекинувся на оперні лібретто?
— Поки що на оперову співачку, — додає Ліричний Мініатюрист. І 

в той же момент зривається Поет-Пісняр і, не відкриваючи очей, з ку
лаками підбігає до нього.

— Тобі жаль, що не ти? Га? Жаль? — пронизливим криком сповнює 
кімнату, аж побрязкують чарки. Автор Одного Роману і Поет-Еротик 
беруть його попід руки і відводять до канапи. Але Ліричний Мініатю
рист чується ображеним і слізно кидає:

— Повія. Я її знаю.
Пісняр знову поривається, але подужати варту йому не вдається. Він 

просить змочити горло, і його супротивник охоче сповнює забаганку, 
настає мир, і Пісняр, забувши, очевидно, про недавний спалах, самоза
кохано наспівує останню популярну пісеньку на власні слова. Всі по
троху втягуються в її мелодійний плин. Елегійний настрій засновує бі
лим серпанком пляшки, брудні тарілки, неохайне парубоцьке житло. І 
на мить напливає в очі осіннє журливе небо, і вітром перемішані пта
хи, і жовте листя. Стає сумно і радісно водночас — розлука прекрасна. 
Ще хвилину-дві Тріпоче на білому павутинні тиша, тоді наче захмелена 
випарами алкоголю паде до землі.

— Ну, то як, Йосифе, вступаєш до нашої невеличкої, але чесної 
кумпанії? — запитує голова громади — Автор Одного Роману.

— Та я не зможу дотримати товариства при випивці, — відповідаю 
ухильно, бо не в моїх інтересах зараз відкоськуваїися від них. А втім, 
пісня чарівна!

— Навчишся. Он Журналіст цілком не брав до вуст. А тепер став 
самостійним, сам уміє полагоджувати свої видавничі справи.

— Ну що ж, посвятимо неофіта в нашу забаву? — запитує Автор Од
ного Роману.

— Аякже, обов'язково, — оживають його побратими.
— Забаву? — мене дивує це слово, адже я в колі ровесників, а го

лова громади чи не вдвічі старший від мене.
— Ну, не просто забаву, а літературну, — з таємничою міною додає 

ініціатор посвячення.
— Я вже бачив одну літературну забаву, — і перед моїми очима спа

лахує ватра і спопелілі листочки зошита.
— Такої ти не міг бачити, — лукава міна не сходить з обличчя Рома

ніста.
— Напевно. Я бачив, як один палив свої вірші.
— Чи не Дивнкй? — встряє Поет-Еротик і, впевнившись, що не по

милився, згірдно додає, — шизофренік.
— Ні, в цьому криється щось інше, — пробую захистити Дивного, 

бо така характеристика мені не до вподоби. "Ти моя церква, Маріє, а я 
твій дзвін".

— Та бог з ним, з вар'ятом, — розраджує Автор Одного Роману, — 
нема про кого розводитися. Ліпше викладім Йосипові весь хосен нашої 
літературної забави. Наша гра, — починає він, чомусь оглядаючи у той 
час свою білу пухку руку з єдиним мозолем від ручки на середньому 
пальці, — має здорові і давні традиції, вона почерпнута з народного, 
особливо бурсацького, побуту.
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— Вона гартує наше тіло, робить його нечутливим до критичних 
ударів, — підхоплює Ліричний Мініатюрист, у нього масивна і волохата 
різницька рука.

— Вона спричиняє приплив крові в мізок, збуджує літературний 
процес, — продовжує Поет-Еротик, піднявши руку із хтивими гачками 
пальців.

— Вона виробляє кмітливість і хитрість, що також у літературному 
житті немаловартне, — підтримує характеристику забави Пісняр, рука в 
нього плекана, гнучка, як у піаніста, тільки нігті довгі й брудні. Я про
бую пригадати руку Журналіста і чомусь вона видається мені заграбас- 
тою і спритною, як у бухгалтера.

І далі пішло по колу.
Біла пухка рука: — Забава розвиває почуття письменницького колек

тиву.
Різницька рука: — Вона заміняє письменникові витверезник.
Хтива рука: — Особливо корисна для письменника геменґвеївського 

стилю, того, який пише, стоячи за конторкою.
Плекана рука: — Вона має цілком національну і пристойну назву — 

дупак, а субітка — день забави на честь карань школярів.
Мені подобається дотепне товариство, а сама гра, не в літературнім 

опрацюванні, а в первіснім варіанті мені знайома. Я охоче погоджуюся 
на висвячення в учасники літературної забави. Мені надано професій- 
но-узагальнене ім'я Лірик, для того, щоб я міг критику сприймати 
більш фахово, а не як приватна особа.

— Хто добровільно? — усім керує Автор Одного Роману. Пісняр 
ледве зводиться на ноги, щоб повернутися до чесної компанії тилом:

— Почніть з мене — треба очунятися.
Ми обступаємо кільцем Пісняра, і голова запитує:
— Що виставляєш під критику?
— Останню пісню, вона ще без назви.
Наглий професіональний удар скраює зад Пісняра. Поки він огля

дається поза себе, чотири великі пальці мало не вибирають йому кала
мутних очей із почервонілими обідками. Він не вгадує, і безіменна піс
ня отримує ще одну гарячу порцію. Тепер під критику підставляє себе 
Автор Одного Роману, він сповіщає, що хотів би випробувати на собі 
закриту рецензію видавництва на щойно закінчений, а отже, за чергою 
другий роман. Я не встояв перед спокусою розігнатися з епічним роз
махом на нове полотно шанованого прозаїка, але ще без критичної 
практики моя рецензія вийшла ліберально м'якою, беззубою. Стиль бу
ло легко розгадати, і мені довелося ближче познайомитися з рукою 
кожного письменника, але кому котра долоня належала, мені тривалий 
час не вдалося впізнати. Індивідуальні почерки були незбагненні, 
справді кмітливі автори вміли наслідувати, пародіювати один одного. 
Зате я був упевнений, що моїм останнім творам тепер не загрожує 
ніяка розгромна рецензія, а якщо й загрожує, то вона після нинішньої 
дози виглядала б досить блідо. Місце, піддане критиці, пашіло, розбу
хало, але й твердло.. Я готував себе у велику літературу. Голова моя, 
затьмарена чаркою, прряснювалася з кожним виступом літературної 
братії, звичайно, я був готовий сідати за новий твір, але вислів "сідати", 
очевидячки, вжито цілком фігурально. До того ж я не в змозі був би 
втримати у спрацьованих над критичними студіями пальцях навіть най
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легшого пташиного пірця. Мій письменницький досвід виявився мізер
ним, треба було спочатку набити руку.

На прощання я подаю лівицю, але товариство добродушно посмі
хається. Воно щедре на поради, що стосовно пози, в якій найкраще 
спізнати сон. А Поет-Еротик навіть не криється з власним досвідом: 
такої ночі на свіжому повітрі він склав одну зі своїх поем, звичайно, 
еротичну, навіть ні разу не присівши до столу.

З

Надвечір'я тануло, як скибка солодкого кавуна на язиці. Сочилися 
червонясті хмарки над зеленими крилами Музи, густіше рожевіла ясна 
колона пам'ятника, але фігура Поета від того ще темнішала, ніби він 
вбирав у себе людські болі й тривоги. І залишалися людям світлість ве
чора, мир на душі і легка, ніби опущена на павутині радість. У басейні 
фонтана плавало кілька золотистих листків поміж пурпурових хмарок і 
від того сусідства самі багряніли; заповідалася осінь, туга, як мідяний 
прут водограю, що розприскував барвистим султаном дзвіночки доїцу.

— Не уявляю тебе жонатим, — не здається Роман.
— А мені не вміщається в голові, що можу тепер залишитися сам.
— А може, то чергове захоплення?
— Ні. А зрештою, ти не бачив її, — в ці слова зібралося стільки при

страсті і зачудування, що їх би вистачило на декількох таких, як я.
Ми маневрували в людському натовпі без усякої мети, часто гублячи 

один одного. Роман вдивлявся за звичкою в обличчя зустрічних, інколи 
кланявся; а я не бачив жодного лиця, не розрізняв ні одної особи, су
цільна липуча течія бігла переді мною, розчахалася і знову зливалася за 
плечима.

— А як з поезією?
— Щойно вона почнеться. Нова. А старе знищу як непотріб.
Розлука прекрасна, я чув себе юним богом, якому все до снаги. У

душі вирувала якась палаюча матерія радості, що має згуснути в нову 
планету. І я сам був творцем цього незнаного світу, як і першопричи
ною туманності. Я стояв на порозі невідомого почуття, як перед про
валлям, і мені від жахної глибини крутилася голова й забивало дух, але 
ніщо тепер не могло спинити мого стрибка у нове.

На зеленкуватій шпалері неба над бароковим фронтоном монастиря 
хтось раптово завісив надбите бронзове свічадо місяця, перед яким 
хлипнула благеньким язичком зірка. І тут же метнулись потоки світла в 
лотоки вулиць, із боків зашелестіли, як по злежалому листю, кольорові 
струмки неонів; місячне свічадо затьмарилося, а гнотик зірки загубився 
у несподіваній заграві. По зеленавих шпалерах поповзли з міста роже
вуваті патьоки і скаламутили чисті тони вечора.

Світляна неонова реклама заливала прохожих, як у таємничому ба
леті, неприродним забарвленням. Нараз усі опинялися десь на зеле
ному дні ріки, обличчя просочувалося холодним сяйвом, як у пото
пельників, одяг брався зеленим мохом і ослизлими водоростями! То 
раптово людей проймали ґусті відсвіти бушуючої пожежі, ставало ляч
но, що от-от у спалахові сядуть стіни будинків, затріщать у полум'ї 
дахи і ринуть з громом униз. А то синювата смуга вихоплювала перехо
жих зі середини міста, переносила в заміську ніч, облиту холодною ти
шею і мертвим світлом цитринової скибки місяця.
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Ми повернули за ріг, тут молочне сяйво розбивалося об плити тро
туарів і розплескувалося на понурі старі будівлі. Навколо ліхтарень 
мигтіли сріблисті петлі, немов сіявся сніг. Брама дихнула зацвілим нут
ром, я поспішно навпомацки витяг зі скриньки листа, він світився сам 
від себе, аж було видно у темряві мої пальці. На мить десь шибнула 
думка, що це мовби мертвецьке світло, зимне й зловісне. Але вона зда
лася недоречною, лист був від Стефи. Я б радо розпрощався з Рома
ном, мені хотілося зайти додому й віддатися розмові з коханою. Та зро
бити цього не випадало, ми домовилися про одну візиту цього вечора.

— Не терпиться? — добродушно підсміювався приятель, коли я з 
трепетом обривав ріжок конверта. — Давай заскочимо на хвилинку до 
кав'ярні.

Густий пахучий дух стояв, як швейцар, при дверях, але нас не 
злякав. У чадній атмосфері в'язли неясні голоси, крізь клуби диму про
ривалися фрагменти розплилих лиць і натюрмортів. Роман залишив ме
не біля порожнього столика, а сам вирушив до ляди, гублячись за сизи
ми пасмами цигаркового туману.

Пальці поспішали і не могли від нетерплячки вирівняти невеличкий 
аркуш, лист тремтів, як на дрібних хвилях потічка, пробігали від диму 
нерівномірні тіні жалоби. А серце йокнуло непогамовно і радісно, бо 
розлука воістину прекрасна.

Йосипе,
сталося щось непоправне, щось жахливе, і я ледве спроможна на цих 

декілька слів. Вночі покінчив зі собою Лео Дивний. Я  стала його вбивцею. 
Безперечно, моєму честолюбству було до вподоби признання Лео в коханні, 
але я недооцінила його почуття, сприйняла як канікулярний флірт. Мій 
від'їзд, як виявилося, приніс йому невимовну муку. Як тільки я повернулася, 
він зі сльозами на очах упав до моїх ніг. Я відмовила йому: адже я Тебе ко
хаю. Він відійшов без слова. Чомусь (тепер я знаю, чому) хотілося бігти за 
ним, дати надію (прости!), але приросла до місця. Боже, чому я не повер
нула його ? Ти, напевно, вирозумів би мене. Тепер уже пізно, і я ніколи собі 
не пробачу цього. Його друзі і я вирушаємо разом із тілом до батьків по
кійного. Чого коштує мені ця мандрівка! Не можу дивитися у вічі людям, 
але коли б і поглянула, то нікого б не побачила за сльозами. Як і цих літер.

Чи треба писати, що наше одруження неможливе? Хоч би як ми кохали 
оде одного, ми ніколи не зможемо забути, що було на дорозі нашому 
щастю.

Стефа.

Я перечитав ще раз і робив це із жорстоким упоєнням, ніби лист не 
до мене. Я настільки був опанований, що простяг аркушик Романові. 
Мій безпристрасний дух ніби відділився від тіла, наглядав збоку за тим, 
як воно поволі зіщулилося, обм'якло, стало осідати додолу, вклякло бі
ля нікельованої ніжки стола; як дужі руки підхопили його. Далі дух ні
чого не бачив, але ще деякий час шепотів до вух:

"... в цьому світі нема нікого... нема нікого..."

4

Навпроти висіла у широких рамках картина, але годі було розібрати, 
що на ній зображено. Тільки мовби голуба ніч випливала звідти,
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прохолодна і чиста. Збоку, крізь вікно, добувалася жовтава, як з воску, 
похила совганка світла, виливалася на підлозі у червоняву калюжу, на 
якій плавало мереживо чорних тіней і вишнева ніжка стола. Здавалося, 
що я, легкий і безтілесний, недавно опустився по цій похилій світляній 
площині в незнайому кімнату, в м'яке ліжко з накрохмаленою і паху
чою як бальзам постіллю. А до цього я бився головою об низьке похля
пане зорями небо, бо воно заглухло у стелю, а безконечність простору 
була тільки вигадкою людей. Якісь інші невагомі постаті також падали 
як нетлі з обгорілими крильцями додолу, і я боявся, аби вони не вле
тіли за мною, не сипалися в купу на" підлогу, не звалювалися з хрустом 
на мене. Я хотів зруйнувати цей жолоб світла за собою, скаламутити 
його безпристрасний біг, розтоптати озерце на долівці, аби густа клей
ка ніч вийшла з кутків, з картини і замурувала вікно. Я вже намірився 
знятися з ліжка, коли відчув своє тіло, воно- видалося мені важким і 
зболеним, воно не пускало мене, нила кожна клітинка. Білі прости
радла обвивали його як мумію і пахли справді бальзамом. '

Я знову вдивлявся в картину і, здавалося, що вловлюю її сенс. Зви
чайно, вона могла бути безпредметною такою, як у мене вдома, але їд
ка плямка скидалася на місяць серед хмар чи гір, вона пульсувала мер
твецьким світлом, що відливало по мені, по ковдрі. І кортіло знову 
опанувати тілом, визбутися матеріальності, порушити закон тяжіння і 
безтілим сновидою мандрувати вузькими карнизами і стрімкими да
хами.

До ліжка присіла моя дочка. Я навіть на мить розгубилася, але вона 
існувала, жива і тепла, не по-дитячому доросла. Я залюбувався дівчин
кою, вона ж була гарною, як і її матір, такі ж мала великі через усе об
личчя очі.

— Ти захворів? — серйозно запитала вона, але в голосі чулася 
дитяча наївність із домішкою байдужості, невміння співчувати хворому.

— Зараз ніч.
— Але ж треба встати, — в її тоні наполегливість і зовсім недитячий 

каприз.
— Для чого?
— Ми ж мусимо її знайти.
Я не запитую, кого, я знаю, що треба шукати матір моєї дочки.
— Де моя мама, татку? — вже забриніло сльозами, здушеною тугою.
— Я не знаю, дитинко.
— Тільки засну і бачу маму. Чому вона не з нами?
Питання заважке для мене, і справді — чому її немає з нами? Адже 

вона любила нас обох.
— Вона скоро повернеться, — але я сам собі не вірю. — Хочеш, я 

розповім казочку.
— Я знаю усі казки. .
— Залишилася ще одна.
— А як вона закінчується?
— Сирітка одружується з принцем.
— Всі казки про це. Я не хочу такого кінця.
— Це найкращий кінець. Якого ж ти хочеш?
— Хай вона залишається бідною і не виходить заміж за принца.
— Це не буде казка.
— Але хай сирітка знайде свою маму. Це також не буде казка?
— Гаразд, — відповідаю дівчинці, — я вже йду по маму.

і
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Я зовсім легко, по-хлоп'ячому вистрибую з ліжка, одягаюся при 
каламутному освітленні з вулиці. Очі дочки спалахують у напівтемряві 
золотою надією, вона гарячими ручками обвиває мою шию, лоскоче 
м'якими вологими вустами.

— Ти залишишся отут, маленька. Можеш лягти в моє ліжко.
— Я хочу з тобою, — її шепіт пристрасний, як у дорослої, як у її 

матері.
— Там ніч. Трамваї не ходять.
— Добре. Я буду придумувати свою казку, зі своїм кінцем.
Я вкутую ковдрою дитину, цілую в чоло, і зупиняюся перед дверима. 

У сусідній кімнаті хтось спить, але я не можу пригадати, хто- саме. У 
всякому разі треіба попередити, що я залишаю дочку, хай припиль
нують зі своєї ласки, бо не знати, коли прийдеіься повернутися. По
шуки можуть затягнутися надовго. Я тихенько стукаю і прочиняю двері 
на сонне "прошу".

— Вибачте за турботу посеред ночі, але я вже йду.
— Невже так важко дочекатися ранку?
— Так, — відповідаю збентежено, бо ніяк не можу пригадати цього 

знайомого голосу, жінка потягнулася до вимикача, але я зупиняю:
— Не світіть, будь ласка.
Тут з вікна також біжить скісне, як у лісі, бурштинове пасмо, але 

жінка лежить збоку у темряві, ледь осяяна сріблистим мерехтом по
душки. Обличчя на цьому тлі, як із чорного дерева, але зіниці проти
нають віддаль між нами гостро й жагуче, як розпечені кінчики дротин. 
Вони видаються значно далекішими, аніж білки, десь у глибині голови, 
або що далі. Ці очі я вже бачив десь, але зараз мені не до них.

— Куди Ви зібралися?
— Я певно поїду в гори.
— У гори? Але чим?
— Хіба нема як?
— Аж уранці. ч
Вона глянула на годинник із зеленими черв'ячками, які повзали по 

темному дні.
— Ще тільки третя...
— Мені незручно повертатися, я пообіцяв їй, — і я кивнув на двері 

кімнатки, де залишилася дочка. — Ви доглянете за нею?
— З нею зле? Вона хвора?
— Ні. Вона тільки тужить, дуже тужить...
— Я допоможу Вам.
— Дякую. Ви не знаєте казки, в якій сирітка в кінці знаходить ма

тір?
— Не можу пригадати, але постараюся. Мусить така бути.
— Вона хоче такої казки.
— їй треба розповідати казки?
— Хіба Вам у дитинстві не розповідали?
— У дитинстві — так. Тепер самій доводиться вигадувати їх... для 

дорослих.
— Дорослі бояться правди.
— Вона також боїться правди?
— Ні, вона хоче її знати, а я не знаю. Дивно, але я нічого не знаю.
— Прийде час, і Ви довідаєтеся.
— Вона хоче вже, я не можу чекати.
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— Але ж ніч. Сядьте ще.
Я слухняна намацую крісло. Мені незручно, що не можу пригадати, 

хто вона. А як потім я знатиму, куди повертатися за дочкою. І „чому я 
тут? Через цілу стіну тягнеться темна смуга, на ній темніють десятки 
підсвічників, в основному трієць, ніби вони намальовані на блідій стіні 
як фриз. Не вірилося, що можна позасвічувати усі свічки, щоб горіло, 
як у церкві на свято. Запах воску насідав згори, пахло старим потов
ченим деревом. Згадався смерековий бір.

— Я забираю Вам ніч.
— Пусте.
При світлі свічок я мусив би дивитися на жінку і ще більше мучився

б від того, що не пригадую її, а вона б це бачила і чулася б зле. М'яке 
крісло, як вода, ласкаво обхопило і не хотіло випускати з пухких теп
лих обіймів.

— Будильник розбудить о п'ятій. Скоріше немає потреби.
— Ви добра. Чим я віддячу Вам за все?
— За все? Хіба є рація віддячуватися комусь за щось?
Потім мовчанка відкинула нас далеко одне від одного. Я знову від

чув свою невагомість і страшно захотілося пройти по насланому скіс
ному промінню. У сусідньому покоїку ломилася у двері тиша, аж става
ло лячно. Безшелесним, як проміння, голосом я перекинув місток між 
жінкою і мною:

— Вона, напевно, заснула...
— Напевно, заснула, — долинула ще легша луна.

5

На картині справді місячна гірська ніч, зелено й освіжаюче струме
нить із неї, заливає кімнатку запахом хвої. Де я? День стишений за гус
тими полотняними шторами, сірий і незначний, як віконна пляма. 
Присмерк збився в кутках у стовпи, на яких нетривко оперлася неви
сока стеля, і вистачить світлові розчинити в собі ці попелясті колони, 
як зірветься вона вниз, на мене і поховає під собою рештки зеленавого 
місяця. Коли була така ніч? Чи не тоді, як Ксеня бігла до лісу крізь го
рішник, обриваючи зі себе червоний відсвіт ватри, наче багряні 
стьожки, які чомусь невимовно обтяжували, а з-за лісу вигулькнув зі- 
щерблений молодик, зелено-жовтий, мов черепок косівської кахлі, і 
пристудив останні плями вогню холодними пальцями? З очей дівчини 
навстріч йому збігали зелені сльози, падали як дрібні смараґди в темну 
траву. Високі, стовбури Трьох Сосон стікали малиновим сиропом, ніби 
десь там сходив ще один місяць, зовсім інший, повновидий і червоний, 
а не бухкотіло вогнище, а перед ним не стояв із несамовито розпро
стертими руками юнак, ніби прицвяхований до невидимого перехрестя. 
Лео Дивний. Стривай, на цьому обривається моя пам'ять про нього, 
про його життя, а я причетний до того, що воно взагалі обривається. 
Ніби я сам розпинав, кров сочилася до ватри з долонь, але не могла 
пригасити вогню, він сичав до неї, як змій, і з його пащі розприскува
лися, як чорні лилики, кальки спопелілих аркушів. І всього декілька 
рядків поезії зосталося при житті неопалимими, в мені, у Ксені, в 
Інженері і ще в комусь...

Холод, який тільки міг бути у цих стінах — мертвого місяця, скля
нистої ріки, гірських вертепів, сірих кутків і містичного страху, — зби
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рався навколо мене, і я вбирав його кожною порою тіла. І коли я при
гадав листа (вчорашнього?), то мій біль був скутий холодом, занечуле- 
ний ним, він нив, далекий і в'ялий.

До кімнати чомусь навшпиньки увійшли Харитя й Роман із робле
ними безтурботними усмішками — "Як спалося, Йосипе?" І до мене 
прийшло знаття, де я і чому саме тут. Це була турбота приятеля не 
залишати мене самого на ніч без опіки у парубоцькому моєму житлі. І 
я зрозумів, чиї вночі були слова й очі. Я хотів звестися і закричати, де 
моя дочка, та холод не дозволив цього зробити. Але саме запитання 
було безглуздим і я це усвідомив. Я мусив мати чудернацький вигляд, 
бо вони застигли вражені, як перед спаралізованим. Все могло б 
пройти негайно, коли б я спромігся супроти холоду знайти в собі 
окрушину тепла. І я знайшов її. Це була дочка. Вона важила для мене 
як справжня, найреальніша, такий був сильний чар нічного видіння. В 
ній була надія, все живе й істотне для мене, а її туга за матір'ю не 
знала меж, і вона вчила мене цього страждання. Я переніс на дівчинку 
всю силу почуття, яке мав до її матері, і вона стала за минулу ніч більш 
повнокровною, аніж та, яку я збирався шукати невідомо де. Ява жор
стоко мстилася. І було невимовно жаль, і тепла сльоза котилася по 
щоці до вуст, щоб оживити їх, а тіло здригнулося в плачі, розкуте, 
визволене від заціпеніння. Мені було байдуже, що Харитя і Роман 
неправильно витлумачать мій плач.

— Як добре, що Ви не поїхали вночі, — промовила Харитя.
— Я вже не маю чого їхати, — і чув, що мова ще перетикувалася 

схлипом.
— Так краще. Все минеться, — запевнював Роман, але слова були 

порожні і тільки щирість тону рятувала їх.
— Я завдавав вам усім клопоту, але Хариті найбільше.
— Мали б чим журитися. А казка? Я, здається, знаю з таким кінцем.
— Ні. Казка мені не знадобиться. Ніколи. Навіть з таким кінцем, — 

це було проказано тихо і болісно, я ще відчував лоскітний прощальний 
поцілунок дівчинки, а вони знову, напевно, пошкодували мене, але ж 
знову помилилися. Я не міг пригадати, що я саме говорив уночі Хариті 
про дочку, але певно щось не зовсім виразне, бо інакше вона і не за
питала б про казку.

Я мусив ще на ніч залишитися в неї. Моя спроба звестися на ноги 
була безуспішною — навкруги бігли меблі і стіни, ніби я знаходився в 
середині шумливої дзиги. Від обертів розріджувалося повітря, і моє тіло 
втрачало опір і тяжіння, воно, як павутинка, тягнулося за течією речей. 
Я не давав довго вмовляти себе, мені стало затишно в чужому помеш
канні. І ще я дуже боявся спогадів, які б знищили мене вдома, де кож
на річ — Стефа.

— "Переживатиму тисячу раз те щастя, яке ти мені залишаєш..."
Харитя опікувалася мною майже як дитиною, а я чув удячність до

неї й за те, що не було найменшого натяку на тогорічне. І коли вона 
відходила "надобраніч", я простяг до неї неслухняно-тремтячу, мовби 
чужу руку. Харитя відгукнулася на жест, і я ледве доніс гарячу міцну її 
руку до вуст і поцілував чомусь біля вузького зап'ястя. Мені здавалося, 
що я вперше в житті доторкнувся до неї. Я не боявся самотності, жа
гучі очі жінки пробивалися крізь стіну. Я знову вночі вглядався в 
картину навпроти, мені не треба було силкуватися, аби вигадувати сю
жети. Все було зрозуміло і від цієї очевидності, я ридав, як дитя. Гори,
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місячна ніч... Як недавно це було, але як багато за цей час пережито 
всіма щастя й утрат, кохання й розпуки. І аж треба було смерті, аби я 
міг упасти на дно колодязя і звідти глянути на зорі. Невже страждання? 
І чим більше я вдумувався в нього, тим менше воно видавалося справ
жнім. Страждання ніби пройшло крізь половину серця, не зупинилося, 
не вирвало в меланхолії другої половини і не стиснуло серця до боже
вільного крику. І я заздрив мерцеві так, як заздрив живому. Я не вмію 
спопелятися. Це було найголовніше в цій історії. Адже я ще ніколи не 
переживав чогось сильнішого, аніж кохання до Стефи, а вже знаю, що 
п е р е ж и в у  його.

Той забутий замок. З якою легкістю я замінив принцесу з лицем 
Ксені на лице Стефи. І я примиряюся з тою ж безнадійною розв'язкою. 
Але чи зовсім з такою? Між нами, а про це ми вже знаємо, зостається 
одна зала. Принцеса не ввійде до неї і не обмине. Лицар також зупи
ниться перед дверима, як перед глухою стіною. Зала не порожня, там 
хтось є, дарма що мертвий, таким він має ще більшу владу над нами. 
Ще закінчується одна історія, недочитана мною, як старовинне опові
дання про Трістана та Ізольду.

Що на те промовила б Марта Ганущак? Перед коханням вона без
сила — Принцеса була Стефою і ніким більше.

6

Я замовляю каву для Ксені і от ми знову за своїм столиком. Він ви
гідний, у куточку, і кожен з нас може спертися до облицьованої марму
ром стіни. У заді безлюдно, сонце переступило низьке підвіконня, на 
сірих плитах долівки намацало червонясті прожилля і черкнуло їх вог
нем. Я навмисно блукаю поглядом за вікном, аби не бачити схудлого 
обличчя дівчини, її зблідлих пошерхлих вуст і темного плетива тіней 
під очима.

— Ти шукала мене? — слова мої байдужі, як попіл, що осідає на 
пригаслих вугликах.

— Ти ще нічого не знаєш? — губи Ксені тремтять, вона збирається з 
віддихом, який рветься і заважає мові.

— Нічого не знаю, — відповідаю без нотки зацікавлення. Адже я 
знаю тепер так багато, що все інше, що може стосуватися Ксені, мене 
мало турбує.

— Лео Дивний...
— Ти про це, — перебиваю, можливо занадто різко. І вона про це! 

Блискучі очі дівчини затягуються вологою плівкою, у кутиках збира
ються сльози, вона ховає їх повіками.

— Я не можу повірити... це жахливо...
Велика набухла сльоза роздвоюється: світла і легка мерехтить на вії, 

а важка і тьмава перебігла по синій підківці попід око і тоді вже вниз, 
через ціле лице, залишивши блискучу борозенку, ніби шрам.

— Але ж ти сама твердила, що від нього можна всього сподіватися.
— Власне тому мені страшно. Наче накликала.
— Ти ще була там?
— Так. Це сталося перед від'їздом.
— Ти знаєш причину, Ксеню?
— У Містечку кажуть — нещасливе кохання.
— У наш час?
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— Пригадуєш, з ним була жінка? Ти ще розмовляв із нею.
— Королева...
— А він молився до сонця — "пошли спопеляюче кохання". Я цього 

ніколи не забуду.
— Бог не такий невблаганний.
— Але він просив взаємного кохання.
— І випросив?
— Чого б тоді він покінчив зі собою?
— А що, коли він випросив для іншого?
— Ти знаєш більше, Йосипе?
— І що ще кажуть у Містечку?
— Вона з кимось утекла.
— Ні, вона утікала сама. Інший був потім.
— Чому утікала?
— Вона боялася кохання Лео, бо не здобулася на відповідь.
— І це все?
— Вона сподівалася, що він покине думати про неї і вирушить далі в 

гори з друзями.
— Він її чекав, Йосипе.
— Ти бачила його?
— Я не могла.
— Чому, Ксеню?
— Я хочу пам'ятати тільки живого.
— Я також, але це, певно, неможливо. Для мене.
Рвучкий вітер упевнено метнувся вздовж вулиці, забираючи за со

бою, як шлейф, надмір сонця у блискуче, мов скло, але від того хо
лодне небо. Дрібно заметушилися металево руді листки декоративних 
кущів біля пам'ятника Поета, навіть тріпотіло зелене пір'я бронзової 
Музи, ніби вона щойно прилетіла до Міста, аби увінчати співця.

— Де тепер й о г о  Муза? — я запитав просто так, риторично, я на
віть добре не уявляв, що розумію під й о г о  Музою.

— Його Муза — жорстока.
Ксеня проказала гнівно, а так можна говорити хіба про конкретних 

людей, а не міфічних істот. Мені залишалося лише для повної справед
ливості додати:

— І я також.
Але Ксеня не зрозуміла. J^oHa здивовано підвела брови, очі були, хоч 

і сумні, густі, як мед, і просвічували, як і він.
Каву я пив через силу, вона мені не смакувала, але збуджувала по

троху охляле тіло. У ньому було так просторо, як на майдані, а серце 
геть крихітне, ніби пташине, і не могло ваповнити тіла своїм слабким 
дзвоном.

Ксеня була в тому самому ріденькому светрику, що й колись, бру
натне тіло рівно світилося, також як мед, якось зі середини. Але чогось 
бракувало грудям, і я подумав, що, напевно, незайманих сонцем сму
жок над стаником, які так сильно схвилювали мене. Як це було давно!

— Ти погано виглядаєш, — сказала вона ласкаво, а я даремно пере
живав, що й у голосі дівчини буде мед.

— Трошки хворів. Пусте.
— Не виглядає на пусте.
— Що коло тебе, Ксеню?
— На нашому камені був намальований середньовічний замок.
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— Тільки?
— Тебе не вистачило, щоб збудувати.
— І цей замок — така важлива подія?
— Що він означає, Йосипе?
— А як ти зрозуміла, Ксеню?
— Лицар від'їжджає і покидає принцесу в замку, аби вона виглядала 

його з найвищої вежі.
— Чи не завелика честь для бідного лицаря?
— Для кохання — ніщо не завелике.
— Там ішлося про кохання?
— А про що ж?
— Я думав, про марність життя.
— Не розумію, Йосипе.
— Бо там тебе не було. У погоні за ілюзією лицар заблукав у замку і 

не міг вибратися з нього.
— Я не вгадала?
— Ні, ти зрозуміла як слід. Це я погано придумав.
— То як бути з чеканням?
— Є лицарі, що не повертаються, вони гинуть.
— Як Лео. Але його не чекали.
— Це була помилка. Таких треба чекати.
— Я б чекала на нього.
— Ще треба вміти чекати.
Цього не слід було говорити. Вона вся вмить зібралася до середини, 

як їжачок, але всього дві шпильки ображено виткнулися з очей.
— Пробач, Ксеню. Це стосується мене більшою мірою.
— Я б могла чекати, коли б знала, що треба.
— Не відомо, коли треба. Нічого не відомо. Людина — це 

поборювання спогадів.
— Як я могла забути це? Пробач, Йосипе.
— Які спогади нам поборювати?
— Про Лео Дивного. Не дивуйся, але це так. Дозволь мені побути 

ще хвильку щирою.
— Я не знаю щирішої від тебе.
— Дякую. Коли я довідалася про його смерть, я зрозуміла, що не 

зможу вийти заміж за того, хто не знав Дивного. Ти розумієш, що я 
маю на увазі? Мені здалося, що тепер ми з тобою міцно-міцно зв'язані, 
нас в'яже велика загадка його життя і вирвані з небуття кілька рядочків 
його поезії. Адже він невмирущий, бо невмируще те, що він нам дав і 
що єднало нас — "Ти моя церква, Маріє, а я твій дзвін". Ми не сміємо 
розірвати цих понять. Він тоді ніби удруге вмре. Я не можу цього 
пояснити, але воно в мені і не дає спокою. Я чогось уявляла, що 
подібні відчуття зродилися в тобі. Що ж, я сьогодні помилилася ще раз.

— Дівчинко, — видушив я із себе, — він не лише не єднає нас, він 
став між нами. Так, і між нами також...

— Королева? Не може бути?... — вона запитала зовсім тихо, 
безпристрасно, ніби йшлося про незначні для нас речі. Але я бачив, 
скільки коштує їй ця витримка, як туго збилося щупле тіло, як цупко 
стиснулися довгі пальці, і ще більш потоншали зблідлі вуста. А зіниці 
застигли у тверді вощані кола. Я бачив, як валився її замок з високою 
вежею сподівання.

— Так. І я теж убив його.
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І для чогось підняв перед собою руку, ніби демонструючи, що нею 
замордував людину. А тоді схаменувся і, повільно опускаючи, пильно 
оглядав пальці, шукаючи блідого незасмаглого кільця, але його давно 
не було. І Ксеня мимовільно глянула на свої напружені пальці: наші 
обручки спочивали на дні водоспаду.

7

Роман захоплювався, як дитина, він забігав уперед, відступав з 
хідника аж на проїжджу частину вулиці. Нечисленні перехожі здиво
вано тягнулися за його поглядом, збавляли крок. Був черговий Романів 
день відкриттів. Ми блукали бічними тихими вуличками. Новими очи
ма ми оглядали кожен будинок, його ліпні прикраси, причудливі мас- 
карони, пишні герби, алегоричні фігури Орієнту й Окциденту, фризи і 
горельєфи, окуті брами з кільцями у лев'ячих бронзових пащах. Зрідка 
у цей приголомшуючий парад сецесії вклинювалася, мов чужак, без 
жодних оздоб, конструктивістська будівля, уся пронизана небом у ши
роких вікнах, із блищиками товченого скла і слюди на стінах, і заспо
коювала збуджену уяву. Мені поступово передавався Романів настрій, 
поволі затиралося худорляве Ксенине обличчя серед цієї Галереї пов
нолицих і повногрудих кам'яних венер. Один будинок був у народному 
дусі, побільшений у камені гуцульський дерев'яний палацик, із причуд- 
ливими різьбленими ґанками і дашками зверху під ґонтовою лускою, 
обвішаний рушниками із зелено-жовто-коричневих кахель. З-над при
чілку вдивлялися в лиця горожанів вусатий селянин із довгим волоссям 
і гарна, мов з ікони, селянка, запнена хусткою. Я чомусь раніше не 
завважив цю будівлю, а може, й забув про неї. Вона не згадувалася в 
путівках, зрештою, в архітектурному відношенні це не було жодним до
сягненням, і я навіть пригадав, як у довоєнній книжечці про Місто, 
про подібні, але більш величаві споруди на початку нашого сторіччя 
писалося як про "дрантивий національний стиль". Та було зворушливо 
несподівано зустрітися хай і з псевдонародним, але ніби перенесеним 
із гір теремом. І стало шкода, що я не показав його Стефі, що від того 
її враження від Міста будуть неповними, начебто вона пропустила 
якусь перлину будівництва середньовіччя.

— Якого кольору очі в цієї гуцулки? — запитую в Романа, хоч 
скульптура зі сірого каменю, зіниці — це просто затінені ямки з іс
кринками кварцу.

— Тільки карі, — не вагається Роман і для підкріплення цитує: "У 
воді відбились зорі і обличчя, кароокі люди і співуча мова". Ми такі.

— А для мене — тільки сині.
Я бачу перед собою ткалю з очима Богоматері, ба навіть тут зі стін 

звисають глазуровані рушнички. Але ще більша схожість зі Стефою, 
просто дивовижна. Може, краса Стефиної бабуні чи матері послужила 
для натхнення скульпторові.

— У неї сині очі? — запитує приятель, ніби нерадо торкаючись бо
лючої рани.

— У неї сині очі...
І ще чомусь мені нагадується неіснуюча дочка, вона мала також ве

ликі очі, і навіть у півтемряві я бачив їх забарвлення.
Ми відійшли від каменички і здалеку любувалися нею, вихопленою з 

тісного ряду не менш химерних сусідів. Із-за будинку визирали бурі за

53



сохлі вершки ялиць, і подумалося, що, певно, і в покоях різьблені гу
цульські меблі, заслані килимками і ліжниками, обвішані мисниками і 
топірцями стіни, на полицях поливані свічники і писанки на інкрус
тованій дерев'яній тарілці. І, напевно, мешкають там люди, які не раз 
промелькалися під час мандрівок по карпатських селах. Ми відходили 
ще далі, увага розсіюється, вулиця тратить захоплюючі деталі, бо пере
сичене око стає нечутливим до них. І коли б тепер повести зором по
зад себе, то хто зна', чи милуваний дім кинувся б до віч, він би загу
бився на цій виставці архітектурних витребеньок. Зникає чар промину- 
лого, а попереду ніщо не здатне захопити. І в цій порожнечі прийдеть- 
ся довго блукати, натрапляючи нераз на сумні для мене асоціації на 
кожному кроці. Час — то лікар, кажу собі, але від того не стає відрад
ніше. Бо я хотів би і не хотів би того лікаря. Ще недавно я запевнював, 
що нашого кохання мені достатньо навіть на все життя. Отож настає 
випробування цих слів, випробування глибини почуття, а отже, самого 
себе. Чи не існує кохання для мене лише від початку і до кінця щастя? 
А тоді настають кохані спогади, але не саме кохання. І чому щастя тре
ба вимірювати лише відрізком єднання, а не розлуки. Розлука пре
красна! Але то мова не про цю. Теперішня розлука — страждання! Чо
му страждати — це вже не щастя? Чому щастя — лише насолода? Єд
нання, розлука, спогади і навіть поборювання спогадів — щастя, а 
збайдужіння — нещастя. Щастя — жити, зі здобутками і втратами. Ко
ли так, то Марта Ганущак мала рацію: Йосиф Прекрасний і на темно
му дні криниці міг спізнати щастя одкровення, незвичної до того прав
ди слів. І небо могло йому видатися прекрасним і в день, що раптово 
осліп і взявся трепетом зір. І чи не найбільше щастя — одкровення 
слів, слів про кохання й розлуку, про насолоду і спогади про неї?

Шалена каруселя завирувала навколо мене, одні обличчя я бачив 
гірше, інші — схоплював виразно, але всіх я впізнавав: Марта, Харитя, 
Ксеня, друга Марта, Стефа. І всі вони були радість для мене, більша чи 
менша, а зрештою, де той вимір для більшого чи меншого. Таким був 
я. І, щоб жити на світі, я мусив погодитися зі собою, в собі шукати 
щастя, а не сподіватися на чудо не знати звідкіль. Бо диво в моїй при
роді, що найвищу радість і найвищу трагедію обертає просто в радість і 
смуток, обточує канти, звужує русло, але біжить ним, і в цьому — бла
го. Умій примиритися зі собою. Але ж це благо, знову і знову кажу со
бі, у плиткості. І всі мої заспокійливі роздумування здадуться нічим. Та 
коли зараз радість видобулася наверх, то Навіщо нищити отак відразу 
цю примарну споруду?

— Давай веселитися, — звертаюся до Романа.
— Але як? — ради мене він готовий на все, навіть на веселощі без

причинні.
— Пригадуєш торішнє весілля в горах?
— Незабутній час. І Харитя...
— І Харитя? — дивуюся більше своїй недалекості.
— Маю гадку. Забираємо Харитю — і до "Веселки".
— Гаразд, — згоджуюся, може, не так від бажання розважитися, як 

від страху залишитися самому вдома.
Просвілені невидимим рефлектором заходу, будинки на горбі стіка

ли червоним, вкриті рожевою дахівкою, як платочками рожі, над ними 
висіли підрум'янені знизу, мов намальовані дитячою рукою, округлі 
хмарки.
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8

Вечірня кав'ярня вигідна тим, що ти можеш бути самотнім серед 
людей. Тобі не хочеться танцювати, та коли б навіть забажалося, ти не 
зробив би цього. Ти навіть відчуваєш недоладність яскравого одягу, він 
повинен бути траурним. І, незнати чому, пригадується, що кольором 
печалі, здається, в японців є фіолетовий, і це колір снів про Марту. 
Власне, все логічно — барва втрати. Ти окидаєш поглядом залу і пе
ресвідчуєшся, що недарма прийшла гадка про це, тут усе потопає у 
фіолетовому мороці, хоч причина такого освітлення не дуже зрозуміла. 
Правда, холодні неонові рурки з боків збирають передгрозяні згустки, 
блакитнуваті стіни міняються ніби від того у бузинові. Квітками кукілю 
виблимуюіь очка музичних електроінструментів, бігають переливи 
фіолету на оголених трубках вібрафону до пари химерному неземному 
звучанню. На білому, але ж де — на бузковому обрусі від димчастих 
склянок розповзаються чорнильні плями. Ти забавляєшся келихом із 
вином, а пляма бігає по столі і світить посеред себе павине вічко, і чим 
далі відносиш дно келиха, тим більше вічко. Зі сусіднього столика 
напливає грозова хмара цигаркового диму, нищить світлотіні на ска
тертині, і ти сподіваєшся, що от-от затріщать угорі фіолетові розряди 
блискавок. Немає сумніву, що від недавньої радості не залишилося слі
ду, зрештою, так буває з усім фальшивим. А що правдиве? 1

— Що є справжнє? — запитуєш Харитю і Романа, коли вони 
видихують останні такти твісту.

— Тут усе примарне, почавши з освітлення, — вгадує твої думки 
Харитя, в її очах помічаєш очікувані електричні спалахи.

— І музика нереальна, хоч мені до вподоби, — додає Роман.
— А радість? Вона правдива чи підігріта вином, ритмом танцю? — 

ти не маєш права ображати друзів, і тому додаєш, побачивши їхні спо
хмурнілі обличчя. — Моє бажання веселощів виявилося фальшивим.

— Тоді ходімо звідси, — пропонує дама.
— Що ви? Нам тут усім погано. Я просто вйзбувся невластивого ста

ну. А що є справжнім, ніяк не доберу.
— Як на мене, реальними є тільки наші почуття. Я складаюся з них 

і більше нічого не хочу знати.
— Ти сама хотіла сказати — відчуття, — проправляє Роман.
— Ні, саме почуття. Ми — це афекти і більше нічого. По них я вга

дую свою життєздатність.
— Отож бо, — ти знову хапаєшся за своє. А коли вони невиразні, 

неглибокі?
— Хіба може бути плитка ненависть або дрібна любов?
Тобі пригадується ніч у горах і не хочеться довіряти словам жінки. 

Тільки хто може знати жіноче серце?
— Я не знаю. Зрештою, що таке любов?
— Хіба що таке любов од Иоана — по хвилинній задумі говорить 

Роман. — Харитя твоє запитання, певно, сприйняла за риторичне. Та 
воно таким і було. Сотні визначень у поетів чи навіть у філософів ви
читував ти і кожне мало в собі щось від істини. Здавалося, що годі до
дати щось нове. Але це обов'язково хочеться зробити тобі, бо інакше не 
матимеш спокою.

— Від Йоана? — дивується Харитя.
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— Од Йоана найповніше — "Кожний, хто любить, від Бога 
роджений і знає Бога; хто не любить, не знає Бога, бо тільки Бог є лю
бов".

— Це гарно. Але не для людей, — зі смутком зауважує жінка.
— Тоді кохання не є Богом, — кажеш ти. — Воно егоїстичне, не 

визнає ближніх, окрім самого себе. У цьому різниця між любов'ю і ко
ханням.

— Чому ж? Заради ближнього кохання йде і на смерть, — заперечує 
Харитя, але раптом знічується, вона, видно, пригадала історію кохання 
Лео Дивного. Історію?

— Не заради ближнього, а заради себе, — майже спокійно відпо
відаєш. — Для закоханих не існує ближніх за Йоаном, вони для них 
байдужі, а то й ненависні.

— І все-таке, що є на світі справжнім? — ти нічого не почерпнув і 
не вніс жодної ясності для себе.

— "Бо правдиві є на світі музика й 'вино", — врешті, весело наспі
вуючи призабутий романс, розв'язує сумнів Роман. Після такого не гріх 
випити: істина в вині. А музика? Щось міняється і в ній. Спочатку му
зиканти накидають на себе обов'язкові киптарики, пригасає зала, цит
риновий струмінь світла вихоплює юнака, він, мірно похитуючись, 
щось мелодекламує про ніч на полонині, розгойдує ритм, втягує потро
хи інструменти, спалахує ватра, чітко пульсує музика, наростає, шале
ніє — йде гірський танець. Щось знайоме, але не скажеш, що саме, а 
може, квінтесенція всього, щось нове і прекрасне. Співак вистрибує з 
естради, він невимушений і легкий, він нараз починає вигукувати, ніби 
забувшись, що тут не гори і не ліс, і ніяка не відіб'ється луна пастуших 
окриків. Але стається диво, відлуння зринає, б'ється від стін, переко
чується понад нами — оркестрові усе під силу. Музиканти йдуть у ко
ло, а музика не вмовкає (як це робиться?), вона вирує, зриває з крісел 
загіпнотизовану публіку.

— От вам і гуцульське весілля, — але цього ти можеш і не говорити. 
Роман і Харитя зірвалися на ноги, їм треба повчити міщуків народного, 
але водночас зовсім модернізованого танцю. Ти спокійний за них, вони 
вміло вив'язуються з цього несподіваного випробування. Обробки на
родних пісень, незвичні до спазм, але тактовно скомпоновані, чер
гуються з оригінальними піснями. Керівник ансамблю перероджується 
в цьому відділі концерту, він як мім до цих мелодій. І є в ньому щось 
від того жвавого скрипаля з троїстої музики, пригадується тобі.

Ти блаженствуєш, ти зворушений, тобі д&вно хотілося чогось по
дібного. Вдруге сьогодні у центрі Міста вчаровуєшся в ілюзію гір. Ти 
краєчком уваги пригадуєш модний шлягер Пісняра, що співала пись
менницька братія, але таких пісеньок було багато, неозначено космо
політів. А тут була терпкість рідного. Але чари є чарами, певно тому, 
що коротко тривають. Спалахують усі світильники, ніч біля ватри скін
чилася. Оплески відпровадили музикантів, задзвеніли келихи, заклу- 
бував гамір.

Ми допиваємо вино, Харитя і Роман навіть не любуються в його 
смакові, вони жадібно спраглі, вони сприймали музику всім єством і 
їхнім тілом ще гучить танець.

— Справді, — мовиш до себе, та й до них, — правдиві на світі музи
ка й вино.
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І це є правдою, хай усього на один вечір. Склянки майже криш
талево примовляють до себе, і на обрусі від них зеленкаві тіні із золо
ченими павиними очками. Куди подівся фіолет?

9

І ось те, чого він боявся усі ці дні, за дверима. Ключ видзеленькує, 
як страх, зубцями біля вузької іцілинки замку, потикується, мов кийок 
сліпця, то ліворуч, то праворуч, то вшцр, то нижче, аж поки просовує 
своє спресоване тільце в отвір і непевно вовтузиться в ньому. Давній 
забобонний ляк озивається в Йосипові. Здається, що в кімнатці хтось 
живе, не хтось, а таки вона, нематеріальна, але зрима. Вона не могла 
забратися у с я  звідси, і він відчув її фізично, повно, всеціло. Це триває 
недовго, але відчуття безжально його зім'яло, виссало недавній настрій 
примирення з долею. Він підійшов до столу і від раптового руху заво
рушилися аркуші розгронутої книжки — і він завмирає. Так гостро уяв
ляє собі її за читанням, з-перед очей ніяк не зникають смуглі пальці з 
рожевими нігтями, які перебирали берег книги, а за ними з шелестом 
здіймалися аркуші, мовби книжка дихала. Він випадково вихоплює зі 
сторінки слово, воно чомусь вибивалося зтпоміж сусідів, ворушилося, 
мов фосфоризуючі позначки на циферблаті, і це було слово Б о г. Од 
Йоана, згадується Йосипові.

Він кидається в постіль, пропахлу хвоєю від її тіла, білизни, шам
пуню й парфумів, і галюцинації запаху ще сильніші, аніж зорові. Вони 
приємні йому, і він надовго забувається, а може, засинає. Забуття гли
боке, бо коли по часі пробуджується, то не може пригадати видінь, ли
ше відчуває, як на губах і язиці ще тане її дихання.

Він підходить до вимикача, але вирішує не гасити світла. За ним із 
ліжка потягнулося марево аромату, як жіноча постать. Він думає, що 
цей запах навічно поселився в його помешканні, як пахощі різнотрав'я 
у давньому соборі десь в Італії, що не зникають вже сотні літ. І про це 
також можна написати. Але чому також? Та тому, що зараз він напише 
елегію, вона вже в пальцях, хоч не все у ній прозоре, але чому власне 
має бути прозоре, коли для нього так багато туманного. Він виводить 
заголовок і майже без покреслень і сумнівів записує наслухане у собі.

Е л е г і я  П е р ш а

Чекай усіх птахів і звірів чекай 
Чекай усіх рік і всеньке каміння 
Чекай літаків призабуті сузір'я 
затемнень чекай опахала комет 
а що діждешся ось я тобі оповім 
жив собі б о г у  нашому домі 
у книжечці на сторінці такій-то 
кохався у птахах і звірях кохавсь 
у водах прісних і солоних у хмарах 
в аеродромах небес в зодіаках усяких 
в затемнення вичислі і денних нічвидах 
відтулялася книжка сама на б о з і 
що ти залишила її на столі 
забувши про дім і про мене в дорозі 
упімнуся про ласку тепер або ж  ні
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я маю сьогодні від бога знамення 
очі з-за трьох повік він відчинив 
зелено мов з радіо на світ спозирає 
а щіпочку слова відважив як золотар 
хоч має сторінку простору і книжку 
усі книгозбірні і всі словники 
хоч знає всі знаки усяке каміння 
кожну пилинку і кожну зорю 
уігімнуся про ласку я ж  боже рослина 
споможи в порятунок задиханий лист 
очманілу травинку спаси від потопу 
цукрової спаді медвяної роси 
солодкої пам'яті спогаду ж  спогаду 
подай мені слів як тлю як мурашок 
ти шлеш по соки молошні трави 
як печію спеки що виссе до краплі 
трубчате стебло прозірчастий листок 
залиши з мене скелеття бадилля 
а до“ неї пошли любові наймення 
всі птахи свої і звірята 
всі ріки пошли усяке насіння 
всі неба в літаках і сузір'ях 
в кометах затемнених і знаменнях

Він спав спокійно разом зі своїм елегійним богом. Він любив усіх і 
все, любив усі свої кохання і спогади про них, любив усі ті різні птахи, 
ріки, галактики. А бог, що згоряв у стражданні, був не його богом.

Вранці він пригорнув до себе кохану, вона міцно припала до його 
дужого тіла, розчинилася в ньому, вони були одною плоттю й одною 
душею. Тому він не здивувався, коли побачив тільки видавлене місце, 
де спала кохана, і ввібрав її пахощі, зрештою, той аромат не покидав 
його протягом цілої ночі. Він устав бадьорий, перед ним стояли, як 
вогненні знаки, слова Елегії. Вони зоріли в душі Йосипа й Стефи. Він 
не мав сумніву, що це їхній спільний твір і Стефа вже його знає. Так 
само, як він знав Мартине про Матір і Батьківщину. Розлука була 
прекрасна, хоч вона не мала кінця, як і світ. І світ також чудовий, хоч 
він, як переважно твердять, не мав початку, що мала розлука. Вічність 
•пронизувала, мов невидимий промінь, і цей промінь зігрівав його.' Хіба 
було до того, щоб зазирати до календаря. Інакше він би знав, що сьо
годні день його народження і ще знав би, що три тижні відпустки (та 
що вони значать супроти безконечності?) проминули. Залишався ще 
один, здатний причинити чимало змін у Йосиповій вічності. Та навіщо 
заглядати вперед і відриватися від проминулого? Зараз Йосип упев
нений, що нічого кращого, ніж воно, минуле, не може чекати ні зав
тра, ні післязавтра, ні навіть на протязі цілого тижня.

Кімната не видавалася лячною, вона була затишна, з янголом-хра- 
нителем за плечима. Вона не мучила, не виганяла зі себе, але й не при
ковувала ланцем. Йосип ще довго ніжився, потім нипав з кутка в 
куток, ледь заславши веретою постіль. Він любив порядок на столі, 
стелажі і взагалі повсюди, може, навіть занадто педантично як на 
поета. Але він побожно оглядав усі ті дрібнички, що порушували узви
чаєний лад, бо це вже була пам'ять. Довге вікно виходило до глухого 
подвір'я з єдиним деревцем, що витягалося марно у змаганні за небо з
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будинками. Але воно падало зеленим вогнем через шибки на стіл, на 
книжку, де було видруковане слово Б о г, на протилежну стінку, де 
висіла абстракція, і змішувалося з її смарагдовими тонами, а жовто
гарячі глушило. Він чекав тої пори, коли з-над муру вистрілить промінь 
сонця, відгорне на дереві якийсь листочок для віконця, і з галасом — 
Йосип завжди чув той галас — опиниться у покоїку. Ставалося диво, 
промінець ударявся об білу серветку і прискав золотим роєм по всій 
кімнаті. Тоді з другого боку нестерпно озиваларя оранжева пляма на 
картині і бігла навстріч сонцю. Інколи здригалося дерево, обривало 
золоту цівку, перекидало її з одного місця в інше, а то й пропускало 
ще кілька пульсуючих сонячних соломинок, на яких протикалися бар
висті пилинки. І коли злегка примружитися, то оживала ілюзія густого 
саду чи лісу з мерехтливими позументами. Ставало святково. Такі хви
лини особливо полюбляла Стефа. Вона навіть раз підставила миску під 
промінь і збовтала воду. По стелі забігали жовтяві волокнисті кру
жальця, нерівні ясністю, місцями бліді, розтягнені, а місцями сочисті, 
як розрізаний помаранч. Не щодня йому доводилося спостерігати свят
кове перетворення кімнати, а тільки тоді, коли не мусив іти до праці. 
Але в дні, коли він ще не знав Стефи, зухвалий промінь у сутінковій 
кімнаті був запрошенням до сонячного таїнства дня. Йосип вибігав під 
водоспад весняного, літнього чи осіннього неба, щоб обійти книгарні і 
випити щоденної кави. Він і сьогодні це зробив, хіба з невеликим за
пізненням.

10

Книгарня як книгарня, але вона моя. Поспіхом оббігавши інші, тут 
я чогось очікую інколи годинами. За своє терпеливе вистоювання я час 
від часу отримую книжку, яку б ніде інде не зміг роздобути. Дух тонких 
парфумів в'ється поверх запаху свіжих книг, а то й квітів. Дивні, не
повторні парфуми. Можливо, заради них я полюбляв простоювати отут. 
А квіти були завжди, починаючи від пролісків, нарцисів і аж до пізніх. 
Та, зрештою, й узимку можна було бачити якісь рідкісні оранжерейні 
суцвіття. Анна завжди мала в запасі кілька мальованих глечиків для 
букетів, що їх найчастіше приносили молоді художники, бо тут про
давалися й альбоми з репродукціями. Але, як на мою гадку, Анна 
заслуговувала на квіти сама по собі. До її багатьох шанувальників, 
певно, зарахували й мене, хоч це було не цілком справедливо. Правда, 
мені подобалися парфуми і звабливі з перламутровою помадою тьмаві 
вуста на білому обличчі, але не менш мене притягував настрій книгар
ні. Тут можна- було перекинутися новиною з багатьма знайомими, а то 
й незнайомими, дочекатися когось дуже потрібного, про щось дові
датися. Можна було, спершись до прилавка, глядіти крізь величезну — 
на цілу стіну — вітрину на метушливу вулицю, а думати про щось своє 
або вдивлятися у величавий пам'ятник. Звідси фігуру Поета було видно 
у профіль, а з-за рожевої колони виглядали чорні знизу, а зверху зелені 
руки з вінком і одне крило, ніби чорно-зелений дашок від щедрого 
сонця. І Поет від нього западав у червонясту тінь.

Зближалося полуднє, густішав потік на тротуарі, жвавішала торгівля. 
Мені зробилося смутно, бо я не міг викликати в уяві "запахового" 
образу Стефи. Аромат загубився по дорозі, а тут неподільно панувала 
Анна. І ця незначна прикмета потягла за собою невеселі роздуми про
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те, що з кожним днем більшатиме втрат, що тільки присутнє, сьо
годнішнє може вторгатися у відчуття повнокровно, з усіма формами, 
запахами, кольорами чи звуками.

— Не спішитеся, Йосипе? — підходить у мій куток Анна.
— Ні. Можемо разом пообідати.
— Власне, я до того повела. Ще півгодини потерпите?
— Мені тут добре.
Та затишок порушено, знадвору завважує мене Інженер.
— Друже, я радий Вас бачити, — з порога щиро вигукує він, і я вірю 

в його радість. Але те, що ми пили на брудершафт, він, очевидно, 
забув. І це чомусь заспокоює мене.

— Наша радість взаємна, — відповідаю. Правда, без ентузіазму, яко
го натомість не позичати Інженерові.

— Мені бракувало Вас у горах. Ви охололи до мандрівок?
— Так, на жаль, сталося, що мусив виїхати до Міста.
— Ми згадували Вас часто.
— А кому ще про мене цікаво? — хоч знаю заздалегідь, яка буде 

відповідь.
— Марті Ганущак. Ви, виявляється, знайомі?
— Цілком можливо. І яким словом згадували?
— Послухайте, ми облазили всі цвинтарі. Це щось ̂ значає, друже.
— Дякую. Ну, і як?
— Чи не хотіли 6s, Ви підскочити зі мною автом у те Ваше село?
— Чому і ні, — сьогодні я не відчував жодної перепони між нами й 

жодної провини — за собою. Мені здавалося, що я своєю втратою за
служив прощення в Інженера, що ми ніби порівнялися. Хоч, звичайно, 
про ніяке зрівняння не могло бути мови, щодо нього й до Лео Дивного 
я зіграв, хай несвідомо,' але однаковісіньку ролю.

— Лео Дивний не живе, — здавлено проказую, сам не знаючи, для 
чого.

— Що Ви кажете? — він просто приголомшений звісткою.
— Я знала його, — стиха докинула Анна. — Як це сталося?
— Як саме, не знаю. Самогубство.
— Але чому?
Я мовчав, мені не хотілося вдаватися в подробиці, яких сам, може, 

не надто добре знав. Інженер був на правильній дорозі у своїх здо
гадках:

— Чи не кохання?.. Пригадуєте, "пошли спопеляюче кохання", — 
він також пам'ятав цю молитву, він пам'ятав значно більше: — Чи не 
Королева?

І враз мені відхотілося їхати до села за Королівською Горою, відхо
тілося бачити всі ті могили і кладовища. Переді мною вперше виразно 
аж до холоду постала в уяві свіжа яма, приготовлена для Лео Дивного, і 
весь той печальний церемоніал поховання, з лементом рідних, можли
во, навіть з читанням віршів, прощальними словами, незмінним "Рек
віємом" духового оркестру чи навіть мелодією "Козака несуть". Але ні
що не пасувало до похорону Поета, хіба що, може, величаве органне 
"Dies ігае, dies ilia". Я бачив труну й усі обряди, але ніяк не міг уявити 
самого покійника. Це немислимо, бо він став для мене символом руху, 
повноцінного, пристрасного життя.
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Інженер мовчав, але не хотіли мовчати його очі, скаламучені до сліз. 
Він, напевно, пригадував слова вірша, що стали висловом і його влас
ної душі — "В цьому світі хтось є...".

— А, кого я бачу! — і на моєму плечі опиняється біла пухка рука 
Автора Одного Роману. їй більше б личило опуститися значно і значно 
нижче. Я переживаю, аби він не назвав мене отут Ліриком. Але його 
поява мені загалом до речі, бо не муситиму тепер спеціально наносити 
візити і брати участь у літературній забаві.

— Я вже зрушив з місця справу, але про деталі — у мене вдома, — 
розпочинає він сам, коли ми привіталися і я представив йому 
Інженера.

— Я вдячний. Саме збирався дати Вам знати, що все відклалося і, 
певно, надовго, — я не хочу признаватися, що влаштування на роботу 
Стефи зовсім неактуальне.

— А то чому?
— Такі обставини. Цей рік вона не зможе переїхати, не відпускають 

зі школи, — вигадую, щоб якось зарятуватися.
— Одруження також відкладається? — необережно вибовкує Автор. 

Інженер і Анна, звичайно, усе чують, і я потерпаю, аби він далі не 
розвивав неприємної для мене теми.

— Ще не вирішено. Ми побалакаємо згодом.
— Ну, гаразд. Не забувай про субітку.
— Я буду, — запевнюю його. — У всякому разі я Ваш боржник.
Як я буду розраховуватися з Автором, я ще не знаю, але забавлятися 

в їхньому товаристві мені зовсім відпала охота. Гра видається безсен- 
совною.

— Ну, що там, що там, — відмахується він рукою, ніби приміряю
чись до удару, і відкланюється. Інженер тактовно переводить розмову в 
інший бік.

— Як Ви дивитеся, Йосипе, на те, щоб поїхати таки завтра, поки ми 
у відпустці?

— Хай буде завтра, — мені справді все одно, лиш би здатися на чу
жу волю.

Ми домовляємося про час поїздки і таке інше. Він прощається дещо 
по-старосвітському і, коли губиться в натовпі, Анна зізнається:

— Він мені дуже симпатичний.
Поки вона заглядає до пудернички, я блукаю поглядом за вікном. З 

крила Музи спадає золототканий хітон аж до світлокам'яних східців 
постаменту. Замисленому Поетові в усякому разі журитися вічністю не 
доводиться. А що залишив Лео Дивний по собі? Що залишу я? І чому 
обов'язково треба залишати? Кому ще, крім мене, потрібна хоча б 
Елегія Перша? Чи варто писати для невеличкого гурту прихильників? 
Чому поезія від часів Поета так катастрофічно зійшла убік зі стежки, 
що вела до широкого сприймача? Невже бути герметичною — її ниніш
ній остаточний закон? Як і бути надреалістичною?

Та розв'язати усіх тих питань мені не вдалося, як і не вдалося рані
ше і, певно, не вдасться в майбутнім. Ми вийшли з книгарні.

— Ви нещасливий, Йосипе?
— Коли б я в цьому мав певність, можливо, не був би ним.
— Як це розуміти?
— Анн о, я безнастанно порпаюся в собі, але нічого не можу збагну

ти. З одної крайності впадаю в іншу. Я вже хочу сталості.
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— А я навпаки. Мені хочеться зламати свою постійність, зазнати 
всього нараз, і радості, і відчаю.

— Мене завжди переслідує думка, що моя радість — то не радість, а 
відчай — не той, який мав би бути.

— Я прагну отак мучитися.
— Сумнівом чи сумбурністю настроїв?
— Одним і другим.
— Але я поза тим, напевно, нічого не бачу. Я занадто живу собою, 

Анно.
— Можливо, для лірика так має бути.
— Ні, мусить бути щось вагоміше.
— Ви завважили сьогодні Злубка? Маю вражіння, що він не му

читься усім цим.
— Якщо судити з комплекції, то ні. Занадто випасся, обрезк. Йому 

десь 25 років.
— А якщо судити з книжок?
— Сумлінна праця на хліб насущний, не більше.
— Знаєте, я ніяк не можу вірити в м о л о д о г о  поета, коли в 

нього така с т а т у р а .
— Я також не маю довіри, хоч це не суттєво. Якщо я завважу в себе 

живіт, то не візьму більше пера до рук. Будьте свідком, Анно.
— Лео Дивний ніколи б не дожився до такої комплекції.
— Бо він — дивний.
— Це синонім до поета?
— Так. І мене гнітить те, що в собі нічого не знаходжу д й в н о г о. 

Я дуже звичайний.
— Ніхто, Йосипе, себе не бачить. Воно підмічається збоку.
— Невже щось є?
— Так, хоч воно завсім іншого ґатунку, ніж у Лео.
— Коли таке, як у Злубка, то дякую Вам, Анно.
— Він узагалі позбавлений дивності.
— Ми відбігли від теми. Можливо, не про зовнішню дивність слід 

говорити. Це темперамент, виховання, звички. Я б хотів збагнути, чим 
керується поет у творчості, його філософську підвалину. Щодо Лео 
Дивного, то це, скоріше всього, екзистенціалістська позиція.

— Але тоді його смерть буде незрозумілою.
— Чому ж, Анно?
— Бо віра в кохання — це віра в людину, а це вже оптимізм.
— Сама смерть — відчуження, як саме життя — непорозуміння. Та 

врешті, ми так мало його знали. У поезії він був непослідовним. Хоч, 
може, це результат настроїв, а не світогляду.

— Ваші "Стихотвори про крихітних людей" також екзистенціа- 
лістські. Хіба не так?

— Де певність, що таке моє світовідчуття? Може, модне забарвлен
ня, не більше.

— Це також належить до Ваших сумнівів?
— Атож. Літературна забава, і при тому неглибока.
— Знаєте, Йосипе, мені здається, що я з тих "крихітних людей".
— А я мав Вас за володарку життя.
— Це також поверхове враження. Я ніяка. Хіба про це не сказано на 

лиці?
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— Я не психолог. Воно для мене прекрасне. У цій разючій кон- 
трасності блідого і темного є навіть щось фанатичне.

— Ви не втішили мене, навіть якщо це не просто слова. Бо фана
тизм — ілюзорний. Мені від того лише сумніше.

— Чого ми з вами хочемо, Анно?
— Всі знають ч о г о  хочуть, а ми не знаємо, а тільки нудимо себе й 

інших.
— Ще недавно я також знав, чого хочу. Я бажав страждання.
— І Ви досягли його?
— Все складалося так, що мав би спізнати.
— Перепрошую, Йосипе, це пов'язане з коханням? І з одруженням, 

про яке йшла мова?
— Так. Я втратив ту, що по-справжньому к о х а в  чи принаймні 

думав, що по-справжньому.
— Але втрата коханої ще не межа страждань.
— Для мене межа. Що ще я можу втратити? А хіба для Лео Дивного 

ця межа не стала фатальною?
— Мені видається, що мусить бути і ще щось.
— Звичайно, громадянські втрати. Але зараз мирний спокійний час. 

Драма може бути лише особистою, інтимною.
— Стара теорія безконфліктності?
— А чом би й ні? Який конфлікт переживає Злубко?
— Можливо, й так. Хоч, напевно, щось мусить переживати.
— Отут і заковика. Зрештою, розмови за обідом є на те, аби нідочо- 

го не дійти.
— Невже Ви шкодуєте, що згаяли зі мною час? Як у горах кажуть: 

дякую, що збавив з вами час.
— Не плутайте, Анно. У горах це комплімент. І я можу адресувати 

його Вам. Мені з Вами завжди добре.
— І мені також, Йосипе.
— Ви здивуєтеся, коли признаюся, що прихилили мене до Вас пар

фуми.
— Я це завважила. Все-таки я жінка.
— Вони незбагненні для мене: прихиляють і в той же час відчужу

ють, бо Вас я не посмів би покохати. Дивно?
— Нам краще разом не буде, як є. До кого тоді нам іти поплака

тись?
— Не міняйте, Анно, парфумів. Вони для мене у цьому мінливому 

світі, немов острівок постійності. Вони, часом, не французькі?
— Ні, вони тутейші.

11

Концерт тривав недовго, місто щойно засвічувалося. На фіалковому 
небі стриміли "ослячі вуха" двох веж костьолу, теперішнього органного 
залу філармонії. Світло у фронтонному вікні було придушене густими 
кольоровими шибками, що поступово знебарвлювалися: у залі прига
шували світильники. Там десь виповзала з кутків і з-за колонади те
мінь, зринала під гучне склепіння, де завмирало останнє відлуння хо
ралів Баха. Срібно-золотий орган напевно сяяв у темряві сам по собі, 
як архангельські крила. Врешті вітраж замовк, будівля дивилася одно
стайним темним оком услід нечисленій публіці і підростала разом із
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пагорбом над боковою вулицею, що збігала у котловину центру. А там 
відчинялися якісь фантастичні нічні суцвіття всіляких барв, а над усім, 
високо в небі, струнке, майже невидиме дерево телевежі прибралося 
вінчиком з кількох малинових квіток.

Весь концерт я сприйняв, як замовлену панахиду по Лео Дивному, 
але вона ввижалася мені не в чорному, а в піднебесно-золотому ко
льорі. І тільки раз могутнє червоне світило зупинилося над срібними 
сурмами, мов колись над горами, зупинене молитвою поета, порушую
чи вдруге з часів Ісуса Навіна освячені вічністю устої. Це була с в і т  - 
л а панахида. Цей настрій колись проймав нас обох зі Стефою на кон
церті органної музики, хоч тоді ми далеко були від усяких трагедій.

Я мимовільно звертаю убік, оминаючи райський сад центральних 
бульварів, і опиняюся на вчорашній вулиці з багато оздобленими бу
динками. Тепер я здалеку бачу невисоку кам'яницю з чорними вер
хівками смерек над стрімким дахом, що видавалися недоречно при
чепленими шпилями. У кахляних рушниках розплескувалися ліхтарі, а 
погруддя над входом темніли суцільними плямами, безлико, мов 
кам'яні баби, стерті часом. Але вікна були живі, світло не вміщалося в 
кімнатах, випорскувало крізь фіранки на вулицю то жовтогарячим, то 
рожевим, а то голубуватим водоспадом. Радість розпирала будинком, і 
не хотілося проминати його. Через просвіти нещільно затягнених штор 
проглядали фрагменти інтер'єру. У голубому вікні виднівся шматок 
стіни, геть заставлений тісно припасованими до себе картинами, немов 
це був суцільний барвистий килим. Але картини були незвичні, ски
далися на мальованки на склі. У гарячо-жовтому вікні з'явився темний 
дівочий силует, і я відрухово вступився у захисток дерева. Дівчина за
трималася в рамі вікна, ніби когось назирала, та, не завбачивши нічого 
підозрілого, відійшла. Посеред кімнати я ще вихопив зором її круглу 
голівку, чорне волосся було гладко причесаним. І щось давнє нахли
нуло на мене, ті забуті студентські вечори, коли я вистоював під Мар- 
тиними вікнами, годинами очікуючи на її силует, що промелькав на 
коні вікна дуже старовинного будинку, про вік якого сповіщала мета
лева таблиця перед входом. І яка радість огортала мене, коли постать 
затримувалася і о кидал а зором куток майдану, удекорованого фон
таном із міфологічною фігурою. А другого дня на лекціях її очі ніби 
промовляли: "а ми тебе бачили", хоч вони не могли мене, притаєного 
за деревцями, бачити. І мені захотілося підійти, як давніше, до праста
рої у три вікна і три поверхи кам'яниці. І я незчувся, як був там. 
Мартине вікно темніло, кімнатка винаймалася для студенток, а зараз 
канікулярна пора, та, зрештою, за цей час ще одна Марта могла закін
чити курс. Усього один раз я був у будинкові, у кімнатці, де мешкала 
дівчина. І тоді я не втримався від спокуси підійти до вікна й озирнути 
ріг площі з постаттю богині, підсвіченою жовтявим рефлектором. Ніби 
великий місяць віддзеркалювався поверхнею басейну, але небо було 
пустельним, із темними барханами хмар. Я не застоювався довго біля 
вікна, Марта була далека й відчужена, на всі мої благання безугаву 
твердила: я не зможу тобі вірити... Я збігав по страшенно рипливих 
крутих сходах, за якими тягнувся, мов тунель, довгий і вузький 
коридор. Я ще подивився на прямокутничок світла вгорі, але він 
розповзався увсебіч нитяним промінням, що корчилося, видовжува
лося, пекло в очах розплавленими в кружальця кінчиками. Так завжди 
буває, коли глядиш на світло примруженим поглядом або крізь сльози.
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Так само було, коли я повертався з Мартиного містечка, простуючи 
алеєю до осяяного двірця. Саме тоді в кімнатці дівчини я поклявся со
бі, що доведу їй свою постійність і цілісність почуття. Та зараз, зазира
ючи в темне вікно, відчував, що нічого не доведено й не буде дове
дено, і юіятва була марною.

Я повертався додому, але чомусь якнайдальшими дорогами, мені 
здавалося, що хтось очікує мене вдома, а зустрічатися зовсім не хоті
лося. І, певно, тому я опинився на передмісті, де мешкала Ксеня. Мені 
здавалося, що я завдам кривди дівчині, коли не підійду й під її буди
нок. В осібнячку ясніло лише одне вікно, але котре було Ксенине, я не 
знав. Світло розбивалося об стовбури яблунь і оббризкувало буйний 
зільник. Вуличка була тиха, зовсім як у гірському Містечку,'і пахла 
яблуками й гвоздиками. Мені пригадалося незірване яблучко зі садку 
ткалі. Я майже не збавляв кроку, порівнявшись із будинком у глибині 
саду, і невдовзі був уже досить далеко від ще одного місця нинішнього 
паломництва. Я не міг позбутися відчуття, що Стефа, і Марта, і Ксеня 
сьогодні також згадали про мене. І так могло бути, бо вдома чекала 
несподіванка. У сінях мене зустрів заспаний сусід і передав телеграми, 
а при клямці стриміло три троянди: червона, жовта і біла — і записка 
від Хариті й Романа з привітанням із днем народження.

Троянди засинали у вузькім високім флаконі, їх притишений ніччю 
аромат не зміг мене позбавити відчуття Стефи. Я спробував пригадати 
запах нефранцузьких прарфумів, але, на мою втіху, цього не вдавалося 
зробити.

12

Тьмавий зелений ранок залишався вдома. Якраз пробуджувалися 
троянди у свіжій воді. Я вийшов за Інженером з брами, оддалік стояв 
ясно-кавовий "Москвич". У віконці виднілася чорна гладко зачесана го
лівка, ніби з учорашнього вікна.,

— Добридень, Марто Ганущак, — упівголос вітаюся з дівчиною, а 
може, навіть, "зовсім-зовсім пошепки", гра продовжувалася. Вона 
сприйняла це як належне, без окрушини здивування. Інженер сів по
ряд зі своїм товаришем, молодим Ученим, власником автомобіля. Уче
ного я добре знав із лиця. Я вмостився біля Марти. Вона помітно змі
нилася за останній час, не було розсміяних летючих очей, летючої пос
мішки, розвіяного волосся. Мені стало шкода за її колишньою дитячою 
безжурністю.

Розмова точилася навколо дороги і часу поїздки, Інженер конче хо
тів застати над кладовищем ранкове сонце, а можливо, й росу. За кіль
цевим шосе назустріч вискочили переліски в росяних травах, а далі 
статечні дуби з озолоченими вершками ескортували наш шлях. В об
личчя хльостав, як пруттям, пружистий вітрець, свіжий і запашний, він 
щойно прокинувся у гущавині після здорової єонночі. Марта куталася в 
благенький светрик, але підняти шибку не дозволила. Вона безвідривно 
вдивлялася в ліс, ніби сподіваючись, що на узлісся вийдуть сарни. Але 
козуля з дитям, виліплені з сірого, вже облупленого цементу, не в силі 
були викликати ілюзії навіть у мандрівників, що мчать зі стокілометро
вою швидкістю.

— Я зберігаю підручник англійської мови. Ви забули його.
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— Так, на березі. Ви солодко спали — я не посміла будити. Та й не 
було коли. Я тільки хотіла попрощатися зі своїм пляжем.

— При найближчій нагоді я поверну книжку. Скоро ж навчання, — 
я полегшено зітхнув, бо мене непокоїла та розмова у сні чи в заціпе
нінні, я не міг до кінця збагнути Мартиної ролі. Отож, ніякої телепатії 
чи гіпнозу. Сон як сон.

Якесь село розскочилося перед нами, вітер похапцем оповів, як пах
нуть коноплі і стайні, грушки-гнилиці і дим з коминів. За селом роз
виднишся овиди, їжилися при дорозі стерні, а далі жовтяво-каламут
ною гладдю докочувалися до синього небосхилу і там, далеко, самі від 
нього голубіли. З лопухів при канавках час від часу вистрілювала золо
тими дротиками смарагдова роса.

— А чому Ви не пішли з нами в гори? Через мене, Йосипе?
— Що Ви! Я й не знав, хто Ви. Мав щось своє невідкладне.
— Це був чудесний тиждень. Правда, ми мали відчуття, ніби когось 

бракує.
— Все одно я нічим би не допоміг вашій експедиції.
— Таке скажете, експедиція... Ми перейнялися Вашою цвинтарною 

ідеєю. Як звучить, чуєте? І
— Моторошно. І
— Не подумайте, що я знову Вам нав'язуюся. і  1

— Чому знов? Ви ніколи цього не робили. Мені приємно з Вами.
— Але Ви тоді дали до зрозуміння...
— Коли т о д і ? — я знову втрачав твердість під ногами.
— Можливо, мені здалося. Зрештою, мені часто щось з д а є т ь с я .
— Що саме, Марто?
— Та всяке. Не знаю, чи відвертість мені личитиме?
— Я був думки, що Ви цим не надто переймаєтеся. І це мені більше 

подобається у Вас. Сьогодні Ви чомусь не впевнені в собі, чи не так?
— Гаразд, Йосипе. Вчора ввечері мені видалося, ніби Ви під моїм 

вікном.
— Цілком можливо. В одному вікні я побачив голівку, схожу до 

Вашої. Тільки не знав, хто то й чиє вікно, і чий то будинок у гуцульсь
кому дусі.

— Ми мешкаємо в ньому. Отже, я можу довіряти своїм відчуттям.
— Напевно. Тільки мої тупі. Я про ніщо не здогадувався. Ви не гні

ваєтеся, Марто?
— Чого б я мала гніватися?
— Ми з приятелем недавно запримітили ваш дім, а вчора мені 

закортіло упевнитися, чи він ще на місці;
Про справжню спонуку відвідин я змовчав. Але випадковість — теж 

доля, як казала уві сні Марта, і ці збіги, ці надто часті випадковості 
ставали дедалі нав'язливішими. День обіцяв ще не одну, мабуть, неспо
діванку.

Ландшафт робився жвавішим, мальовничі горби з лісами на плечах 
виринали іноді несподівано, дорога западала вділ, вискакувала на 
височину, з якої відкривалася зелена хвиляста неосяжність; у долинах 
угадувалися села, затоплені зелом, лише майне як орієнтир то муро
вана церква під зеленими банями, то двоповерхова школа з блискучою 
фольгою даху і синіми вікнами.

— Цікавий будинок. Ви в ньому віддавна?
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— Все життя. Його будував ще мій дідусь, він був архітектор. 
Правда, до спілки з іще однією сім'єю, інакше було не під силу. Ми 
займаємо другий поверх. Дідусь будував переважно церкви, читальні по 
селах. Дещо є й у Місті. Ми маємо фотографії цих споруд.

— Я пригадую один будинок по вулиці JI. У старому путівнику зга
дано прізвище Ганущака. А ці погруддя на фронтоні?

— Робота дідусевого приятеля. Розповідають, що він виліпив своїх 
ґазд у Містечку в горах, де полюбляв відпочивати. Жінка якась свята, 
правда? Часом не можу відвести очей від неї, ніби уперше бачу.

— Я так і знав, — спантеличено озиваюся, але спохопившись, щоб 
зам'яти недоречний вигук, не менш недоречно запитую:

— А які в неї були очі?
— Сині. Так розповідав дідусь, — без здивування одказує Марта. 

Щоб не видати свого збентеження, роблено цікавлюся ялицями за бу
динком.

— Це він також насадив, але вони вже всихають. Ми посадили мо
лоденькі, та чи з них що буде — сумнівно. У нашому домі хлопчаки — 
завзяті футболісти.

— Як добре, що Ви згадали про футбол, — тема, що порятує мене, 
може, не так від Марти, як від себе самого. — Я збирався на завтраш
ній матч, а міг забути. Стаю забудькуватим на старість, — перед очима 
випливли троянди — червона, жовта і біла.

— Ви полюбляєте футбол?
— А Що тут дивного? Я сам був запеклим гравцем донедавна, — і я 

ще довго торочу про цю гру як прекрасне видовище, вияв патріотизму і 
т. д. й т. п. Мене підтримує Вчений, він також затятий уболівальник. 
Розмова стає чоловічою, загальною, якщо зважити, що й Інженер, хоч і 
не буває на стадіоні, зате ретельно вичитує у місцевих газетах футболь
ні огляди з табличками турніру. Це конче потрібно для того, щоб на 
роботі чи десь у товаристві не виглядати білою вороною. Футбольна 
манія заполонила Місто, бо наша команда намагається увійти до най
вищої ліги і ті спроби доволі успішні.

— А який чудовий стадіон! Ви не бачили? — розпалюю дівчину і та 
здається:

— Ви могли б мене взяти зі собою, бо батько не ходить на футбол?
— Гаразд, — погоджуюся, бо сам собі завинив.
— Мої вдома будуть ошелешені, — сміється Марта уперше, й ус

мішка робить її дитинчам. Футбол усім підносить гумор, і в цьому 
також одна з його заслуг.

— Дивіться, замок! — вражено вигукує Інженер. Я десятки разів 
оглядав обідрану вежу, що сиротливо здіймається серед лісових пагор
бів. Самого замку не залишилося. Руїна якась чужа, невластива цьому 
краєвидові, ніби перенесена десь із надрейнських берегів. Та замок 
існував, ба навіть більше — в долині, в сусідньому селі зберігаються 
довжелезні мури ще одного, правда, новішого замку з бароковою атти- 
кою. Обидва вони, кажуть, поєднувалися обов'язковим підземним хо
дом. Поки я переповідаю їхню скупу історію і пов'язані з ними леген
ди, Марта з незвичною пильністю вдивляється мені у вічі, а тоді бага
тозначно проказує:

— Ви дуже любите замки, Йосипе.
— Як це?
— Забуті замки з принцесою...
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Перед Селом ми зупинилися. На краю пасовища серед лопухів 
криво стирчало кілька мальтійських кам'яних хрестів — останки ко
зацьких могилок. Літери зникли, тільки час повиводив свої шершаві 
написи, а мох і лишайники злагіднювали їх. А в полі бовваніла справ
жня козацька могила, в цій околиці їх було декілька. Невдячна людська 
пам'ять зберегла лише слова з одної камінної плити, сама ж плита, на 
якій було вирізьблено "Моїм милим козакам — Гетьман Хмельниць
кий", пропала; історія притаїлася проте в назві одного з урочищ — По- 
гибилиця. На жаль, і мені завжди бракувало часу або наполегливості 
докладніше довідатися про події, що відбувалися триста літ тому на цій 
землі батьків, і тепер я почував себе досить убого, просто кажучи, зні- 
чено перед Мартою, Інженером і Вченим. Мені здавалося, що фотогра
фії занедбаних козацьких хрестів у бур'янах назавжди зафіксують і моє 
збайдужіння, невдячність і не'освіченість.

Село було розлоге, воно не мало вулиць, самі вигони з маленькими 
напівпересохлими озерцями. На Королівській Горі, несподіваній серед 
рівнини, з-над кільця старезних лип визирала дерев'яним шатром цер
ковця, так виглядало, ніби вона витягалася навшпиньки, аби зазирнути 
понад голови дерев, що то діється на білому світі. Під'їзд до Гори був 
розмитий дощовими коритцями, глина у них затвердла на кремінь, а 
зверху поросли трави. Перед цвинтарем височіли крислаті яблуні, позад 
автомобіля на. столочених, темних від роси смугах видніли розчавлені 
падалиці.

Крізь мокрі непролазні хащі рожі, дикої у людський зріст бульби, 
що рясно прибралася великими жовтими квітками, ми продиралися до 
середини старого кладовища. Високо в небі перебирала проміння дріб
ним листом віковічна груша, де-не-де затикана жовтенькими плодами; 
густий вишняк оддалік обплів руїни маленької каплички. Я з Мартою 
вишукував цікавіші надгробки з датами минулого століття і заманював 
озброєних у фотоапарати Інженера і Вченого. Фотографували без пла
ну, усе поспіль, не надто добираючи ракурси, здавалося, кожен заку
ток, кожна могилка чи її залишки — місце перебування Музи запус
тіння самої поезії забуття. Були зблиски роси й осяяний бездонний 
небозвід, була гра синюватих тіней і золотистого осоння, була прозе
лень здичавілих зел і причудливі силуети гілля, були розп'яті боги у 
тернових вінцях, приколінні янголи-близнюки, заплакані божі матері і 
сільські матері, цілі й каліки, що стояли на горбиках і лежали, обплу
тані неводом трав, поруч із гнилими стовбурами й сухим хабаззям. 
Нога натикалася на тверді предмети, і це були відбиті кам'яні голівки, 
руки або вже невпізнанні деталі кам'яного тіла, хрестів чи постаментів
із наївним плетивом кирилиці. І всі ми пройнялися елегією запущеного 
сільрького кладовища. Не було відчуття, що топчемося По кістках, не 
було відчуття смерті. Всі поховані давно вже видобулися з-під землі 
цими буйними кущами і зіллям, їхні душі шумлять у листках предвічної 
груші, восени, підхоплені вітром, забиваються у шпарини церковці, де 
загусли запахи воску, ялівцю і сушених блаватів, або мчать із горба до 
села, що його вже годі впізнати навіть по солодкому диму.

Ближче до церкви — новий упорядкований цвинтар, та йому бракує 
того чару елегійності. Але й тут мені нелегко по стількох роках знайти 
на табличках наймення дідів і прадідів. Батьківщина. І невисокий па-
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горб раптом здіймається, мов у дитинстві, понад усією околицею влад
но, бо він Королівський, і я бачу не лише багнисті сіножаті з голубою 
блискавкою річки, поля і переліски, козацькі могили і марева сіл до- 
окіль, але й не таке вже далеке могутнє Місто і не такі вже віддалені 
сині гори, бачу все, що мені хочеться бачити, навіть у глиб віків. Прав
да, ніхто твердо не скаже, чому гора — Королівська; тут просіювали 
землю археологи, добираючись до пласту з череп'ям і наконечниками 
стріл, можливо, тут король Данило мав якусь резиденцію по дорозі з 
Галича до Львова, на горбі серед дрімучого лісу, — він таки полюбляв 
ці холми і пущі. Потім предки-гречкосії корчували, визолювали ліс, 
ходили на диків і сарн, яких навіть ще мені вщастило застати. Історія 
далі скупа і загребуща, видерти з її рук майже нічого не вдається, крім 
синіх могил у полях. Та чи лежать у них побіч козаків мої гречкосії, 
ніхто не скаже, хоч повинні б лежати. Від кам'яного високого хреста на 
честь знесення панщини, що зберігається під церквою, історія стає 
м'якшою, піддатливішою, не так ревно трясеться над своїми таємни
цями. Навіть з кривульок дяків і поодиноких грамотіїв у старих книгах 
на хорах вона признається до багатьох подій і людей.

— Ви з цього села? — нечутно підійшла Марта. Ми втопаємо у біло- 
рудій кашці з довгими брунатними стеблами, що збігає з пагорба і не
самовито пахне. Збоку втесався поритий клинець городу з висохлою 
бульбатинкою, що нагадувала про кінець літа.

— Тут я прожив усього три роки перед школою. Це був якийсь ш о- 
л о м ' я н и й період у моєму житті.

— Це від шолому?
— Так. Правда, тоді говорили — гелма. Ціле село було засипане ні

мецькими шоломами. З них поїли птицю, вимощували куркам гнізда, 
збирали в них падалиці, як у кошики, порпали молоду картоплю, Бог 
його знає, що ще робили з ними. Крім того, шоломів вистачало на всі 
наші замалі й заслаблі дитячі голівки. Самої війни не пам’ятаю зовсім, 
хіба дещо, ніби крізь сон. Може, більше не прийдеться одягати шолом 
на голову, навіть цілком допасований.

— То як же буде з лицарством? — виявляється, вона може, мило 
всміхаючись, бути ущипливою.

— Моє лицарювання звелося виключно до принцес, — я догадуюся, 
про що їй ідеться, тому підроблююся під її тонї — Скажіть, Марто, що 
Вам відомо про нього?

— Нічого абсолютно. Тільки в горах я мала сон про забутий замок із 
лицарем і принцесою. І мені здалося, що цей сон чомусь мусив при
снитися й Вам.

— Це неможливо, — я дивився перелякано на дівчину. — Я справді 
мав такий сон.

У карих очах я вловив відлуння свого ляку, воно билося у клітці чо
ловічків і розширяло їх. Очі були важкі й непорушні, і я згадав той час, 
коли вони пурхали між нею і мною на березі гірської річки і відлітали 
кудись у далеч, як зблиски хвиль.

— Я мала відчуття...
— Марто, я боюся Вас.
— Мені також страшно. Але в усьому Ви винні, ваші зорі і Йосиф 

Прекрасний, — вона промовила без ремства, майже співаючи, як ко
лись при знайомстві. Тверді вуста лагідніли, як у дитини. І мені дуже 
хотілося сказати їй щось приємне, щоб відірвалися очі й вуста і злину-
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ли з цієї плахти біло-рудої кашки під високе тепле небо. І я повинен 
був проказати щось зовсім-зовсім пошепки, як небові й горам. Але я 
мовчав. Із цієї Королівської гори я бачив могутнє Місто і димчасті 
верховини. Я виразно бачив у своєму замкові нову принцесу — саму 
Королеву. І Марта Ганущак була безсилою супроти неї. А втім...

— Ось батьківщина предків і ваша, Йосипе. Що Ви відчуваєте тут? 
Це, певно, дуже хвилююче, і я Вам щиро заздрю.

— Мені видалося, що ця гора виросла, як у дитинстві, й кудись ле
тить.

— І видно з неї кінець землі?
— Залізних стовпів не бачу. Але видно справді далеко, аж до сліз...
— До сліз? І кого Ви побачили?
— Одну кохану людину.
— Я знаю — це матір. Пам'ятаєте, "Слова Вітчизна і Матір такі 

близькі, що між ними може вміститися хіба що сльоза"?
— Так, пам'ятаю, — збрехав я. Невже я це міг забути? І мені зроби

лося гірко.

14

Авто вимацує білі стовпчики вздовж шосе, іноді викликає до життя 
темні копички кущів, застиглі постаті дерев. Далекі чорні ями на ас
фальті вкорочуються й міліють, а натомість попереду виринають ще 
зловісніші, — аби при наближенні виявити свою мізерність. Шурхотить 
вечір уздовж бокових вікон, обмиває метал і шибки струменями холоду, 
зі свистом проривається у щілини разом із прив'ялим літом. Десь неда
леко в полі має червоне вогнище, воно силкується згорнути непокірні 
бічні крильцята досередини, струнко шугнути у стовп, та знову опадає і 
розливається у боки. Самотнє вогнище на рівнині, далеко від гір, від 
Трьох Сосен, від нас усіх, але ми з Інженером переглядаємося, і я май
же бачу на його посіданих губах білі примерзлі слова — "в цьому світі 
нема нікого". Він каже:

— На Королівській Горі я не мав відчуття смерті, а от дивлюся на 
ватру в полі — і мене огортає цвинтарний ляк.

— І мене також, — щиро признаюся я.
— Незрозуміло, — дивується Марта. — Але ж цей вогник такий теп

лий і живий. Я хотіла б зараз погрітися біля нього.
— То в чому ж справа? — втручається Вчений і, намацавши фарами 

майже непримітну польову доріжку, завертає на вогнище. Автомобіль 
підскакує, потім шелестить по стернях, світляний квач ходить по віль
хах, аж поки не вихоплює з пітьми ковані фігури коней. Ті стривожено 
стрижуть вухами і важко кидають убік свої бронзові тіла зі спутаними 
ногами. Ми зупиняємося. Вечір не такий холодний, як нам видавалося. 
З лугу потягувало вільгістю, вільхами і кінським духом, а димок був по- 
дитячому лоскітний і пригадував дитинство. Чи не забагато сьогодні 
повернень у таке далеке минуле? І я забув про свій страх, підходячи до 
вогню. Обмитий полум'ям чоловік не крив свого подиву несподіваними 
гістьми. Ми привіталися з дядьком і заспокоїли його відносно нашої 
мети. Слово по слові, і ми розмовилися, хоч розмова не була надто 
цікавою. В усякому разі дядько пас уночі коней, грівся біля вогню, під
бадьорювався трунком з плящини, був гостинний і навіть запропонував 
нам "дрібку закропитися”. Я вигрібав спечені картоплини і накладав
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свіже багаття. Інженер виніс з авта залишки провізії, імпровізована 
вечеря під небом вдалася на славу. Вогнище привітно лащилося до лю
дей, трунки гріли зсередини, а за плечима пробігали струмки прохо
лоди; похрапували коні, а з машини теленькала без пожитку музика. І 
помимо всього стояла неозора, якась вселенська тиша, а може, вона 
навіть вигідно підкреслювалася потріскуванням галуззя у вогні, негуч
ною балачкою, транзистором і кіньми, бо всі ці звуки були для неї за- 
нікчемні, не варті уваги. І мимоволі тягнулися очі до небес, до зірок — 
джерела могутнього безгоміння. І були тут усі космічні оркестри і музи
ка сфер. Хотілося відколоти, наче гранітну брилу, згусток тиші, забрати 
зі собою в гамірливе Місто — не як сувенір, а як щось украй необхідне 
для життя. Зорі були неприступно далекі, вони жили"не за нашими 
законами, і всі ті наймення, надані їм людьми, були жалюгідні, недо- 
стойні їхньої величі. Був час летючих зір, вони викреслювали прямі \ 
трасуючі траєкторії своєї смерті, і зовсім було обмаль людей, які б мог
ли повторити їхні гарячі сліди. Хіба Лео... З ватри хаотично прискали 
іскрини, але вони нагадували скоріше світлячків, аніж своїх величавих 
вогняних побратимів у небі.

— Зорі Йосифа Прекрасного, — прошепотіла з хвилюючим тремом у 
голосі Марта. Мені зовсім не було дивно, що вона поруч, ніби так мало 
бути віддавна й надовго. Істотним було не те, хто переживає, а як пе
реживає подив від зоряної і^очі.

Повертаючись до автомобіля, Інженер не втримався, щоб не проци
тувати поезії. Слова, ніби вихоплені мені з вуст, слова, які віддавна до
водять мене до відчаю своєю безжальною відвертістю:

... Але молімось зорям дальнім,
Щоб дали нам на світі цім
Життя величне і страждальне.

Уривок звучав як насмішка над моїм недолугим бабранням у собі.
До самого Міста ми мовчали, і це був наш вияв жалю за урочистим 

безгомінням поля. Думки поверталися до вогнища і ще далі до проми- 
нулого дня, значно і значно далі... На подвір'ї, де пробігали мої щоло- 
м'яні літа, зберігся кущ калини, а все інше, навіть сад, було нове, про
сторіше і добротніше, але все одно чуже і незнайоме для мене. Калини 
було чомусь дуже багато в дитинстві, вона росла біля журавля, посеред 
обійстя, поза хатою, збоку саду і в городі. Більше ніде я не зустрічав 
стільки кущів нараз, ні в селі, ні взагалі там, де довелось пробувати по
тім. І ця калинова солодка гіркота ягід, обпечених мороззям, мала наді 
мною магічну силу, я був певний, що в моєму бутті існує невловима 
фея гіркої калини. Сьогоднішнє ягіддя було з тугою шкіркою, твердаве 
всередині, червоне м'ясиво в ньому ще не все перебродило в сік, а той
— у вино, бо гіркість була нестиглою, несмачною, нег тою, що 
тривожить уяву. Моя Батьківщина бере початок під густими сузір'ями 
калинового куща, та аж ніяк не хоче обмежуватися верхів'ям неба з 
кетягами зір. І виразно раптом озвалася калинова сопілка з дитячої 
казки, вона промовляла людським голосом своє гірке звинувачення — 
"ой, помалу-малу, душогубе, грай, та не врази мого серденька вкрай". І 
це було так несподівано і так жорстоко, що не залишилося жодного 
місця на цій безкраїй батьківщині, в цій неозорій тиші, аби можна було 
сховатися від тої пісні. Вона зверталася таки до мене, в цьому не було
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сумніву, як не було вагань, чиїм голосом вона озивається. І десь у мені 
й поза мною за її повелінням скакали вощгаца в поганському танці, 
буяла купальська оргія вогню, що водив хороводи сам навколо себе і 
сам перестрибував через себе. Сопілка переходила з вуст до вуст, але 
від того нічого не мінялося, вона далі мала той голос і ту нищівну 
мову, звернену до мене, ніби всі губи, що дотикалися дудки, були мо
їми, і всі пальці, що заворожено перебирали отвори деревини, належа
ли мені. Тільки десятки очей були чужими і міряли мене з неприхова
ною ворожістю. І стояв я перед ними і перед шаленством вогню, затав
рований сопілкою, і ніде було дітися на світі. Зникнути зовсім, розпи
литися у безмежжі тиші. Вмерти.

15

Віддих трьох троянд, угамований ніччю, ледь долинав від столу, 
проте в кімнаті неподільно панувала вона. Було тихо, наче у полі, Міс
то не добувалося опівночі до вікна, життя нічим про себе не нагадува
ло, і було так просто й легко розв'язатися з Ним. М и  н і к о л и  н.е 
з м о ж е м о  з а б у т и ,  щ о  б у л о  н а  д о р о з і  н а ш о м у  
щ а с т ю . . .  Але хто заважає нам умерти обом? Як довго не приходило 
на гадку таке самозрозуміле. Бо що нам залишається попереду? Нічого. 
Одна зала зостається між нами, і ми її перейдемо: х т о с ь  не 
владний буде перешкодити нам, бо це — не заради життя.

Мірне сичання у грубці нагадуватиме про глибокий осінній ліс, рів
ний шелест багрянцю під ногами вітру і незрима фея газу нечутно сту
пить на підлогу. Вона підійде на пальчиках до дверей, до вікна і пере
конається, що для неї не зоставлено шпарини. Вона порівняється з 
жовтогарячою плямкою на малюнку мого знайомого абстракціоніста і 
впевниться, що це не язичок вогню і що їй нічого не загрожує в кім
натці. Тоді вона підступить до нас, прозорими м'якими долонями обма
цає наші лиця й збагне, для чого прибилася з темних надр землі, з та
кої далечі у місто.

Похилений над ними синій янгол газу — 
вінчає їх вогнем блакитним, наче миртом, —

згодом прокаже чужими словами Інженер, коли вже калинова сопілка 
обійде всіх і в своїй пісенці ні разу не прохопиться страшним звинува
ченням. Настане нестерпна тиша, органна тиша відходу...

Дівчинка підсіла скраєчку, блакитне світло виповнювало великі сум
ні очі.

— Чому ти сам?
— Я не знайшов... її. Не зміг.
— Але ж ти не шукав,
— Я збираюся...
— Тільки для того, щоб померти з нею?
— Ну, що ти? Хіба можна залишити тебе саму?
— Ти знову кажеш неправду. Поклянися, що не вчиниш того, що 

задумав перед моїм приходом.
— Клянуся. А казку ти придумала?
— Ще ні. А ти?
— Дуже важко з таким кінцем.
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— Невже для тебе важко?
■— Гаразд. Я постараюся. Тільки, чи вийде? ... Давно колись у 

скромній хатинці побіля розкішного величезного палацу проживали 
князь і княгиня з дочкою. Тебе цікавить, чому не в самому палаці? 
Можливо, колись і мешкали в ньому люди, але віддавна там поселився 
злий дух на ймення Блуд. Він не любив людей, а може, й любив, — 
того ніхто не знає. Але раз він з л и й дух, то й любов його мусила бути 
з л о ю. І коли хтось із сміливців переступав поріг палацу, то вже ніко
ли не виходив звідти. До нього причіплявся Блуд, і все життя людина 
мусила блукати у порожніх покоях, шукаючи не того, про що мріяла, 
входячи, а лише — як дістатися назад. Правда, люди полюбляють ле
генди, а тому передавали з покоління в покоління, що в палаці є одна 
зала, до якої не має доступу і сам Блуд, і змальований там на стіні 
план усього будинку. І досить там опинитися й глянути на стіну, як од
разу позбудешся влади Блуда й станеш паном у тому палаці. Тоді там 
знову зможуть поселитися щасливі люди. Звичайно ще леґенда розпові
дала, що в тій залі є позначки, де заховані великі скарби золота, само
цвітів та інших коштовних речей. Люди, як бачиш, завжди полюбляють 
таємничі місця виповнювати скарбами. Та, зрештою, і таке могло бути. 
Тільки що манило людей сюди, як ти гадаєш? їх зваблювала н е в і д о 
м і с т ь  палацу і жага перемоги над Блудом. Бо завжди знаходяться 
люди, що піддаються більше бажанню щось подолати, ніж збагачувати
ся золотою винагородою. Сміливці брали з собою клубки ниток і фарби 
всякі, й пісок, щоб значити дорогу, та, видно, Блуд був хитріший від 
них. Нитки обривалися або виявлялись прив'язані до цілком інших 
ручок, так само зникала фарба або з'являлися мальовані Вказівки на 
інших дверях, та й сліди піску вели в протилежний бік. Зайве казати, 
як пильно мусив Блуд стерегти заповітну залу з планові. Пригадуєш, я 
починав розповідь із князя й княгині. Отож, їх чи не найбільше хвилю
вав палац. І то не лише тому, що належав у давні часи їхнім предкам. 
Просто вони самі були з тих хоробрих, яким завжди кортить спізнати 
н е з н а н е . І  якось, залишивши малу догіечку на добрих людей, вони 
переступили загадковий поріг палацу, не захопивши зі собою нічого з 
тих речей, якими можна було мітити шлях. Вони знали, що мітками 
нічого не осягнеш, що потрібно щось зовсім інше. І, можливо, те інше, 
гадали вони, називається в і р о ю .  У кожному разі, вони не змогли 
опертися цікавості, а віри їм не позичати. Увійшовши у замок, вони як 
у воду канули на багато-багато років. І, мабуть, повторилась би стара 
історія зниклих у невідомості людей, коли б за цей час не дійшла своїх 
літ юна князівна. І, як ти знаєш з казок, вона була чарівною красунею, 
і не один лицар втрачав голову, добиваючись серця й руки дівчини. Але 
туга за батьками невідступно жила в князівстві^ зростала з роками. Не 
один би лицар на її веління стрімголов кинувся у лабіринт палацу, але 
вона не хотіла жертви; та й що б це Дало? Вона сама наважилася ввійти 
в палац. Князівна зовсім не думала про скарб, не мріяла про затаєну 
залу з планом, вона навіть не прагла невідомості і поєдинку з Блудом. 
Ні, це менше всього турбувало відважну дівчину. Вона думала тільки, 
як урятувати батьків, і це було щось зовсім; нове в історії зачарованого 
палацу. Ніхто до сих пір не йшов рятувати блукальців, Наражаючись 
сам на вічне блукання, а то й смерть. Навіть злий дух Блуд був заскоче- 
ний таким наміром князівни, бо ж ніколи й до голови не допускав по
дібної гадки. Просто, він не вірив у людей, — щоб одна людина заради
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іншої здатна була жертвувати життям? Це занадто! І варто було йому 
збентежитись, на хвильку засумніватись, як він тратив свою злу силу. 
Чари палацу були розворожені. Та князівна не здогадувалася, що вже 
порятувала всіх живих заблукалих. Вона заглиблювалася щораз далі в 
порожні покої,; і була вже зовсім близько від заповідної зали з планом. 
Та Блуд, утративши свою міць, вдався до останньої облуди. Він почав 
нашіптувати дівчині до вух улесливим голосом, як це робиться не лише 
в казках:

— Я випущу Князя й Княгиню, і всіх інших заблукалих у палаці, але 
ти, Князівно, вволь моє бажангія.

— Гаразд. Кажи, яке, — сміливо промовила дівчина на голос неви
димого духа.

— Всі вийдуть «а волю, а ти залишишся тут зі мною і станеш моєю 
дружиною. Я кохаю тебе. Тільки попереджаю, що коли з'явлюся перед 
твої очі, не сМій виявити жаху й обриди до моєї особи.

Бачиш, він навіть не був засліплений, як багато потвор, своїм 
видом. А ще він покохав Князівну, замість .її зненавидіти. Таке 
трапляється.

— Я приймаю твої умови, — незворушно відповіла, дівчина. Хоч хто 
знає, що діялося в її, душі. — Тільки ти мусиш мені показати 
визволених.

Вона не тратила притомності і здорового глузду, хоч була князівною 
і могла не знати життя, тобто ціни обіцянок.

— Ходи за моїм голосом, — сказав Блуд і повів дівчину до високої 
вежі, з якої добре було видно усе доокілля, усі подвір'я, квітники, водо
граї і парки. І князівна впізнала Князя й Княгиню, і ще багатьох людей 
на моріжку перед входом до палацу. Вони жадібними очима поїдали 
квіти, дерева, небо і сонце, вони раділи визволенню, хоч не знали, 
кому завдячують його. І ще втішалися здобутим у Блуда палацом, бо 
людей тішить усе людське. Та про останнє князівна не знала. Вона 
щасливо всміхнулася і, відчувши, як він торкає її за плече, зібрала всю 
свою силу й відвагу, щоб не перелякатися перевтіленого у плоть злого 
духа. Жахлива потвора стояла поруч князівни. І їй залишалося покірно 
йти за нею або враз викинутися з вікна, на волю, хоч на вірну поги
бель. І князівна...

Тут я зупинився. Одна й друга розв'язки були надто жорстокими для 
дитини. І сама казка не так склалася, як би я того бажав. Стояла тиша, 
аж дзвеніло у вухах, ніби шипіло в печі. Я вмить зірвався на ноги, по
руч нікого не було, та й крани ніхто не міг відімкнути. Старий зазубле
ний місяць віднайшов слабке місце в кроні деревця у подвір'ї, дістався 
до кімнати, аби помацати зеленкуватими пальцями білу троянду, не 
струсивши з неї сну. Дві інші видавалися неживими: червона була ви
точена з чорного дерева, а жовта виліплена з темного воску. І тінь відГ 
білої була блідаво-матовою, ніби вона пропускала крізь себе проміння. 
У місячній печаті на кнИжці ожило слово "Бог" і взялося сяйвом. Цей 
бог посилав до мене вісницю життя — маленьку неіснуючу дівчинку з 
очима коханої. Все є життям. Навіть поклик до небуття, бо треба пе
рейти через нього. А переходити — це жити. Ось зараз я переходжу і 
ще не раз буду переходити, бо нічоґо немає остаточного. Смак поці
лунку феї гіркого газу (феї гіркої калини?) я ще тримаю на вустах.

Я наливаю темне тягуче вино в келих захланно, ніби маю страх, що 
хтось вирве пляшку з рук. Воно спливає по стінках, пальці клеяться у
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густім плині, злипаються губи, але водоспад вогню обдає груди, ви
повнює всі клітини, розширює їх у бесконечнісіь. Золотими обручами 
вихриться навколо світ — з усім прожитим, не гребуючи жодною поді
єю, жодним образом. Його веремія жахлива, незрозуміла, безцільна. Та 
у вирі забутих фраз, різних звуків, обривків мелодій дедалі ясніше 
спливає на поверхню одна розмова. Тільки тепер — вона набуває яко
гось сенсу. А тоді посеред гірського краєвиду була просто настроєвою 
легковажною балачкою.

— Може, день не скінчиться? Чи таке буває?
— Він завжди закінчувався.
— Таки завжди? І ніяких винятків?
— Були й винятки.
— Для всіх чи тільки двох?
— Тільки для двох. Наступний день ніколи їх не заставав при житті.
— Це не про нас.
— А що для нас?
— День, що закінчується.
— Ми гірші від тих?..
І зробилося жаль за тим, що видавалося таким простим і легким, що 

вміщалося в одному тугому слові — вмерти. Заспокійливі білі смуги, 
немов довгі полотна, тільки з чогось нематеріального, стелилися в усі 
боки і в усіх площинах: вони прийшли на зміну вихрастим і важким 
видінням. Сон, без віконець у світ, був спасенно порожнім, як саме не
буття.

16

Сіявся дощ, і я зрадів йому, як довго очікуваному другові. Я склав 
вогку Парасольку і причинив щільно дверцята телефонної будки. По 
склу збігали дрібненькі сріблисті краплини, агресивніші сито поглинали 
по дорозі млявіших, важко повзли вниз, залишаючи прозоре покрес- 
лення слідів, крізь які, мов крізь щілинки, проглядало запаволочене 
сірим ниттям Місто. Але свіжі краплини замазували, оббризкуючи сво
їми тільцями, продовгуваті шпаринки і, в свою чергу, збирали розпоро
шені сили в тугі горошини, щоб прокласти нові ковзанки. І це обліп
лене дощем скло здавалося мені знайомим, ніби переді мною на екрані 
пропливала людська душа з нетривким затуманеним настроєм, з без- 
сенсовним хаотичним змаганням почуттів, з просвітленнями, що відчи
няються і тут же зникають.

— Алло, Марто... Сподіваюся, Ви не станете наполягати на футболі 
в таку Погоду... Я не належу до найзапеклішої категорії глядачів...

Дощ був мені на руку. Я не його боявся, а тільки погруддя жінки на 
фронтоні Мартиного будинку. Тепер я не зміг переступити його поро
гу, не подумавши, що переступаю через щось найсвятіше, саму пам'ять. 
Зустріч із Мартою, видавалася чомусь блюзнірством.

— Вам подобається дощ?... Оцей остогидний?.. Хіба заробити не
жить...

Та чи може бути щось кращого, ніж бродити по мірному дощу? Тро
туари попри алею світяться зеленими калюжами, ніби випало багато зе
леного дощу. Такі ж зеленкуваті ринштоки товпляться біля металевих 
сіток і вкривають їх пощербленим плесом, на якому підгулькує заскоро 
опалий листок. Він норовить разом із плином проскочити поміж грати
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кудись у безодню, що оманно гучить. А листя вгорі визбирує у свої жо
лобки дрібний пил і скочує його вниз великими лискучими кульками, 
що нечасто, але гучно вдаряють об парасолю. А вийти з-під захисту 
крок — і парасоля вмовкає і не знати, чи вона взагалі потрібна, бо дощ 
не йде, а носиться, мов перлиста хмаринка з якогось гірського водо
спаду.

— Не хочу вірити, що Місто найкраще в дощ. Видно, я не поет... 
Глухий до природи, якщо вона не діє на здоров'я... Дякую, чуюся доб
ре... Тільки цей дощ... Я Вам заздрю... Ви гідні подиву... Що Ви! Я ру
дий...

Протираю вікно від пари на охристо хитливій плямі: недалеко зупи
нилася жовта парасолька і все навколо неї вляглося осіннім падолис
том, а постать жінки сяяла ніби в золотистому лісі, по ній рівно мерех
тіло радісне світло, аж просвітлювало наскрізь. Назустріч із-за рогу зай
нялося червоним, змішувалося на мокрім дзеркалі каменю з жовтим у 
червоне золото, в багрянець; рожеві відблиски займалися на сусідньому 
будинкові і на блискучій коробці телефону. Йшло змагання двох пара
сольок, двох жінок; вікно знову зайшлося парою, обриси кольорів роз
повзлись аквареллю, не покидало враження, що маячать якісь квіти, 
великі й незнані. Отут дві, а там уже ціле рухливе поле.

— Знову якесь відчуття?... Ні-ні, все гаразд... Я спав твердо, жодних 
замків і блукань... З ними покінчено... Ніщо не похитне мою душевну 
рівновагу... Хіба цей дощ...

Та тільки не дощ, а хвилює мене зараз Марта, її чутлива здатність 
вгадувати мій неспокій, бентежить загадкове споріднення наших душ. 
Тільки не дощ. Червоне і жовте прощаються, прощаються мальви пара
сольок і натрушені з них кольорові калабаньки, розбивається багрянець 
на жовте й червоне, кожна парасолька забирає з собою своє, і на місці 
зустрічі гасне дощ, тепер він сумний і сірий, із сірого неба. І треба мені 
прощатися з дівчиною, так, як я розпрощався цього місяця з усіма: з 
Мартою, Ксенею, Стефою. Місяць прощань. Кожна з них відійшла зі 
своїм осяянням, як ці парасольки, а мені залишилися блимаючі відсві
ти і погаслий дощ...

— Чи пригадую нашу зустріч?.. А що тоді пам'ятати?.. Тільки Йоси- 
фа Прекрасного нема... Він моя омана... З віршами... З "Піснею пі
сень"... Ні, вони значно пізніший витвір... Що ж, і мені інколи жаль за 
ним... Напевно, в дощ...

Автомобілі вилискували первозданною красою, вони розприскували 
кольорові бризки у тон своєму забарвленню, і такі самі плями волокли
ся шелестом за ними, насідали на самі колеса, але ніяк не хотіли загу
битися на асфальті. Мигали червоні вогники позаду машин, але вони, 
як і пульсуючий кратер світлофора, розходилися гострими довгими 
промінцями, мов зорі.

— Хіба ми вчора у полі не бачили їх?.. Напевно, нам цього виста
чить... Тепер волітиму міську ілюмінацію... Спокійніше так... Страждан
ня?.. Страждати не навчишся — з ним вроджуються... І нічого не вдію, 
коли вродився без нього...

Муза розпростерла крила на дощі, обмитий купорос яскраво сяяв, 
як молода зелень; чисто рожевіла колона у легкій мряці; чорне полум'я 
на стовпі застигло, ніби воно було висічене з антрациту і чекало на во
гонь із неба, аби спалахнути; темніли складки Поетового плаща — по

76digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


них спливали водяні струмки; тліли невгасимими купинами мідяно - 
листі кущики навколо пам'ятника.

— Марто, Марто... Це Вам почулося... Напевно, зілсутий телефон... 
Не може бути? Це я так на прощання... Чому прощання?.. А хіба мож
на так довго користуватися громадським телефоном?.. Ще раз про
щайте.

Я натиснув на важіль, у слухавці ще стріпнулося одним крильцем 
недоказане Мартою слово, друге крило було далеко звідси, даремно 
вдарилося об німу мембрану, як об мур. Мені ще не хотілося розлуча
тися, я вслухався, сподіваючись чуда, і довго твердив єдине слово по
шепки, вкладаючи ніжність, на яку був спроможний, і гіркоту про
щання в нього, і цим словом було ім'я дівчини. "Я обов'язково вчую, 
навіть на віддалі", — у горах казала вона, та я хотів сумніватись у прав
ді цього запевнення. Зрештою, чи я був здатний промовити так, або 
вчути на віддалі? Наступала довга пауза. Серпень було пережито.

Рябі подзьобані тьмяними блищиками шиби миготіли в очах, краплі 
вистукували одноманітний малюнок свого лінивого монологу. Тільки 
одна краплина раптом на мить зблисла самоцвітом, ніби вона ще 
освітилася проминулим сонцем літа. Місто щораз більше розпливалося 
розмазаними контурами по срібній фользі неба; воно хотіло зовсім 
зникнути в дощі.

Львівський ізолятор КҐБ, 
1973 р .
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Богдан БОЙЧУК

ТРИ БЛОНДИНКИ I СМЕРТЬ

1

Під такою назвою появився англійською мовою роман Юрія Тарнав- 
ського в американському видавництві "Фікшен Коллектіф" (451 с., 
1993).

В одній площині героєм роману є Гвбрґдтсе. Таке невимовне 
прізвище мало, мабуть, якусь композиційну функцію для Тарнавського, 
але для читача це не суттєво, — читач, не усвідомлюючи, знаходить со
бі власну версію цього імени. Для мене, наприклад, Гвбрґдтсе став у 
ході читання роману Габсбургом. У цій статті називатиму його просто 
Г. Отже, на першій площині відображено любовні взаємини героя з 
трьома блондинками та його стикання зі смертю.

Свою першу любов Альфабетте, красиву блондинку, яка вільно 
кружляла у вищих суспільних сферах, Г. заледве єдиний раз бачив віч- 
на-віч. Усі його зносини чи відносини з нею відбувалися в його уяві. 
Тарнавський змальовує пережиття й ілюзії Г. функційним описовим 
способом, виключивши емоції. Але часом він вкладає в свої описи наче 
згустки поезії, які все-таки діють на читача емоційно: герой, наприк
лад, малює портрет Альфабетте, накладає на її обличчя свої уста й ці
лує їх; або сльозою виводить обличчя Альфабетте на небі.

У цій фазі кохання Гвбрґдтсе одружується з іншою. З другою блондин
кою, Бетлегем, він має вже прямипий і частіший контакт, — вони зу
стрічаються, розмовляють. Бетлегем дуже гарна, сексуальна, кожним 
фібром тіла справжня жінка. Вони снять одне про одного, часом у до
сить рельєфних еротичних сценах, — але несмілий Г. не наважується 
на зносини з Бетлегем, хоч вона, схоже, й не проти.

Коли в першій частині з Альфабетте впадали в око ліричніші еле
менти, то в другій частині з'являються елементи драматичніші (птах 
клює Г. голову, пес рве жебракові тіло, в готелі під ліжком, на якому 
спить Г., лежить труп тощо).

У ході цього кохання у Гвбрґдтсе народжується дочка. У третій частині 
Г. має нарешті сексуальні зносини з блондинкою Хемніц. Вона в моїй 
уяві не красива, низька, в окулярах, але сексуально пожадлива, з ком
плексом пожирання мужчин. Г. переноситься до неї жити, але справж
нього духовного контакту між ними нема. Хемніц має всілякі афери з 
іншими чоловіками, знущається з Г. і, в суті речі, нищить його пси
хічно.
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Дружина з дочкою покидають Гвбрґдтсе. У четвертій частині Г. пере
живає досвід розмаїтих взаємин зі смертю: у формі старіння, розчару
вання життям, розкладання тіла, у снах про смерть і прямих зустрічах з 
нею. Життя Г., врешті-решт, виявляється безцільним. Тарнавський вва
жає, що життя — це смерть, — у тому сенсі, що воно крізь удачі й 
невдачі, крізь почуття щастя й болю, прямує до смерти. 4

Усвідомлюючи це прогресування до смерти, Г. не тільки відчуває 
зневіру й біль, але й може теж бути одуховлений красою каменя, може 
екстатично любуватися красою води, смаком вкушеної трави (яка сма
кує, як слина дівчини) чи місяцем у ставку. А коли в передостанньому 
розділі Г. вмирає, то у смерті знаходить заспокоєння, злагоду з собою і 
з природою. Хоч смерть Г. є амбівалентною, як і все інше в прозі Тар- 
навського. Бо в наступному й останньому розділі Г. йде до Майстерні 
направляти годинника, який зупинився. Ця символічна сцена закінчу
ється тим, що годинникар називає Г. дату, коли годинник буде готовий
— 2 липня. Я сприйняв це як остаточну дату смерти Г. Дуже можливо, 
однак, що ці посмертні відвідини годинникаря були наслідком перета
совування часу в романі. А 2 липня для Тарнавського — це просто дата 
закінчення твору...

2

Читаючи три перші частини роману, читач на основі снів, пережи
вань і дій героя витворює собі в уяві його портрет. Для мене цей 
портрет Г. був привабливий. У четвертій частині Тарнавський нарешті 
безпосередньо змальовує Г., і портрет виявляється неатрактивним, він 
діє на читача, як відро холодної води. Г.’ насправді високий, дуже ху
дий, з довгими руками й ногами, з випнутим животом, довгим носом і 
негарним обличчям. Таким спершу еліптичним, в кінці прямим спосо
бом зображення героя Тарнавський наче ілюструє, як писати роман. 
Бо, крім багатьох інших вимірів, роман має ще й такий, суто технічний 
аспект.

І тут ми наближаємось до другої площини, в якій героєм роману є 
стиль і композиційна схема. І саме цей герой, тобто стиль, є, на мою 
думку, героєм першого порядку.

Якщо йдеться про загальну композиційну структуру, то вона дуже 
суворо базована на своєрідній математичній схемі, яку Тарнавський 
собі придумав. Роман має чотири частини. Число чотири є особливим і 
"досконалим" для Тарнавського — як чотири боки квадрата (Тарнавсь
кий тут протиставляється цілому світові, який вважає коло, а не 
квадрат, досконалою фігурою). Три перші частини роману мають по 41 
розділу чи картині. Згідно з принципом досконалости їх мало б бути по
40. Але — подібно до старовинних килимарів, які свідомо вносили 
якийсь дефект у килим, щоб не виглядати зухвальцями в очах Аллаха,
— Тарнавський вніс свій "дефект" і додав одиницю до 40.

Згідно з цією килимарською логікою, остання частина має 52 кар
тини. Тут одиницю додано і до четвірки, й до одиниці (41 + 11 = 52). 
Ця математична схема ускладнюється ще дужче, та я у ній далі геть 
гублюся. Зрештою, для читача це не має ніякого значення, — він тої 
схеми просто не помічає, та й не повинен помічати. Схема має значен
ня лише для Тарнавського, бо служить йому за рамки, в які він вкладає 
свої розповіді й сни. Подібне значення має, наприклад, схема сонета

79



для поета. Згадана математична структура є також своєрідною про
тивагою так званому потокові свідомости, автоматичному письму та 
сновійній творчості сюрреалістів (хоч, як не дивно, сюрреалістичні еле
менти у прозі Тарнавського теж є).

Та основою його стилю є образи й синтаксис. Тарнавський послуго
вується простими короткими реченнями, без плетива підрядностей і 
сурядностей. Ці короткі речення діють як найменші заряди, своєрідні 
клітини інформації, з яких творяться образи, а з образів — розділи й 
ціла розповідь. Таким стокаттним способом автор творить свою дій
сність.

Водночас із тих коротких речень виключені емоції, а картини, тобто 
події, взаємини й переживання подані стислим, майже науковим, май
же медичним описом. Хоч Тарнавський часто вінкрустовує в ці кар
тини цікаву метафору або ліричний образ, щоб захопити читача емо
ційно і втягти далі у читання тексту. Хоч, на мою думку, свідома елімі
нація емоційности не завжди щаслива для твору. Картина кохання Г. з 
повією в його квартирі (23 картина четвертої частини), де непрямо й 
дуже делікатно відтворені почуття обох партнерів, надовго лишається в 
пам'яті читача, тобто глибоко його вражає як одна з найсильніших.

У романі є однакова кількість картин з описами снів героїв і картин
з описами реальности. Це, знову ж таки, зроблено свідомо, — у видав
ничій нотатці.

Тарнавський пояснює це тим, що життя складається з двох важли
вих компонентів: дійсносіи й уяви, тобто є напівдійсним, напів-уяв- 
ним. Так воно й справді є. Але не можна зводити цю уявну дійсність 
лише до снів. У багатьох людей сни майже не входять до багатого світу 
їхньої уяви. Мені, в кожнім разі, ці 88 картин снів просто заважали чи
тати. Бо психологічно сон сприймається як щось "недійсне", "несправ
жнє", щось, що лише сниться, а «отож несуттєве. Тому щоразу, доходя
чи до опису сну, мені хотілося проминути його як щось менш важливе 
й читати роман далі. Я дослівно змушував себе читати ті сни і, зреш
тою, не жалкую. Але книжка виграла б, коли б більшість снів була за
ступлена просто картинами, що їх герої собі уявляють; такі картини 
стають "важливими", бо ж відбивають свідомі бажання людей.

Роман Тарнавського — унікальний. Таким стилем і такої прози ніхто 
сьогодні не пише й не писав у минулому. А це вже певна вартість. 
Крім того, такий складний роман читається досить легко, — і це було 
справжньою несподіванкою для мене.

Нью-Йорк
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Юрій ТАРНАВСЬКИЙ

ЧОТИРИ СНИ

Фраґменти з роману "Три блондинки і смерть "

Тортура ч. 1 (Око)

Гвбрґдтсе завжди дуже уважав на свої очі. Він завжди дуже боявся, 
щоб йому щось із ними не сталося. Це, мабуть, частинно пояснює його 
наступний сон. Він у якімсь магазині. Магазин величезний. Його стін 
не видно. Гвбрґдтсе спускається сходами вниз. Вони, очевидно, десь 
посередині магазину. Довкруги видно прилавки з касами. Біля них куп
читься багато людей. На сходах теж багато людей. У магазині, мабуть, 
багато поверхів. Гвбрґдтсе, мабуть, на однім із середніх. Йому не видно 
ні верхнього, ні нижнього поверхів. Сходова клітка простора. Вона 
яких шість чи сім метрів завширшки. Гвбрґдтсе тримається поруччя 
сходів лівою рукою. Він саме зробив крок з поверху, на якім був, на 
сходину вниз. Нараз він бачить щось дуже дивне. У просторі посеред 
сходів між поверхом, на якім він був, і наступним завішений чоловік. 
По самій середині простору між сходами згори донизу протягнена нит
ка. Вона, мабуть, причеплена до стелі вгорі. Вона туго натягнена. 
Чоловік завішений на цій нитці. Він майже голий. Тільки якась ганчір
ка обмотана довкруги його клубів. Чоловікові десь під п'ятдесят. Він 
лисуватий. Сиве волосся. Досить високий. Дуже худий. Кості чітко вид
ніють під його шкірою. Це стосується особливо його ребер. Чоловік 
виглядає як людина, що саме пірнула головою в воду. Єдина різниця — 
це те, що голова його направлена вгору. Тому здається, що він пірнув у 
простір над землею. Здається, що він ген у небі. Чоловікова голова за
кинена взад. Руки витягнені вздовж тулуба. Ноги стулені докупи. Паль
ці ніг напрямлені вниз. Нитка входить чоловікові в ліве око. Чоловік, 
отже, завішений на своїм лівім оці. Виглядає, що він дивиться в про
стір над собою. Нитка виглядає як його зір. Тому здається, що чоловік 
завішений на своїм зорі. Гвбрґдтсе терпне з переляку, бачачи того чо
ловіка. Він уявляє собі, що це значить — бути завішеним за око. В цім 
випадку він думає радше про себе, аніж про чоловіка. Чомусь думає, 
що чоловік не відчуває нічого. Причиною цього є чоловіків вираз. Чо
ловік не проявляє ніяких емоцій. Виглядає байдужим до того, що з ним 
діється. Гвбрґдтсе продовжує спускатися сходами вниз. Він не зводить 
очей з чоловіка. Вся його увага зосереджена на нім. З кожним кроком 
він до нього все ближче й ближче. Внаслідок того він бачить чоловіка 
все краще й краще. Він помічає, що чоловікові руки стиснені в п'яс-
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туки. Як у людей, що переживають щось травматичне. Гвбрґдтсе тоді 
помічає, що чоловікові уста щільно затиснені. Вони аж білі від стиску. 
Ясно, що чоловік докладає всіх зусиль, щоб їх не розтулити. ПевНо, 
щоб не крикнути з болю. Чоловікове чоло покрите потом. Немає сум
ніву, що чоловік переживає страшний біль. Гвбрґдтсе дивиться знову 
на нитку. Вона тремтить. Видається, що вона посувається вгору. Вона 
синього кольору. Чоловікові очі теж синього кольору. Видається, що 
нитка висотується з чоловікового ока. Здаіється, що зиниця чоловіко
вого ока вишита синьою ниткою. Здається, що нитка висотується з 
зіниці. Гвбрґдтсе пояснює собі, що нитка — це колір чоловікового ока. 
Колір висипається кудись вгору. Гвбрґдтсе не може собі уявити, куди. 
Він не може собі уявити також причини цього всього. Він, однак, не 
здивований. Так, ніби знав, що подібне діється в світі весь час. Так, ні
би це було цілком нормальним. Тепер Гвбрґдтсе майже на тім самім 
рівні, що чоловік. Йому добре видно чоловікові очі. Вони широко роз
плющені. В них цілковита порожнеча. Гвбрґдтсе йде мороз під шкірою.

Тортура ч. 2 (Ноги)

Цей сон, мабуть, теж має щось спільного з тим, що Гвбрґдтсе 
боїться за свої очі. Гвбрґдтсе перебуває в якімсь саду. Виглядає, що це 
садиба якоїсь дуже заможньої людини. Це може бути й садиба якогось 
першокласного курортного готелю. Сад прекрасно доглянутий. Трава 
акуратно підстрижена. Гвбрґдтсе іде доріжкою. Вона посилана піском. 
Праворуч доріжки живопліт. Між доріжкою й живоплотом смуга трави. 
Нараз Гвбрґдтсе бачить чоловіка, що лежить на траві між доріжкою й 
живоплотом кілька кроків перед ним. Долішню частину чоловікового 
тіла закриває живопліт. Видно тільки горішню частину тіла від пояса 
вгору. Чоловік лежить на лівім боці. Правою рукою старається піднести 
своє тіло з землі. Ліва рука під ним. Чоловікове тіло, однак, лише тро
хи підняте над землею. Лише голова й праве плече не доторкаються 
землі. На чоловікові біла сорочка. Вона без коміра. Вона розіпнута під 
шиєю. Чоловікові десь під п’ятдесят. Він досить темної цери. Його во
лосся теж темне. Він лисуватий. На чоловіковім обличчі вираз неви
мовного болю. Його рот розтулений. Він викривлений. Риси чолові
кового обличчя теж викривлені. Наче пальці людини, що старається 
вхопитися за щось у розпуці. Чоловікове чоло зморщене. Очі вирячені. 
Шкіра на обличчі блищить. Вона покрита потом. Це, очевидно, спри
чинене болем. Чоловік схожий на індуса. Таке враження спричинене 
тим, що його сорочка не має коміра, а цера й волосся темні. Та чо
ловік, майже напевно, не індус. Він, напевно, європеєць. Це тому, що 
його очі ясно-голубі. Вони неймовірно вирячені. Довкруги кожної зі
ниці багато білого. Повік майже не видно. Очі досгїівно ось-ось вистрі
лять чоловікові з голови, як корок із пляшки. Гвбрґдтсе миттю зупиня
ється, побачивши чоловіка. Він припускає, що хтось мучить чоловіка за 
живоплотом. Йому цього не видно, бо живопліт дуже густий. Але він 
майже певен, що це саме так. Гвбрґдтсе анітрохи не здивований поба
ченим. Так, ніби знає, що подібні речі постійно відбуваються в цьому 
саду: Він не дивується й тим, що чоловік не кричить. Бо все одно ніхто 
не прийде йому на поміч. Той, хто мучить чоловіка, має право це роби- 
'іиг'Втім, Гвбргдтсе дуже співчуває чоловікові. Він хотів би йому якось
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допомогти. В цю мить чоловікові, видно, роблять щось ще болючіше, 
ніж досі. Він підводиться вище на правій руці. Вираз болю на його об
личчі стає сильнішим. Рот беззвучно ворушиться. Очі вилазять з-під 
лоба. Нарешті лунає голосний звук. Сухий. Як постріл. Наче зламалося 
щось тверде. Чоловікове ліве око вилітає йому з-під лоба. Наче корок, 
що вистрілює з пляшки. Воно летить крізь повітря. Воно падає на тра
ву перед чоловіком. Гвбрґдтсе здригається. Йому робиться недобре. Він 
здає собі справу, що саме зламано одну з чоловікових ніг. Тортури над 
чоловіком, проте, не припиняються. Чоловік кривиться ще дужче. Він 
старається підвестися ще вище з землі. Тоді лунає ще один звук, подіб
ний до попереднього. Майже рівночасно праве око чоловіка вилітає 
йому з-під лоба. Достоту так само, як ліве. І видає такий самий звук. 
Гвбрґдтсе здає собі справу, що саме зламано другу чоловікову ногу. Він 
розуміє тепер, що хтось крутив йому обидві нош. Дивиться на очі. Во
ни лежать зіницями вгору. Жахлива картина. Мороз іде Гвбрґдтсе під 
шкірою. Найбільше його лякає факт, що очі голубі. Так, ніби це їх ро
бить очима ще більше. Очі в драглистій рідині. Схоже, трохи скловидог 
го тіла витекло з них. Наче якісь дивні молюски, викинені морем на 
берег. Вони виглядають мертвими. Немає сумніву, що вже ніколи вони 
не виконуватимуть своєї нормальної функції. Гвбрґдтсе переводить свої 
очі на чоловіка. Той тепер у дещо іншій позі. Він висунений дещо біль
ше з-під живоплоту. Підводиться на лівій руці. Його груди вже не тор
каються землі. Він уже не кривиться від болю. Його вже, очевидно, не 
мучать. Усе його обличчя закривавлене. Це, безперечно, тому, що він 
втратив свої очі. З чоловікових очних ям тече кров. Чоловік тре їх сво
єю правою рукою. Здається, він хоче протерти очі від крови. Здається, 
він Думає, ніби ще має очі.

Пес у дзеркалі

Навіть під час сну Гвбрґдтсе свідомий того, що сон цей дуже див
ний. Гвбрґдтсе перебуває в якійсь споруді. Вона видається клунею. 
Себто з того, що Гвбрґдтсе бачить, споруда видається клунею. 
Гвбрґдтсе бачить перед собою лише стіну. З нетесаних дощок. Споруда, 
очевидно, дуже велика. Стіні не видно кінця ліворуч, праворуч, і над 
головою. Крім того, Гвбрґдтсе має відчуття, ніби над ним і за ним — 
безмежний простір. Втім, Гвбрґдтсе знає, що він у собачій буді. Просто 
перед ним під стіною лежить пес. Це його буда. Під стіною купа соло
ми. Пес лежить на ній. Він лежить правим боком рівнобіжно до стіни. 
Голова його частинно повернена до Гвбрґдтсе. Пес дуже великий. Він 
принаймні такого розміру, як пес-бернардин. Виглядає, проте, як ко- 
кер-спанієль. Прикмета, що відрізняє його від кокера-спанієля, — це 
його шкіра. Вона покрита золотистою шерстю. Шкіра вся обвисла. Во
на ще більше обвисла, ніж шкіра на бассет-гавнді. Вона звисає всюди. 
Вона виглядає, як одяг дорослої людини на дитині. Голова пса лежить 
на соломі. Шкіра його щік розпростерта на соломі, як і його довгі вуха. 
Величезні складки шкіри зібралися на боці пса, оберненім до 
Гвбрґдтсе. Вони виглядають, як зім'яте покривало. Навіть шкіра на ла
пах пса обвисає. Як завеликі шкарпетки. Пес виглядає сумним. Має 
очі, як у бассет-гавнда. Дивиться просто перед себе. Гвбрґдтсе знає, що 
пес виглядає так тому, що дуже старий. Він скоро помре. Гвбрґдтсе 
співчуває1 псові. Нараз пес підносить голову. Робить 'це^-дуже пбЬолг:
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Немає сумніву, що це коштує йому великих зусиль. Пес повертає голо
ву до стіни. Він, видно, дивиться перед себе. Гвбрґдтсе помічає тоді, 
що під стіною стоїть дзеркало. Воно оперте об стіну. Властиво, це 
тільки уламок дзеркала. Він має форму трикутника. Хтось мусив його 
розбити. Залишився, очевидно, лише цей шматок. Дзеркало' мусило 
бути дуже великим. Бо й сам уламок досить великий. Кожен з його бо
ків — принаймні метр довжиною. Дзеркало стоїть гострим кутом до го
ри. За дзеркало напхано соломи. Вона стирчить з обох боків. Досить 
незугарно. Схоже напхано її у великому поспіху. І, здається, напихали 
її туди навмисне. Мабуть, для того, щоб дзеркало знов не розбилося. 
Коли пес повертає голову праворуч, його зображення з'являється в 
дзеркалі. Пес дивиться в дзеркало. Нараз зір Гвбрґдтсе й пса зустріча
ються в дзеркалі. Гвбрґдтсе і пес дивляться один на одного. Вони не 
соромляться. Себто вони не поспішають відвернути очі вбік. Тепер 
Гвбрґдтсе розуміє пса ще краще. Він співчуває йому ще більше. Він хо
тів би йому якось допомогти. Він хотів би врятувати йому життя. Він 
свідомий, проте, що це неможливо. Пес мусить умерти. Він надто ста
рий, щоб вижити. Гвбрґдтсе помічає, які неймовірно сумні у пса очі. 
Він ніколи не бачив нічого подібного в житті. Тоді нараз пес відвертає 
голову від стіни. Дивиться собі на ліву лапу. Гвбрґдтсе помічає, що на 
ній сидить муха. Пес опускає голову. Висуває язика. Наміряється ним 
лизнути. Схоже, він хоче злизати муху. Схоже, він робитиме це вкрай 
обережно. Робитиме це, очевидно, з любови до мухи. Видно, хоче ви
словити таким чином свою любов до неї. Пес лиже язиком тільки раз. 
Тоді замикає рота. Мухи на лапі вже немає. Вона, мабуть, прилипла до 
псового язика. Пес не зробив це навмисне. Це сталося просто тому, що 
його язик мокрий, а муха маленька. Гвбрґдтсе припускає, що псові 
жалко, що він з'їв муху. Бо ж він відчував любов до неї. В цю мить він 
розтуляє рота. Жує ним. Робить це дуже дивно. Жує лише одним бо
ком рота. Схоже, жує щось дуже мале. Таке мале, що мусить жувати 
незвичним способом, аби розчавити ту дрібнрту зубами. Гвбрґдтсе усві
домлює, що пес жує муху. Він, очевидно, хоче її з'їсти. Він, очевидно, 
не проти того, щоб її з'їсти. Навпаки, виглядає, що він радий це зроби
ти. Він, мабуть, голодний. Це, мабуть, тому, що він такий старий і не 
може вполювати собі нічого іншого. І все ж Гвбрґдтсе миттю перестає 
співчувати псові. Він каже собі, що пес цей — усе-таки тільки пес.

Пес у космосі

ГвбріДтсе мав цей сон наступної ночі після попереднього. Ніби він у 
потязі. Сидить у купе. Сам. Вікно в купе спущене. Надворі ніч. В купе 
темно. Потяг у русі. Він іде скоро. Здається, його тягне паровоз. Повз 
вікно весь час пролітають іскри. Наче снопи палаючої соломи. Вагон, у 
якім їде Гвбрґдтсе, має бути десь близько від паровоза. Гвбрґдтсе чує, 
як паровоз сопе. Здається, що звуки породжуються зразу за вікном. Як 
у дитячих споминах, що їх Гвбрґдтсе має зі своїх подорожей потягом 
уночі. Гвбрґдтсе чується дуже щасливим. Він не може надивитися на 
те, як іскри пролітають повз вікно. Він чує вітер, що віє знадвору. Він 
свіжий. Він пахне прекрасно. Іскри пригадують Гвбрґдтсе зорі. Зорі ж 
чомусь пригадують Гвбрґдтсе сузір'я Пса. Тоді раптом Гвбрґдтсе чує 
гавкіт якогось пса. Гавкіт долинає знадвору. Гвбрґдтсе пояснює собі, 
що то потяг, певно, якраз проминув пса біля рейок. Гвбрґдтсе

84digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


припускає, що той пес міг бути у дворі за хатою неподалік від колії. 
Чомусь уявив собі пса на ланцюгу. Пес цікавить його. Гвбрґдтсе встає. 
Підходить до вікна. Надворі цілком темно. Гвбрґдтсе видно лише 
іскри, що летять з паровоза. Він дивиться ліворуч. У протилежний від 
паровоза бік. І бачить там дивовижну істоту, що чвалає побіч потяга. 
Це велетенський пес. Більший за коня. Весь із вогню. Тобто весь 
чорний, крім силуету, окресленого вогнем. Власне, він окреслений 
іскрами, схожими на ті, що летять із паровоза. Гвбрґдтсе бачить обриси 
псової голови, вух, очей, зубів, язика, тулуба, хвоста й кінцівок. Пес не 
біжить землею. Він несеться в повітрі. Проте перебирає лапами, наче 
по землі. Він біжить дуже швидко. Переганяє потяг. З кожною миттю 
він усе ближче й ближче. Пес дивиться на Гвбрґдтсе. Гвбрґдтсе певний, 
що пес женеться за ним. Він певний, що пес захоче його вхопити, як 
тільки досягне вікна. Гвбрґдтсе обливає холодний піт. Він відхиляється 
від вікна. Миттю зачиняє його. Перевіряє, чи добре зачинене. 
Спирається спиною на двері купе. За кілька секунд голова пса 
з'являється у вікні. Пес зазирає в купе. Очевидно, шукає Гвбрґдтсе. 
Здається, він його не бачить. Певно, тому, що в купе темно. Це трохи 
заспокоює Гвбрґдтсе. Він уже не в паніці. Хоч усе ще переляканий. Він 
знає, що пес може вдертися крізь вікно. Тож вирішує не ворушитися. 
Він певний, що пес його не помітить. І раптом він уже не в потязі. Він 
у космічному кораблі. Летить крізь космос. Пес — це сузір'я Пса. Ін
шими словами, це зоряний пес. Пес, окреслений зорями. Язик звисає 
йому з рота. Ікла блищать. Зорі піною капають йому з пащі. Це його 
слина. Пес і далі шукає за Гвбрґдтсе. Його лапи ритмічно рухаються 
крізь простір. Зорі мигають повз космічний корабель, як іскри повз по
тяг. Деякі попадають псові в рот. Він ловить їх зубами. Він жує їх. До
стоту, як мухи.
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Володимир ГАЗІН

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
У НОВІТНІЙ ЧАС: 
ВЕЙМАРСЬКА ІСТОРІЯ ТА СНДівська РЕАЛЬНІСТЬ

Від 1991 р. перед країнами, що утворилися на місці Радянського 
Союзу, стоїть не тільки завдання "видряпатися з комунізму", але й не 
менш важливе: владнати проблему меншин, погасити численні міжна
ціональні конфлікти, що раптом розгорілися. І хоча це далеко не єдині 
проблеми сучасного життя "братніх народів" колишнього СРСР, однак 
саме від їх вирішення чи невирішення залежить, бути чи не бути 
незалежності та демократії. Старі як світ питання: хто винен і. що 
робити — стали в центрі конфлікту між антиімперськими та проімпер
ськими силами. Ті; хто твердо стоїть за "єдину та неподільну" Російську 
Імперію, дійшли навіть до того, що обвинувачують Леніна у створенні 
після 1917 р. "всяких там союзних та автономних республік". А чи міг 
він, великий камуфлятор, не замаскувавши національно-територіальни
ми утвореннями докгринальну суть "єдиної та неподільної", в іншій 
формі відтворити імперію, котра в царській губерніальній формі розпа
лася? Реанімація вдалася блискуче. Історія Російської імперії в обо
лонці СРСР та корсеті суворого комуністичного режиму продовжилася 
ще на більш як 70 років, тим часом як Габсбурзька монархія повністю 
розвалилася, зазнала краху імперія Гоґенцоллернів. Зловісний прообраз 
цієї останньої в формі "третього рейху" з далекосяжними претензіями 
на світове панування відродили після 1933 р. націонал-соціалісти. Ні 
про які меншини ні в першому (радянському після 1917 p.), ні в дру
гому випадку (фашистському після 1933 р.) не йшлося. їм приписувала
ся повна покора з подальшою асиміляцією або "остаточним розв'язан
ням". Завжди знаходився расовий чи класовий привід, аби відпровади
ти представників національних меншин до крематоріїв, що їх збудували 
в цивілізованій Європі націонал-соціалісти, або в Сибір на вимерзання 
та вимирання, як це масово практикували комуністи. Цілі народи в ім'я 
уніфікації та стандартизації тоталітарної системи (арійська раса, єди
ний радянський народ) були позбавлені будь-якого правового захисту.

Крах європейських імперій у ході першої світової війни, національні 
революції в Центральній та Південно-Східній Європі поставили на 
чільне місце політичного життя проблему меншин, яка була сприйнята 
неоднозначно й надовго прикувала до себе увагу громадськосте: та 
правлячих кіл Європи. З одного боку, за умов поглиблення післявоєн
ного цивілізаційного процесу як відповіді на жовтневий переворот у 
Росії, постала настійна потреба визначити правовий статус численних
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національних меншин, з другого — чітко окреслилася політика деяких 
країн, зокрема Німеччини, приниженої Версальським договором, вико
ристовувати їх як фактор дестабілізації післяверсальського європейсь
кого порядку, підриву зсередини суверенітету й подальшої ліквідації 
незалежности новоутворених держав. В європейській політиці щодо на
ціональних меншин, як у краплі води, відбилися дві тенденції після
воєнного часу — тенденція пошуку миру на основі версальської систе
ми та тенденція на ліквідацію цієї системи, що закладала й роздмухува
ла вогнище нового великого конфлікту. Це добре простежується в цен
тральноєвропейській політиці веймарських урядів, чому сприяли певні 
обставини.

Згідно зі статистичними даними, в 20-ті роки близько 10 млн. німців 
мешкали в сусідніх із Німеччиною країнах, із чого німецькі політики, 
публіцисти й історики робили висновок, що у веймарської Німеччини 
погані кордони, а в німецького народу їх узагалі немає. Винні в цьому 
паризькі мирні договори, котрі "балканізували" Європу.

Сказати, що творців версальської системи не турбувала проблема 
меншин, було б несправедливо. У юридичному оформленні післявоєн
ного миру її враховано. Зокрема, на Паризькій мирній конференції
1919 р. між головними державами Антанти та східноєвропейськими 
країнами було підписано Трактат меншин, спрямований на міжнарод
ний захист етнічних німців у Центральній Європі, Ухвала такого роду 
містилася також у німецько-польській ВерхньосілезькІй конвенції 
1922 p., що конкретно стосувалася німецької меншини в Польщі. У цих 
актах меншини означено як сукупність осіб, котрі відрізняються від 
більшости жителів своєї держави мовою, релігією та культурою. За 
ними закріплюються рівні з більшістю права у всьому: навчайня та 
судочинство рідною мовою, заборона будь-якої дискримінації. Ці пра
ва, однак, не забороняли вивчення державної мови, котра в міжнарод
ному праві визначається як мова більшости1. Згідно з угодами менши
ни й навіть окремі належні до них особи могли оскаржувати порушен
ня своїх прав у Лізі націй2. Якщо скарга підтверджувалася, до країни- 
порушника могли застосовуватися санкції. Слід зазначити, що угоди 
були далеко не досконалими. Наприклад, неясно було, як повинна ре
агувати Ліга націй, європейське співтовариство на зумисне використан
ня національних меншин у підривній роботі, планах агресії, інспіруван
ні та підтримці сепаратизму, на протидержавну діяльність самих мен
шин. Але позитивним було те, що порівняно з періодом до 1918 р. 
вперше почалося серйозне осмислення проблеми, під міжнародний 
контроль поставлено Гарантії прав меншин. Однак веймарські політики 
стали пристосовувати демократичні документи до своїх реваншистсь
ких потреб. Вступивши 1926 р. в Лігу націй, трибуна якої годилася для 
роздування кампанії навколо німецьких меншин у Центральній Європі, 
веймарське керівництво, щоб отримати кредит для уміжнароднення 
проблеми, схильне було залагодити питання меншин у самій Німеч
чині. І хоч задум Культурної автономії для данців та поляків не вдався, 
наміри були продемонстровані, і німці стали діяти досить настирливо. 
Гарними фразами про захист культурних* економічних та інших інтере
сів меншин маскувалися прагнення створити в Центральній Європі ні
мецьку п'яту колону, щоби з її допомогою відторгнути від Польщі та 
Чехо-Словаччини населені німцями землі, створити "Великонімеч- 
чину". Інших причин для такої політики просто не існувало. Ні в Поль
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щі, ні в Чехо-Словаччині німці не були приниженими та безправними. 
Як визнавав німецький історик Гельтьє, ставлення чехо-словацького 
уряду до німецької меншини було досить прихильним3. Сам президент 
Т. Масарик так визначав свою позицію до меншин у багатонаціональ
ній Чехо-Словаччині: "Агресивна політика проти меншин була б неро
зумною політикою, і я такої ніколи не потерплю"4. Всюди, крім Румунії 
та Угорщини, німці мали парламентські фракції. У чехо-словацькому 
парламенті 1928 р. німецьку меншину представляли 72 депутати та 37 
сенаторів, у польському сеймі — відповідно 17 і 5. Тим часом польську 
меншість у Німеччині всіляко принижувано й дискриміновано, що впа
дало у вічі навіть послам зарубіжних країн. Як згадує в своїх "Щоден
никах" граф Кесслер, американський посол у Німеччині Стетсон 26 бе
резня 1926 р. говорив йому про погане ставлення до поляків у Німеч
чині5.

Широка підтримка німецьких меншин із боку веймарських владних, 
ділових та громадсько-політичних структур мала метою створити в 
Польщі та Чехо-Словаччині своєрідні німецькі національні анклави, 
котрі виконували б волю Берліна й відкрили внутрішній фронт бороть
би проти держав, громадянами яких їхні члени були. Як бачимо, націо
нальну належність веймарські провідники вважали важливішою за 
громадянський статус, і вона ставала мандатом на захист інтересів Ні
меччини в країнах проживання. Немалу роль тут відігравали гроші, що 
різними шляхами надходили з Німеччини. Мета фінансування німець
ких меншин полягала в тому, щоб "зберегти німецький елемент та 
німецькі матеріальні цінності в чинному обсязі...". "В іншому разі, — 
доходив висновку німецький Генеральний консул у Катовіцах Фрайґер 
фон Ґрюнау, — ми втратимо всяку можливість повернути східну части
ну Верхньої Сілезії"6. Водночас закордонним німцям прищеплювано 
ідею, що їхня справжня батьківщина Німеччина і тільки її інтереси — 
це вищий закон і обов'язок кожного німця, хоч би де він жив. У свою 
чергу, німецьке керівництво наділяло себе правом говорити від імени 
всіх німців, втручатися у внутрішні справи суверенних держав. Німців у 
Польщі та Чехо-Словаччині постійно підштовхували до конфліктів із 
"ворожою державою". А цілком виправдані дії польського та чехо-сло- 
вацького урядів, спрямовані на самозахист, розцінювали як антині- 
мецькі й закликали до посилення тиску на незалежні держави. Як 
наслідок польсько-німецькі та німецько-чехословацькі кордони крово
точили в буквальному розумінні цього слова. Судетська проблема, та
ким чином, з'явилася задовго до Гітлера та Мюнхенської угоди.

Велика гра правлячих кіл Веймарської республіки німецькими 
національними меншинами була настільки відвертою та неприкритою, 
що навіть фашистський правитель Італії Муссоліні 10 лютого 1926 р. 
заявив у парламенті, що Німеччина прагне взяти на себе керівництво 
всіма німцями в світі7. Саме в такій рукотворній ситуації зав'язувалися 
криваві вузли міжнаціональних конфліктів, які нещадно й холодно
кровно використав гітлерівський режим для розв:язання другої світової 
війни. Чим закінчився альянс політиків рейху та націоналістично на
лаштованої верхівки німецьких меншин у Центральній Європі, добре 
відомо. За їхні злочинні дії постраждали мільйони німців Польщі, Че
хо-Словаччини та інших країн.

Ознайомлення з методами використанню меншин у зовнішній полі
тиці Веймарської республіки дає багатий матеріал для роздумів над
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процесами, що відбуваються в останні роки на просторах колишнього 
СРСР, дозволяє в схожості ситуацій — центральноєвропейської 20-х 
років та СНДівської 90-х — шукати рецепти здорового політичного 
глузду, щоб не повторити шлях, уже добре знайомий історії. Не випад
ково останнім часом в інформаційному полі СНД, коли аналізують об
становку в пострадянських державах, часто вдаються до пошуку від
повіді у веймарській історії. Конкретно, і там, і тут мав місце перехід 
частини титульної нації в категорію національної меншини. Раз відо
мий наслідок такої ситуації в минулому, то буде великою помилкою не 
осмислити критично попередній досвід і відмовитися від суб'єктивного 
впливу на події з метою не допустити розвитку негативних явищ у 
суспільстві. Веймарський досвід, таким чином, застерігає від нехту
вання уроків Історії.

Однак сьогоднішні реалії, спроектовані нашим особливим минулим,
— криваві міжнаціональні конфлікти, біженці, невпевненість у майбут
ньому тих громадян, які волею долі опинилися в складі національних 
меншин, негативним чином вплинули на свідомість мільйонів. Це 
особливо стосується росіян (інші народи колишнього Союзу до ролі 
меншин давно призвичаїлися). Вони приходили в національні окраїни 
не завжди за власним бажанням, а за велінням тоталітарної влади як 
спеціалісти, кадрові військові, чиновники середнього та високого ран
гу. Проте без будь-якого відчуття розлуки з історичною батьківщиною. 
"Росіяни, — пише журнал "Новое время", — усвідомлювали, що СРСР
— це насамперед Росія, що радянські — це головним чином російські"8. 
А тепер вони, виходить, національна меншина, жителі країни, мову 
якої раніше вивчати просто не було потреби. Росіяни в близькому 
закордоні сприймають такі метаморфози насторожено й болісно. Хоча 
не всюди є для цього підстави. Принаймні в Україні росіяни, скла
даючи чималу й невіддільну частину народу, не відчувають жодних 
обмежень. Основ для русофобії, якщо її не провокувати ззовні, теж 
нема. Дещо інша ситуація в неслов'янських країнах, де росіяни, 
українці та представники інших некорінних народів, незважаючи на 
інсценізації дружби та інтернаціоналізму, так і залишилися чужим 
елементом. Що стосується ситуації з російськомовними жителями в 
країнах Балтії, особливо Естонії та Латвії, то, оцінюючи її, не можна 
обминути відрізок історії від 1939 р. й до наших днів. Певною мірою 
вона створена грубим порушенням міжнародного права, виходить за 
межі можливостей і норм цього права, за межі ординарности. Тільки 
добра воля та взаємні поступки принесуть мир і злагоду всім людям 
Балтії. Однак серйозні перешкоди такому процесові існують. Націонал- 
патріотизм, що охопив чималу частину населення Росії, яка ототожнює 
розпад СРСР із загибеллю Великої Росії9, активно вплинув на росій
ськомовних жителів у близькому зарубіжжі, що виразилося, між іншим, 
в ідеалізації минулого та в сепаратистських настроях.

Де вихід для 25 мільйонів росіян? Ким вони стануть: громадянами, 
що беруть активну участь у розбудові своїх молодих незалежних 
держав, чи сліпим знаряддям імперських планів тих, хто ніяк не може 
вийти з площини великодержавного мислення?

За умов, коли владні структури — зазвичай у вигляді захисту прав 
людини — роздмухують проблему меншин, напрошується запитання: з 
якою метою? Що спонукає ці намагання? Якщо інерція великодер
жавної психології чималої частини обивателів, то, думається, з цим
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треба рахуватися й шукати способів угамування та зведення нанівець 
шовіністичної хвилі. Натомість означені структури, особливо силові, 
намагаються експлуатувати таку ситуацію в своїх далекосяжних планах. 
Швидкі на прямі конфліктні дії та часто нездатні до прогнозу 
політичних наслідків таких необачних кроків, вони сприяють тривож
ному розвиткові подій. Чи можна по-іншому сприймати неодноразові 
заяви російського міністра оборони про можливість використання 
збройних сил Росії задля забезпечення прав російськомовного населен
ня в близькому закордоні?10 Що це? Синдром силової політики, успад
кований від каральних акцій 1953, 1956, 1968 pp., чи елементарне 
нехтування міжнародних правових норм? І якщо раніше погрози вихо
дили від високопоставлених військових, після чого звучали заспокоєн
ня з боку російського МЗС, то сьогодні ті ж самі постулати, дещо 
більш рафіновано, виголошує міністр закордонних справ А. Козирєв. 
Що вплинуло на такий поворот? Складне економічне становище, в 
якому опинишся партнери Росії в СНД? Ефект Жиріновського, що ви
світив розташування політичних сил та рівень і вектор суспільної сві
домосте в Росії? Хоч би як там було, великодержавна мова, якою в 
унісон із Жиріновським заговорили його опонента з демократичного 
табору, насторожує, бо свідчить про те, що соціальна база такої політи
ки однаково впливає і на владний Олімп, і на тих, що прагнуть до ньо
го прилучитися.

Серйозність намірів російських політиків — військових і дипломатів, 
наділених владою і силою, — узаконює недавно схвалена військова 
доктрина, котра "придушення прав, свобод і законних інтересів грома
дян Російської Федерації в зарубіжних державах" розцінює як привід 
для застосування збройної сили11. Причиною військового втручання 
може стати, виходить, навіть звичайне непорузуміння між сусідами в 
будинку чи на вулиці... Ексцесам сприятиме, думається, узаконення 
подвійного громадянства, в якому первісно закладено обмеження, що 
стосуються державної та військової кар'єри біпатридів. Чи ж важко за 
бажання витлумачити це як обмеження прав громадянина Росії? Ось 
тут виникає головне питання: якщо на горі проробляють проблему 
меншин, то який ланцюг намагаються витягнути цією делікатною лан
кою? Чи не той самий, який у 20-ті роки бентежив серця веймарських 
обивателів словосполученням "Великонімеччина", а тепер хвилює ро
сійських націонал-патріотів ідеєю Великої Росії? Не треба приписувати 
це ментальності росіян. Це хвороба, яку переживають у такому випадку 
всі титульні нації імперій. Не кажучи вже про німців, так було в англій
ців, коли впала Британська імперія, у французів, коли виявилося, що 
"Алжир — алжирський".

А поки що ностальгія за імперією дедалі відчутніша. Як колись вер- 
сальським постановам^ так тепер біловезьким угодам оголошують ана
фему. Верховна Рада РФ майже одноголосно ухвалює рішення про ро
сійський статус Севастополя. Підігрівається сепаратизм у Криму. Зроб
лено перші кроки до створення єдиного центру координації дій росій
ських меншин у близькому закордоні. Звучать заклики до їх фінансової 
та економічної підтримки. Рельєфно вимальовується прагнення пере
творити територію колишнього СРСР на сферу особливих інтересів Ро
сії, отримати на це мандат від світового співтовариства, узаконити при
сутність у близькому закордоні. Деякі органи масової інформації запев
няють своїх читачів, що сусіди живуть за рахунок Росії. Як дивно все
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це нагадує веймарську політику щодо німецьких меншин у Централь
ній Європі. Кому й для чого потрібен поділ громадян за національ
ністю в країнах колишнього СРСР? Ні російський, ні український, ні 
інші народи не зацікавлені в ескалації конфлікту.

Однак проблема, як вузол імперської спадщини, існує. І якщо ми 
хочемо ввійти в XXI ст. цивілізованими, її треба вирішувати демокра
тичним шляхом. Відправним пунктом для всіх має стати те, що права 
будь-якого народу не можна ставити вище за права людини, а націо
нальна належність — це особлива справа кожного громадянина... Ос
новна, нормальна маса людей сприймає довколишніх не за національ
ністю, а за людськими та діловими рисами. На першому місці в цивілі
зованій демократичній країні стоїть громадянство, що є правовою на
лежністю особи до певної держави. Воно не тільки дає рівні права й 
накладає рівні обов'язки, але й вимагає від громадянина дотримання 
законів. Зі свого боку державна влада багатонаціональної країни по
винна в політиці щодо меншин керуватися насамперед декларацією 
прав людини, що її ухвалила 1948 р. ООН, та іншими міжнародними 
документами, які стосуються цієї проблеми. А це означає, що проблему 
не можна односторонньо вирішувати в столиці великої держави. Зга
даймо, в міжвоєнний період Німеччина теж захищала не права меншин 
як таких, а лише права німецьких меншин, тобто керувалася суто на
ціоналістичними міркуваннями. Таким чином, коли якась держава не 
просто порушує питання про обмеження прав одноплемінників, а вда
ється до різноманітних форм тиску і погроз щодо країни, де вони меш
кають, то Це й буде нехтуванням людських прав і свобод, ігноруванням 
міжнародного права. Врешті, чи стане росіянам у близькрму закордоні 
краще від таких дій? Чи, навпаки, така політика набере форми буме- 
ранґа, котрий одного разу вже повернувся проти німців Центральної 
Європи, які мали необережність повірити своїм націоналістичним фю
рерам? Застереження проти підштовхування подій у таке русло вже є. 
Наприкінці листопада 1993 р. один із найпоміркованіших лідерів країн 
СНД президент Казахстану Н. Назарбаев відзначив, що заяви окремих 
високопоставлених керівників Росії нагадують йому заяви Гітлера щодо 
судетських німців. Не прислухатися до таких вимушених нагадувань і 
"... не використати очевидні уроки (веймарської історії — В. Г.) було б 
злочином"1 . Тим більше, що проблема глибоко зачіпає економічні, 
політичні, культурні, правові аспекти міждержавних стосунків колиш
ніх республік СРСР.

Не слід забувати також, що поведінку меншин великою мірою 
обумовлюватиме економічна ситуація. Якщо в країні проживання вона 
буде гіршою, ніж на історичній батьківщині, то можна очікувати зрос
тання неґативних явищ. Симптоми такого роду вже простежуються. А 
тому глибока демократизація всіх суспільних структур, ефективна фор
ма переходу до ринкової економіки, активне залучення до процесу її 
розбудови всіх громадян України — головна внутрішня передумова вре
гулювання багатьох проблем, у тому числі й меншинної.

Та є моменти, які не можуть бути відкладені, винесені на перспек
тиву. Це зовнішньополітичний бік меншинної проблеми. І якщо ми, 
країни-спадкоємниці СРСР, не доросли до дотримання та чіткого ви
конання міжнародних документів, що регулюють права людини і є ви
хідними, основоположними також для меншинної політики, то є на
гальна потреба сісти за круглий стіл і спокійно, без диктату, дорікань
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та погроз вирішити проблему на прийнятній для всіх платформі, в інте
ресах усіх. "Щоб було добре, — заявив по телебаченню замміністра за
кордонних справ Росії Лавров, — треба домовитися з сусідами". Золоті 
й виважені слова. Нарешті, є НБСЄ, ООН, авторитет яких із закінчен
ням "холодної війни" зростає. Однак усе залежить від доброї волі парт
нерів, насамперед від поведінки та позиції Росії, її сьогодення та май
бутнього. Шукатиме себе Росія як демократична країна — вона стане 
запорукою добра та миру для росіян і для сусідів. Шукатиме себе Росія 
в імперії — трагедія буде спільною.

м. Кам'янець-Подільський
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Єжи ДАМ РАШ

ЕТНІЧНА ЄДНІСТЬ ТА ГРОМАДЯНСЬКА СПІЛЬНІСТЬ -  
СУЧАСНА ДИЛЕМА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН

1. Обсяг проблематики

Міжетнічні стосунки в межах території нашої держави є настільки 
складними, що слід не тільки чітко окреслити об'єкт спостережень і 
досліджень — з тим, щоб суттєві питання не перетворилися на питання 
термінології, — а й  узяти до уваги широкі практичні аспекти студій у 
цій галузі.

Саме вплив поточних конфліктних питань до певної міри визначає 
напрямок досліджень у регіонально-етнічній сфері. Отже, для нас, 
поляків, проблема, яку треба вирішити, є наше ставлення до 
національних меншин, а також ставлення інших національних груп, що 
живуть у Польщі, до нас. Ми не є ізольованим островом. За кордонами 
Польщі живуть нації, представники яких перебувають на нашій 
території, а на іхніх територіях мешкають численні групи польського 
населення.

Кожна міжетнічна проблема на цих просторах заторкує не тільки 
інтелектуальну, але й емоційну сферу чотирьох етнічних спільнот — 
поляків, що мешкають тут і там, а також представників інших націо
нальних груп: ТАМ і ТУТ.

Постає основне питання: чи можна — а якщо можна, то яким 
чином — усунути джерела конфліктних ситуацій між представниками 
різних націй, що живуть на спільній державній території?

У польській політичній думці протягом багатьох десятиліть існували 
ідейні орієнтації, що коливалися між поняттями "нація" та "держава". 
Таким поняттям, що зосереджувало ідейні цінності, була "нація" в 
розумінні Великої Польщі Романа Дмовського (рух національної демо
кратії) та "держава", якою вона була для Юзефа Пілсудського, при
хильника сильної польської держави й водночас ідеї федералізму цен
тральної та східної Європи.

Комуністична влада 1945 — 1989 років надавала перевагу ролі держа
ви як тотального апарату насильства, а цінності "нації" спочатку посту
палися перед "цінностями" "народу". Більш пізнє гасло "морально- 
політичної" єдности польської нації відсувало в тінь існування різних 
етнічних спільнот, які в кращому разі трактувалися як феномен, ціка
вий з етнографічно-фольклорного боку. На даний момент у результаті 
трансформації устрою з'являються проблеми, тому до співвідношення 
понять "держава" — "нація" ми вводимо третій член "суспільство". І,
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звичайно, "суспільство" з окресленням "громадянське". До змісту цього 
Поняття ми включаємо сукупність громадян, що мешкають у новій 
демократичній польській державі, без огляду на їхню етнічну, релігійну, 
регіональну та класово-прошаркову належність. Ба більше, це сукуп
ність громадян, яка повинна активно ставитися до процесу транс
формації. І тут виникають найрізноманітніші спірні питання.

Отже, окреслимо головну проблему:
— Чи можлива на території III Польської Республіки одночасова й 

повна участь усіх громадян у громадянській спільноті і в спільноті 
етнічній? Інакше кажучи, чи, приміром, литовець, білорус або украї
нець, що визнає свою окрему етнічну належність, буде водночас актив
но підтримувати державу, в якій він живе? Аналогічне питання стосува
лося б і польського населення в Литві, Білорусі та Україні.

Заглиблюючись у цю проблему, доходимо висновку, що ключовим 
питанням для відповідного розвитку громадянського суспільства, яке 
перебуває в процесі творення і включає в себе непольські етнічні гру
пи, є такий статус цих груп, за яким би одночасно відбувалося їх 
включення в громадянське суспільство, ототожнення з територією 
проживання, тобто з державою і цілісним, етнічно здиференційованим 
суспільством за умови збереження власної національної ідентичности й 
відчуття зв'язку з відповідним етнічним суспільством поза межами 
польської держави. Інакше кажучи: Польща є для непольських етніч
них груп Вітчизною, а рідні для них території за кордоном (Литва, 
Білорусь, Україна) — їхньою колискою.

М,оїм завданням не є надто широкий розгляд різноманітних 
практичних аспектів цієї проблеми — я більше зосереджуся на теоре
тичних аспектах, на характеристиці поняттєвого апарату дослідницьких 
постулатів. Якщо спільними зусиллями ми зможемо встановити сут
ність проблематики, тоді можна успішніше зреалізувати ідейно-полі
тичні та адміністративні завдання різних щаблів влади: від парламенту 
та уряду — і до регіонального та місцевого рівня. Я віддаю належне 
ролі практичної діяльності: зрештою, це випливає з моїх сустлыщх 
функцій, передусім як голови Товариства співробітництва народів 
Східної Європи "Зближення". Однак уважаю, що практика вимагає 1 
теоретичного підґрунтя, в іншому разі вона поринає в туман "спроб і 
помилок".

2. Структури автохтонвости

Теоретичні засади наших студій були більш детально представлені в 
публікації "Польща і Східна Європа". Тут, натомість, дещо більше уваги 
треба буде приділити структурі поняття автохтонности, особливо в 
місцево-регіональному та етнічному аспектах. Ця проблема не є 
абсолютно новою для польської науки. Плідні ідеї в галузі суспільних 
мікро- та макроструктур, регіональних та етнічних розмежувань, 
розвитку суспільної свідомости, антагонізму щодо чужих тощо, 
належать Станіславу Оссовському, Юзефу Халасінському, Юзефу 
Обребському, Флоріану Знанецькому, Павлу Рибіцькому та багатьом 
іншим. Сьогодні дослідження, особливо тісно пов'язані з 
автохтонністю, проводить, серед інших, Марія Вєрущевська. Проте 
новою є історична ситуація, в якій раптово настає трансформація 
устрою без належно підготовленої доктрини, яка вказує на перехідну та
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кінцеву фази. Потрібен "Анти-Маркс"! Необхідно також включити до 
аналізу суспільних зв'язків аналіз сфер та структур автохтонности як 
показника ідентифікації окремих груп.

Проблема, яку ми тут окреслюємо, вимагає залучення узагальненого 
історичного аналізу. За браком часу я омину ці аспекти, зазначаючи 
тільки, що сучасне суспільство тим, серед іншого, й відрізняється від 
традиційного суспільства (сільського або давньоплемінного), що окремі 
одиниці входять одночасно до щоразу численніших суспільних груп. 
Людина в давньому суспільстві, наприклад, у межах племени, була 
повністю підпорядкована єдиним моделям мислення та поведінки, 
мала справу з однаковими або подібними матеріальними корелятами 
власної культури, мала почуття "вкорінености", усвідомлювала вираз
ний поділ на "своїх" і "чужих". Суспільні норми були детерміновані 
власне суспільно-моральними авторитетами й обов'язковими етнічними 
стереотипами. З цим пов'язувався етноцентризм, переконання у ви
щості власної групи над чужими, надання переваги внутрішнім справам 
над зовнішніми.

Як зауважив засновник функціонального методу Броніслав Малі- 
новський, "...людина, народжуючись, входить у чинні, вже традиційно 
сформовані групи. Інколи такі групи вона сама організовує або ство
рює". Важливим тут є розрізнення груп типу (Gemeinschaft) (кровна 
спорідненість) і (Gesellschaft) (угрупування на основах добровільного 
об'єднання за власним вибором), яке впровадив Фердинанд Тенніс. 
Варто згадати тут і поділ на "особисту батьківщину" та "батьківщину 
ідеологічну", що його застосував Станіслав Оссовський. Здається, що 
ключем до розв'язання заплутаних систем ащохтоНности може стати 
аналіз таких понять, як "вартість" та ’’інтерес". Антиномію "етнічна 
спільнота" та "громадянська спільнота", на моє переконання, належа
ло б розв'язувати, беручи до уваги переплетення вартости та заці
кавлень, а не лише один із цих чинників. Адже це дві сторони одного 
суспільного явища, оскільки людина, найшвидше керуючись інтересом, 
із задоволенням творить культурно-аніологічне дозвілля, щоб надати 
своїм діям відповідну міру шляхетности та незацікавленосіи.

Існує багато варіантів концепції держави та сучасного суспільства. З 
одного боку, існують держави-мурашники (наприклад, комуністичний 
Китай, теократичний Іран), а з другого — західноєвропейські лібе
ральні демократії і так звані permissive society, які спираються на 
релятивізм моральних норм і суспільних цінностей. Одне не підлягає 
сумніву: в кожній суспільній ситуації особа, яка належить до 
європейського кола, належить одночасно до ієрархії численних груп і 
сукупностей, Передусім таких, як сім'я — місцева спільнота — регіо
нальна група — нація — європейська спільнота — світова спільнота; 
при цьому ця особа часто належить і до інших груп на зразок: клуб, 
робітничий колектив, політична організація, релігійна спільнота тощо. 
Звідси. також і брак однорідности в системі надежности, а отже, в 
системі вартости та авторитетів (пов'язана з групою, з якою особа 
найбільш співвідноситься), що нормує наші моделі мислення та 
поведінки. Це особливо помітно, коли ми спостерігаємо етнічні кон
такти й культуру національних меншин.

Проблема внутрішнього конфлікту всередині особистосте членів 
етнічної меншини полягає в тому, чи повинна домінувати доцентрова 
тенденція (лояльність стосовно держави, в якій вони мешкають, їхня
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участь у громадському житті), а чи відцентрова тенденція (етнічний 
сепаратизм, скерованість до сусідньої держави, яка репрезентує дану 
етнічну спільноту, потреба значної територіальної автономії або навіть 
бажання відділення держави, яка вважається за іноземну). Донедавна 
ця проблема розглядалася в Польщі як повністю розв'язана. Взагалі 
пропаганда ПНР посилалася на статтю 69 Конституції, яка Гарантувала 
рівні права для всіх громадян, але підкреслювала, що рівноправ'я 
стосується лише права на "... збереження та розвиток культурних тра
дицій" національних меншостей. Прикладом офіційного тлумачення 
поглядів комуністичної влади служить твердження, що поляки в 
Польщі становили лише 68 відсотків, а нині аж 98,5 відсотка. Існує 
таблиця чисельности меншин до і після війни, звідки відомо, що ли
товців було 78 тис., а тепер — 12 тис., і водночас подано три позиції, 
"українці, росіяни та білоруси", їх нині разом 345 тис. Загальну оцінку 
змін у цій галузі виражає кінцевий висновок, який варто процитувати 
повністю: "...в основі зниження інтересу до вивчення рідної мови 
лежить усвідомлення батьками й самою молоддю факту, що найкращу 
підготовку до навчання в польських середньопрофесійних і вищих 
школах, а також до професійної праці, можна здобути в польському 
середовищі. Але слід пам'ятати, що національні меншини, які пере
важно складаються з сільського населення, яке займається сільським 
господарством, втягуються до бурхливих процесів урбанізації та 
індустріалізації, які відбуваються в нашому суспільстві і які тягнуть за 
собою більшу мобільність меншин. Молоде покоління, якому надано 
можливість здобути освіту та фах, поділяє інтереси й прагнення своїх 
польських ровесників, не хоче, а частіше не може залишатися в своєму 
первісному середовищі лише з причини етнічно-національних почуттів. 
Це якоюсь мірою є відбиттям інтеграції групи національних меншостей 
до польського суспільства." Такою є офіційний погляд тогочасної 
влади, що його представляють тут автори з відповідними науковими 
ступенями. Цей діагноз досить відверто виявляє програмовий засновок, 
а саме схвалення процесу денаціоналізації.

Наявні такі регіонально-етнічні проблеми, як: потреба розпізнання 
об'єктивних та інтерсуб'єктивних факторів етнічної відокремлености, 
співучасть неполяків у функціонуванні влади на рівні самоврядування, 
а також урядовому та парламентному рівні, територіальна автономія, 
контакти з прикордонними зонами по інший бік кордону, збереження 
власної традиції та розвиток культурної творчости без цензури, 
формування в дусі поєднання суспільних засад щодо різних етнічних 
груп.

Організації меншин перебувають у новій ситуації — без цензури і... 
без грошей.

Ідеал народу та громадянського суспільства, що його створили 
поляки, був і є досить привабливим для нацменшостей, особливо для 
литовців, білорусів та українців, які звертали увагу на те, що відбу
вається на Сході після розпаду СРСР, на процеси становлення там 
незалежних і вільних рідних для них народів.

Ініціативу на зближення мала здійснити польська сторона. Чи 
сталося так і на якому рівні — оцінять самі зацікавлені особи.

Звернімося до важливого ретроспективного погляду. Згадаймо, що 
культура Європейського Сходу — це багаторелігійна та багатонаціо
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нальна мозаїка. Історія цих територій — це історія постійних змін 
влади й кордонів, безперервних конфліктів і руйнувань.

Коли Адам Міцкевич писав польською мовою, то думав по- 
польськи: "Litvo — ojczyzno moja"... Тим самим він підкреслював, що є 
саме поляком, бо пов'язаний із цією нацією культурою та поход
женням, і водночас виражав емоційний зв'язок із тією землею, яка 
протягом віків належала Великому Князівству Литовському, з'єднаному 
унією з польською короною в єдиній Речі Посполитій. Однак 
народився він на білоруській землі, бо місце його народження Заосся 
під Новогрудком, яке нині належить білоруській державі. Не будемо 
згадувати суперечки, хто він за національністю — литовські шовіністи 
твердять, що Міцкевич литовець, а білоруські шовіністи — що білорус, 
але це — крайні випадки. Чи можна стверджувати, що Міцкевич був 
етнічно пов'язаний із Польщею як колискою, а з Литвою як із 
Батьківщиною? Ні, бо тоді вважали, що землі литовські, білоруські й 
Малоросійські (або українські) є частиною історичної Великої Польщі.

Наприкінці XX століття ситуація зовсім інша. Перш за все, у всій 
Європі відбувається відродження етнічних рухів, а також загострення, 
зміцнення регіональної та етнічної ідентичности. Це тягне за собою 
зростання міжетнічних конфліктів, що їх часто підбурюють сили 
старого порядку. Не згасли, однак, тенденції взаємодопомоги, пошуки 
можливостей співпраці, до того ж за умов господарської та екологічної 
катастрофи, що має місце в посткомуністичних державах.

З погляду суто дослідницького замало уваги звертається на функціо
нування серед народів середньої та східної Європи двох комплексів: 
комплексу "скривдженосіи" та "імперського комплексу". Можна навіть 
визнати, що чим більш закоріненим є комплекс скривджености, тим 
більше наростає націоналістична реакція, яка породжує імперський 
комплекс, тенденцію до підкреслювання панівної ролі власного народу, 
а також до включення в сферу своїх впливів і навіть віддалених сусідів. 
Ідея націоналістичного геґемонізму охоплює не тільки великі народи, 
такі, як німецький чи російський, але також і менші, які таким шляхом 
прагнуть підкреслити свою культурно-етнічну автохтонність.

Якщо етнічна автохтонність стає, як це має місце у випадку націо
налізму, найвищою вартістю, тоді рано чи пізно настає зіткнення 
різних етнічних автохтонностей, зазвичай, сусідніх націй. У структурі 
народу, яка стає основою ідеології національної держави, найчастіше, 
як це переконливо підкреслював Станіслав Оссовський, ототожню
ються два поняття — "нація" та "держава". А це веде до політики 
денаціоналізації і навіть фізичного знищення національних меншин 
(фашистська Німеччина чи комуністичний Радянський Союз, який під
тримував примат російського народу). Тоді немає місця для концепції 
громадянського суспільства та громадянської держави.

Проте якщо в структурі автохтонности з'являються багаторівневі 
утворення, є можливість для створення надідентичности (наднації), 
системи пріоритетних цінностей та інтересів, почуття надежности до 
більшої спільноти без заперечення власної автохтонности — тоді за 
умови впровадження засади толерантности можуть з'явитися умови до 
виникнення громадянської спільноти.

У теоретичній побудові надавтохтонности громадянської спільноти 
не можна обійтися без таких понять, як "громадянська асиміляція" 
(процес вростання в більше суспільство) і "асиміляція етнічна" (процес
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розчинення власної етнічної автохтонности в чужій). Перевагу віддаємо 
громадянській асиміляції. У такій системі поділ на панівну націю та 
чужі національні меншості перетворюється на відносини народів- 
партнерів.

Суть справи полягає в тому, як можна змінити поняття "чужого 
народу" на дотримання "іншости". Отут ми виходимо на простір прак
тичних висновків.

3. Практичні висновки

Автор не ставить собі за мету заглиблюватися в різні практичні ас
пекти цієї проблеми. Поставимо лише кілька фундаментальних питань, 
пов'язаних з етнічними групами литовців, білорусів та українців (на
приклад, проблеми німецької меншини належать до іншого плану]).

Будемо виходити з найважливішого питання — які умови мусять 
виконуватися, аби національні меншості визнали польську державу за 
свою, не втрачаючи при цьому власної етнічно-культурної автохтон
ности (аналогічне питання стосується також поляків на сході — в Лит
ві, Білорусі, Україні).*

Умови ці потрібно розглядати на тлі понять "дискримінація", "рів
ноправ'я", "надання привілеїв". Напрошується очевидна відповідь: слід 
віддавати перевагу умові рівноправ’я, і всі проблеми будуть вирішені.

Однак питання це набагато складніше. Рівноправність не означає 
тільки рівність у вихідних життєвих можливостях і рівність щодо зако
ну. Юридичні норми стосуються лише деяких наших прав і обов'язків, 
але залишається також величезна сфера наших дій, які регулюються 
соціально-моральними нормами й нашим ставленням до інших ет
нічних груп та навпаки.

Передусім потрібно всім звільнитися від комплексу образи. Особ
ливо це стосується українців, над якими тяжіла теза про загальну від
повідальність. Компенсація кривди повинна відбуватися незалежно від 
того, наскільки компенсується комплекс скривджености поляків, що 
живуть за Бугом та Німаном, хоча треба намагатися, щоб цей процес 
на тому боці проходив швидко й повною міроір.

Обов'язковим є також усунення залишків імперського комплексу, 
який можна зустріти не тільки в поляків. Звичайно захисники територі
альних претензій звертаються до 4 категорій аргументів:

— аргументи юридичні (кордон не закріплено мирним договором);
— аргументи етнічні (існування великого людського потенціалу 

власної етнічної групи на території чужої держави);
— аргументи історичні (володіння спірною територією в минулому);
— аргументи геополітичні (доводи про потребу розширення т. зв. ' 

життєвого простору).
Якщо дійдуть до думки, що кордони є остаточними, тоді суперечки 

про кордон згасають. Залишається питання про громадянський статус 
членів етнічної спільноти, а це не є простим питанням.

Існує ще багато не менш важливих проблем, які також є джерелом 
незгод (наприклад, проблема назв: Східне прикордоння — назва може 
бути категорією не лише політичною, а й історичною, літературною то
що; або вживання означення "Русини" стосовно певної частини україн
ців. Є проблеми в написанні прізвищ, географічних назв тощо).
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Та обмежимося цими питаннями. Неминуче напрошується 
висновок: обов’язковою є громадянська освіта, однаковий вплив на 
поляків як на народ, провідну націю, так і на всі національні меншості.

Усунення бар'єрів, які перешкоджають створенню громадянського 
суспільства, полягало б: *

1. у підтримці культури національних меншин, розвиткові освіти, 
преси, доступу до радіо та телебачення тощо;

2. у відкритості дороги до спільної участи у функціях влади на 
різних, не лише місцевих, рівнях;

3. у зміцненні співпраці з державами, які є рідними для національ
них меншин.

Постає сумнів: чи достатнім був би принцип рівноправности? Чи, 
наприклад, виборче обмеження, встановлене, скажімо, у розмірі 4 або 5 
відсотків, має також стосуватися виборчих комітетів національних мен
шин? Якщо ні, то вводимо принцип надання привілеїв. Інші питання 
залишаємо для дискусії.

4. Дослідницькі постулати

Зменшення джерел фінансування та постійне скорочення кадрів не 
сприяють формуванню надто широких дослідницьких програм. Все ж,
із надією на доброго спонсора, варто накреслити дослідницькі посту
лати, передусім приготувати науковий апарат до здійснення в майбут
ньому досліджень на тему, яка нас цікавить.

Я пропонував надати пріоритет темі "Національні меншини (ли
товці, — білоруси, українці) стосовно демократичних змін у Польщі й 
нової місцево-регіональної та етнічної політики (після 1989 року)". Ця 
тема включає пропозиції щодо соціологічного та політичного аналізу 
сучасних змін у Третій Речі Посполитій у доборі представників націо
нальних меншин і центрів прийняття рішень.

Крім досліджень суспільного статусу литовців, білорусів та укра
їнців, доцільним було б дослідження стану обізнаносіи поляків і наших 
східноєвропейських меншостей про своїх сусідів. Нарешті, важливим 
було б дослідження міжетнічних і міждержавних польсько-литовських, 
польсько-білоруських та польсько-українських стосунків.

Але якщо ми не отримаємо матеріальної підтримки, то нам залиша
ються виключно теоретично-методологічні дослідження, відрив від 
емпіричної дійсности, в кращому разі вивчення архівів. Ми опинилися 
в становищі теоретиків-еволюціоністів кінця XIX — початку XX сто
ліття, які вдавалися в основному до кабінетного теоретизування, вико
ристовуючи отримані з других рук матеріали т. зв. екзотичних культур 
для побудови своїх макротеорщ.

На полях хотів би додати, що відношення антропологів-еволюціо- 
ністів до предмету своїх досліджень ілюструє відповідь Фразера, яку 
той дав Відьяму Джеймсу на питання, чи зустрічався він безпосередньо 
з місцевими мешканцями. Фразер із неприхованим здивуванням 
відповів: "Я? Боже збав!" Чи нам також загрожує така відповідь?

Висновки

Життя весь час постачає нам приклади, які порушують прості схеми 
мислення. Тому дозволю навести вірогідний приклад, який показує
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складність досліджуваної дійсности, внаслідок чого наша прозора схема 
"держава — народ — суспільство" втрачає чіткість.

Приклад стосується життєвої дороги одного мешканця Чернівців 
(нині на території південно-західної України), який народився там іще 
перед першою світовою війною. Я подаю все це за Збігнєвом Курчем із 
Вроцлавського університету. Цитую дослівно: "Тут я думаю про складні 
долі багатьох осіб, у яких не в результаті особистих прагнень, але вна
слідок війн або міжнародних угод багаторазово змінювалася націо
нальність або громадянство. Характерним прикладом тут є доля люди
ни, яка є нащадком німецьких колоністів, а народилася угорським під
даним. Після змін кордонів у результаті Версальського мирного дого
вору вона стала румунським підданим, щоб 1940 року стати радянським 
(українським) громадянином. 1941 року німецька окупаційна влада 
відправила його на Шльонск Опольський, де після ґрунтовних до
сліджень його визнали німецьким громадянином. Невдовзі після цього 
ця людина була переселена до Верхньої Австрії. 1945 року росіяни, які 
входили до Австрії, ніби підтвердили цей статус, визнавши його гро
мадянином Німецького рейху. В свою чергу, коли Австрія отримала 
незалежність, наш герой автоматично став австрійцем. Однак 1946 року 
росіяни, що були тут, вказали, що це "їхня" людина, і вирішили пере
слати його на Україну, до Чернівців, звідки він походив. Коли його 
везли до СРСР, на території Румунії він утік з потягу й дістався до на
шої країни, ставши з часом громадянином Польщі.

Недавно влада вирішила, що ця людина не є поляком, у нього віді
брали документи й дали тимчасовий документ на підтвердження осо
би". На цьому наведений приклад закінчується.

Подивимося на подані проблеми спокійно й без емоцій. Висновок 
короткий: нас роз'єднує минуле, єднає майбутнє, а теперішнє вирі
шить, куди будемо простувати — в минуле чи майбутнє. Щоб прийняти 
правильне рішення, слід використовувати результати наукових до
сліджень. Про це слід завжди пам'ятати.

Варшава
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Іван БІЛАС

ІНСИНУАЦІЇ РАДЯНСЬКИХ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ В 
УКРАЇНІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ

Свого часу англійський філософ Барінґгон Мур дуже слушно зав
важив, що коли люди захочуть розірвати ланцюги теперішнього часу, 
вони повинні будуть зрозуміти сутність тієї сили, яка їх викувала. Саме 
такою силою, основою тоталітарного режиму, без якої цей режим 
просто не міг існувати, були репресивно-каральні органи ВЧК-ДПУ- 
ОДПУ-НКВД-НКДБ-МДБ-КДБ. Це була держава в державі, яка під
ступними методами постійно змушувала людей вірити в те, у що вони 
не вірили1. Саме цим "каральним мечем" компартії в Україні була зни
щена національна державність і всі роки панування тоталітарного 
комуністичного режиму велася боротьба з визвольним рухом.

А. Авторханов у книжці "Імперія. Кремля" зазначає, що аналіз жертв 
"великого терору" 30-х років засвідчує: "Саме серед української... інте
лігенції жертв терору було в декілька разів більше, ніж у центральних 
областях Росії"2. Цікаво, що навіть Л. Троцький, котрий свого часу 
відверто виявляв вельми цинічне й неґаіивне ставлення до українсь
кого народу, визнавав, що "ніде репресії, чистки, придушення та. всі 
інші види бюрократичного хуліганства в цілому не досягли таких 
страшних розмірів, як на Україні, в боротьбі з могутніми прихованими 
силами в українських масах, що прагнули більшої свободи й незалеж- 
ности"3.

Політичний терор в Україні у 20 — 50-ті роки проводився під 
керівництвом компартії підступними методами, шляхом провокацій та 
інсинуацій, насильницького залучення заляканого населення до спів
праці з репресивно-каральними органами. Мілован Джілас справедливо 
зазначив, що "спочатку таємна поліція, реагуючи, як правило, на 
"підказування" партфункціонерів, "виявляє", що хтось є противником 
*£инних порядків, більмом в оці місцевої влади, роздратованої 
позицією, яку людина захищає, або її розмовами в колі близьких 
друзів. Коли етап "виявлення" успішно подолано, робиться наступний 
крок — готується правова дискредитація супротивника. У хід пускають 
провокатора, Що підмовляє жертву на "підривні висловлювання", 
зв'язок із нелегалами й таке інше, або того ж самого досягається за 
допомогою кого-небудь із заляканих поліцією і готових із легкодухосте 
підписати будь-який, що накажуть, наклеп.-. Більшість нелегальних 
організацій при комуністичних режимах утворює сама таємна поліція з 
метою затягнути туди невдоволених і розправитися з ними. Комуніс
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тична влада не відвертає, а, навпаки, підштовхує "неблагонадійних" 
громадян до скоєння різного роду проступків і злочинів"4.

Саме за такою схемою в 40-ві роки таємна політична поліція кому
ністичного режиму організувала й повела провокаційну роботу проти 
українського визвольного руху, інспірувавши "утворення підпільної 
мережі ОУН" у центральній і східній частинах України. Для цього 
використано провокаторів і аґентуру, яких залучили до співпраці ще 
їхні попередники з Державного політичного управління.

Як свідчать архівні документи з фондів НКВС-НКДБ-МДБ, зловісна 
роль у цій "підпільній мережі" була відведена уродженцю міста Сквири 
Київської области — Михайлові Гордійовичу Захаржевському, 1889 р. 
народження, що від 1924 р. виконував завдання ДПУ "виявляти контр
революційні елементи" в Україні. Він був їхнім аґентом, мав кличку 
"Свій" і перебував на зв'язку в працівника київського управління ДПУ 
Томілова5. В ОУН він вступив 1942 p., отримавши організаційні псев
доніми "Донець" і "Микола" у Сталіному й "Таран" на Білоцерківщині.

1929 р. Захаржевський отримав від ДПУ завдання активно прилу
читися до організаційної діяльносте Спілки визволення України (СВУ), 
щоб вербувати до неї людей, на підставі знайомств і спільної роботе в 
національному русі у 1917 — 1918 pp., коли він був заступником голови 
земської управи Таращанського повіту.

Виконуючи це завдання, Захаржевський на Таращанщині втягує в 
діяльність інспірованої органами ДПУ Спілки визволення України 
колишніх активістів доби Центральної Ради Петра Борща, Миколу 
Корчака, Якова Сліпанського; у Києві — Никифора Ботвінського, за
ступника голови молокоспілки та Дурдуковського, директора трудової 
школи на території Покровського монастиря, яких невдовзі заарешто
вують.

Від 1930 р. ДПУ переводить Захаржевського в економічний відділ у 
розпорядження працівника держполітуправління Розова для "боротьби 
з економічною контрреволюцією", одночасно залишаючи на зв'язку у 
відділі політичної контрреволюції під керівництвом Тьомкіна. Для 
цього "органи" влаштовують його на роботу економістом-плановиком у 
Київську спілку промислової кооперації, а через рік переводять на 
посаду начальника планового відділу.

Восени 1940 p., за згодою керівництва київського НКДБ, Захаржев
ського направляють для подальшої роботи начальником планового 
відділу в Чернівці і передають у розпорядження працівника місцевого 
управління НКДБ Оргова, від якого він отримує завдання "виявляти 
контрреволюційні елементи серед працівників Чернівецького краєзнав
чого музею"6.

На початку війни Оргов наказав Захаржевському виїхати на бать
ківщину дружини у Кривий Ріг і там зв'язатися з органами НКДБ. 
Приїхавши наприкінці червня 1941 року із сім'єю до Кривого Рога, 
Захаржевський прийшов в управління НКДБ. Йому наказано в разі 
окупації міста залишитись і проводите роботу під керівництвом пра
цівника місцевої газети "Горняк" Пронченка, для чого: ввійти до сере
довища нової влади й заслужите довір'я; якщо при владі будуть україн
ські націоналісти, то тісно пов'язатися з ОУН і проводити розкладову 
роботу.

Після окупації Кривого Рога нацистами Захаржевський отримує від 
Пронченка завдання влаштуватися на роботу за фахом і виконувати її
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так, щоб увійти в довір'я нової влади; де тільки можливо маніфестувати 
відданість українській національній справі, критикувати радянську 
владу, видаючи себе за націоналіста. Сам Пронченко повинен обійняти 
посаду редактора газети й дотримуватися такої ж лінії поведінки. Не
вдовзі Захаржевський влаштовується інструктор ом- організатор ом сіль
ськогосподарської кооперації в сільську управу Кривого Рога. Для 
популяризації він друкує в місцевій газеті "Дзвін" статтю "Невідкладна 
справа" та інші, якими привертає увагу національного українського під
пілля, а з часом набуває репутації хорошого націоналіста. Це дозволяє 
йому налагодити зв'язки з підпіллям ОУН, яке очолював Горбач, та з 
квітня 1942 р. нав'язати співпрацю в розповсюдженні літератури, орга
нізації конспіративних квартир та збору грошей на придбання паперу 
для підпільних видань. Про всі дії він повідомляв Пронченка, а після 
його загибелі в січні 1942 р. — нелегального працівника НКДБ Олій
ника.

Загальні настанови для агентури НКДБ стосовно ОУН на окупова
ній нацистами території України були такими: "використовувати націо
налістичні лозунги ОУН серед населення, які найбільше мобілізують 
маси на боротьбу з нацистськими окупантами, позаяк тоді неможливо 
було зробити цього на платформі радянської влади, до якої населення 
ставилося вороже, коли панівною була думка, що радянська влада 
більше ніколи не повернеться на територію України. З цього випли
вало, що необхідно не тільки не чинити перешкод організації, а й 
сприяти їй, розширюючи її мережу. А щоб у майбутньому організація 
не стала небезпечною для радянського режиму, необхідно було напов
нити її керівні пости своїми людьми - агентами. Розповсюдження орга
нізації, крім цього, створить можливість виявити велику кількість лю
дей націоналістичної орієнтації і у відповідний час їх знешкодити"7.

Коли в липні 1943 р. член ОУН "Олесь" повідомив Захаржевського, 
що служба безпеки національного підпілля довідалася про наміри на
цистів заарештувати членів ОУН на Криворіжжі, останній наприкінці 
липня за вказівкою Олійника переїхав до Дніпропетровська в розпо
рядження обласного проводу ОУН. Звідтіля його направляють у Ста
ліне. Від цього часу в організаційній роботі Захаржевський зв'язується з 
"Василем" — Михайлом Васильовичем Кривошапкою, якого Олійник 
йому рекомендував як "свою людину", і "Василь" стає його агентурним 
начальником.

У зв'язку з наступом Червоної армії Захаржевський переїжджає до 
Дніпропетровська, а звідти на станцію Фундукліївка в розпорядження 
провідника "Арсена", який направляє його до Києва в підпорядкування 
провідника "Кальби". Через тиждень за наказом "Кальби" Захаржевсь
кий переїхав до Білої Церкви, де працював разом із членом українсь
кого підпілля "Оскілком", "Арсеном", "Балкою" — Шевченком. За два 
тижні "Кальба" прислав до них із Києва зв'язкову Людмилу Фою. Але 
до приходу на ці території Червоної армії Захаржевський не мав аген
турного зв'язку з працівниками НКДБ УРСР.

Тільки 19 січня 1944 р. він приїжджає до Києва й виходить на 
зв'язок із полковником НКДБ Даниловим. Під час зустрічі, що відбу
лася в наркоматі НКДБ по вулиці Короленка, 33, Захаржевський від
звітувався про агентурну роботу з ОУН і отримав нове завдання. Да
нилов, визначаючи подальшу поведінку агента, констатував, що 
"націоналістичний рух набуває великого розвою і є загрозливим яви
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щем для радянської влади. Він укорінився в західних областях України, 
є спроби центрального проводу ОУН поширити цей рух і закріпити на 
сході України. Щоб локалізувати його в Західній Україні, — оскільки 
це полегшить боротьбу з ним і локалізацію, — необхідно в першу чергу 
закрити кордони між сходом і заходом України, не допустити вільного 
переміщення населення із заходу на схід та навпаки. НКДБ усві
домлює, Що з цим рухом необхідно буде вести наполегливу боротьбу, 
особливо на західноукраїнських землях. Там треба добре вивчати ре
альну дійсність і відповідним чином пристосовуватися до обставин, за
стосовуючи низку гнучких засобів для придушення цього руху. 
Безумовно, що крім цієї тонкої гнучкої боротьби, доведеться застосо
вувати силу зброї та інші каральні методи, арешти й виселення людей.

Щодо Східної України найкращим засобом боротьби з націоналіз
мом є відновлення старої організаційної мережі. Це4 дасть можливість, з 
одного боку, виявити старих членів і симпатиків, що мали б зв'язки з 
ОУН і яких ще не викрили органи радянської влади та її агентура; з 
другого боку — можна буде виявляти націоналістичний елемент, втя
гуючи його в організацію і пізніше позбавлятись від нього шляхом зни
щення"8.

Аби реалізувати цю стратегічну концепцію НКДБ щодо боротьби з 
національно-визвольним рухом, передбачалося:

1. Створити організаційний центр на сході України, який повинен 
міцно зв'язатися з периферійними організаційними ланками ОУН.

2. Одночасно цей "центр" має за будь-яку ціну вийти на зв'язок із 
центральним проводом ОУН, просунути своїх людей (аґентів) у провід, 
інформувати про стан справ у ньому і за вказівками наркомату НКДБ 
проводити розкладову роботу.

Для виконання першого пункту завдання Данилов повідомив Захар
жевському імена кількох націоналістів, насправді досвічених аґентів 
НКДБ — Сараженського, Поклада, Дніпровця, Сойченка, Нечипорен- 
ка, з якими він повинен вийти на зв'язок і розпочати "роботу", позаяк 
зв'язків із підпіллям ОУН у Києві в нього не було.

План інспірації, що її задумали репресивні органи, полягав у ство
ренні аґентурної верхівки "організації" з досвічених кадрів та виділенні 
частини агентури, необхідної для залагодження фінансових потреб, 
створення матеріальної бази, щоб необізнаним особам не впадало в
очі, що "організацію" фінансують органи НКДБ. Таким самим чином 
потрібно було полагоджувати матеріально-технічні справи (конспі
ративні квартири, друкарські машинки, документацію та інше).

До керівництва цією "організацією", окрім Захаржевського, було 
залучено й інших старих досвічених аґентів: Катерину Міньківську, яка 
від 1920 р. вела активну діяльність в аґентурі ЧК-ГПУ, беручи участь в 
інспірації діяльности СВУ; Петра Титаренка, також аґента ЧК-ГПУ від
1920 р. Були ще й запасні аґенти: Іван Сараженський, аґент ЧК-ГПУ 
від 1920 p., і Поклад, на випадок непередбаченого виходу когось із ке
рівництва псевдо-ОУН9.

Керівництво матеріально-технічною базою інспірованої організації 
доручено директорові Українського Державного народного хору Заха
рові Міньківському, що міг "безконтрольно" видавати матеріальні цін
ності з американських подарунків. У його обов'язки входило забезпе
чення членів "організації" відповідними документами. Конспіративна 
квартира була влаштована в Катерини МІньківської по вулиці Дмитрів-
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ській, 19/45. Таким чином, утворено центр "організації". Подальшим 
завданням було створення агентурних ланок на периферії і в першу 
чергу там, де під час нацистської окупації діяло підпілля ОУН.

Згідно з планом наркомату НКДБ УРСР у сферу діяльносте ново- 
створеної "організації" мали входити такі області: Білоцерківська, 
Конотопська, Криворізька, Дніпропетровська та Миколаївська. Провід 
кожної округи складався з трьох осіб — аґентів НКДБ, зв'язаних із 
центральними територіальними органами НКДБ. Головними фігурами
— агентами в округах — були: на Білоцерківщині — Семен Яковенко, 
місцевий, під організаційним псевдонімом "Ластівка"; на Конотопщині
— Петро Григоренко, місцевий, "Лісовий"; на Криворіжжі — Микола 
Коваленко, місцевий, "Каменяр"; на Дніпропетровщині — Олександр 
Громницький, із Полтавщини, "Робітник" і на Миколаївщині — Марія 
Миколенко, під організаційним псевдонімом "Степ".

Районний "центр" також складався з трьох аґентів, зв'язаних на місці 
з райвідділом НКДБ і з окружним проводом. У свою чергу район поді
лявся на кущі, а кущі на станиці, які очолювала агентура НКДБ. Псев- 
допровід знав про всю агентуру, що була в "організації". Перед ним 
вона не була законспірована, зате про членів "проводу" як аґентів 
НКДБ знав тільки "окружний провідник", тобто Захаржевський.

Невдовзі після інспірації репресивними органами НКДБ УРСР 
провокаційного націоналістичного підпілля проведено організаційну 
роботу по округах. Захаржевський, як керівник інспірованої НКДБ 
"ОУН", направляв на місця загальні розпорядження. Його заступник 
Міньківська виконувала функції зв'язківця між округами. Титаренко 
створював агентурні центри під виглядом оунівського підпілля в уста
новах Києва. Зокрема, влітку 1944 р. вони були створені у Всеукраїн
ській кооперативній спілці, Цукортресті, Наркомземі, Наркомпросі та 
філармонії.

Основна мета "організаційної мережі", інспірованої НКДБ на схід
ноукраїнських землях, полягала у втягуванні якомога більшої кількосте 
людей в "організацію", виявляючи таким чином патріотів України. Про 
кожного "вступника" до її лав повідомлялось в органи НКДБ. Таким 
чином, як зазначали у звітах керівники наркомату держбезпеки, "така 
організація за своєю суттю не створює ніякої загрози для безпеки дер
жави й може існувати так довго, як цього потрібно для НКДБ. Якщо 
траплятимуться надто активні її члени, які можуть завдати певної 
шкоди державі, то їх можна у відповідний момент нейтралізувати, по- 
заяк усі перебувають під агентурним наглядом"10.

Стратегічна мета існування такої "ОУН" полягала в ліквідації керів
ного активу підпілля ОУН, проникненні в її центральний провід і зни
щенні провідників і членів проводу.

Одним із прикладів знешкодження органами НКДБ та їхньою аген
турою чесних підпільників ОУН є факт, що мав місце з колишнім про
відником Білоцерківщини "Оскілком" — Шевченком і членом орга
нізації з Фастова "Тимошем". "Оскілко" мав великий авторитет серед 
населення Білоцерківщини, де створив свою підпільну мережу. В 
наркоматі НКДБ виникла думка, що "Оскілко" своєю діяльністю може 
нашкодити безпеці радянської влади. Вирішено перемістити його з цієї 
території, перевірити мережу з метою її наповнення агентурним керів
ництвом, відповідно до схеми, що її виробив Захаржевський, який по
відомив, що "Оскілкові" загрожує арешт, запропонувавши переїхати до
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Києва і взяти участь у роботі "тимчасового центру організації". На цю 
"пропозицію" "Оскілко" погодився, передавши свою підпільну мережу 
Міньківській, що їздила на зв'язок із ним разом з Людмилою Фоєю. 
Все літо "Оскілко" провів у Києві, перебуваючи на квартирі Міньків- 
ської. Із Захаржевським — "Тараном" вони були в незгоді, їхні погляди 
на методи національного руху опору розбігалися. "Оскілко" вимагав 
негайного створення боївки та знищення аґентів НКДБ, ставши для 
них небезпечним.

У серпні 1944 р. "Оскілко" дає Фої завдання привезти з Фастова 
зброю, яка ще під час нацистської окупації переховувалася в "Тимоша". 
Це завдання вона виконує, доставивши 4 пістолети та дві гранати. 
Оскільки Фоя від квітня 1944 р. була аґентом НКДБ (кличка "Ап- 
рельська"), то працівники держбезпеки перевірили зброю і знешкодили 
гранати. В кінці вересня 1944 р. "Оскілко" з "Тимошем" виїхали до Білої 
Церкви з метою ліквідації аґента, що видав члена ОУН Бичка. Про 
мету їхньої поїздки був повідомлений "провідник" — аґент Яковенко. 
На станції Пост Волинський їх затримали працівники НКДБ. Одно
часно розпочались арешти членів оунівського підпілля на Білоцерків- 
щині.

Аналогічні тенденції створення боївок стихійно виникали майже по 
всіх округах псевдоорганізації, головним чином на Білоцерківщині, 
Криворіжжі та Конотогацині, де були сконцентровані національно сві
домі сили й збереглися традиції збройної боротьби проти більшовиків.

Основні зусилля наркомату НКДБ УРСР і його інспірованої орга
нізації були спрямовані на налагодження зв'язку з центральним про
водом ОУН, щоб він "визнав і затвердив" "тимчасовий провід на СУЗ" 
(східно-українських землях), тобто інспіровану НКДБ "організацію". 
НКДБ УРСР також прагнув розшукати "Василя" — Михайла Криво- 
шапку, з яким утратив зв'язок і не мав відомостей про місце його пере
бування.

Активні заходи задля здійснення цих завдань почалися з листопада 
1944 р. До Луцька для налагодження зв'язку направлено Фою, яка по
винна була зустрітися з Ніною Калуженко, аґентом НКДБ від жовтня
1944 р. за кличками "Ірина" та "Зелена", що мала безпосередній зв'язок 
з українським національним рухом опору та ОУН. Під час нацистської 
окупації вони разом перебували в підпіллі ОУН. За допомогою Калу
женко Фоя мала зустрітися з людьми, яких вона знала від часу на
цистської окупації, створивши таким чином атмосферу взаємного до
вір'я, і підготувати ґрунт для виконання поставленого НКДБ завдання. 
Але через технічні труднощі, з незалежних від неї причин Фоя повер
тається в Київ, не виконавши завдання.

У лютому 1945 р. Калуженко приїжджає до Києва, і Міньківська 
через НКДБ УРСР влаштовує її на навчання в університет, аби після 
налагодження зв'язку з центральним проводом ОУН вона могла прово
дити в університеті "аґентурну роботу щодо виявлення елементів само
стійницької національної орієнтації". Але невдовзі Калуженко захво
ріла, й тільки в середині квітня Захаржевський поставив перед нею зав
дання, поінформувавши про те, що вона має справу з агентурною орга
нізацією НКДБ УРСР.

Її завданням було вийти на зв'язок із центральним проводом ОУН 
на підставі переданих Захаржевським матеріалів: листа до проводу від 
"організації" на СУЗ та "відкритого листа до Максима Рильського",
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проект і зміст якого схвалив полковник НКДБ УРСР Данилов. Саме 
цей "відкритий лист", у якому всіляко паплюжили Рильського, оголо
сивши йому смертний вирок, мав стати доказом активности "тим
часового проводу" на СУЗ. Репресивно-каральна система не гребувала 
нічим, запланувавши політичне вбивство Рильського руками своєї аген
тури із псевдо-ОУН.

6 травня 1945 р. Фоя та Калуженко прибули до Луцька й одразу 
потрапили під пильний контроль служби безпеки (СБ) крайового про
воду ОУН. Завдяки її майстерній контролювальній діяльності підступні 
плани наркомату державної безпеки УРСР були зведені нанівець, до 
того ж урятовано життя М. Рильському, якого репресивні органи по 
суті засудили до страти.

З червня під час перевірки працівником служби безпеки ОУН 
"Михасем" Калуженко зізналась у зв'язках з органами НКДБ і розповіла 
про завдання встановити зв'язок із центральним проводом ОУН, ви
словивши припущення, що Фоя, Захаржевський і Міньківська теж є. 
агентами НКДБ11. Використовуючи її свідчення, працівники СБ вирі
шили затримати Фою. 16 червня 1945 р. вона розповіла про свої зв'язки 
з НКДБ і про роботу в ОУН, сказавши, що "...я ввесь час була впев
нена, що подруга Ніна [Калуженко] чесно виконує завдання, як і "Та
ран" [Захаржевський], а ганебну роль зрадника виконую я"12.

Таким чином, здобувши свідчення про зв'язки Калужченко, Фої та 
Захаржевського з НКДБ та розгадавши мету, якої "органи" хотіли до
сягти поїздкою Калуженко й Фої до Луцька, служба безпеки крайового 
проводу ОУН блискуче провела контррозвідувальну комбінацію, пере
хитривши вишколених супротивників із держбезпеки. Зокрема, в черв
ні 1945 р. СБ перевербувала Фою і направила її в Київ до Захаржевсь
кого із завданням схилити його на поїздку до Луцька начебто для пола
годження з центральним проводом ОУН питань організаційної роботи 
ОУН на сході, маючи намір таким чином його затримати.

З цією метою на ім'я Захаржевського 19 червня 1945 р. підготовлено 
листа, в якому зазначалося, що Калуженко направлена на зв'язок із 
центральним проводом ОУН, а Фоя повертається до Києва, щоб 5 
серпня 1945 р. разом із Захаржевським прибути до Луцька "для обгово
рення всіх питань розгортання організаційної роботи на СУЗ і на
лагодження зв'язку з центральним проводом". Аби переконати НКДБ, 
що місія, яку "органи" поклали на Калуженко та Фою, успішно вико
нується, працівники СБ спорядили Калуженко різною підпільною літе
ратурою останніх видань, яку вказали в листі Захаржевському.

Фоя, прибувши 22 червня до Києва, мала декілька зустрічей із пра
цівниками НКДБ УРСР, зокрема із заступником наркома генерал-лей
тенантом Дроздецьким. їй наказано негайно зв'язатись із Захаржевсь
ким і вручити йому листа та літературу.

Після зустрічі з Фоєю ЗО червня Захаржевський доповів про неї 
полковнику Данилову. Беручи до уваги можливу роботу Захаржевського 
в центральному проводі ОУН, було визначено, що "вона полягає в 
остаточній ліквідації організації українських націоналістів як іззовні, 
так і зсередини, та дискредитації діяльности ОУН перед українським 
народом"13.

Захаржевському та Фої наказано прибути до Луцька на обумовлений 
час, тобто 5 серпня 1945 р. Захаржевський мав документи на прізвище 
М. Думенка, за якими проживав у Києві.
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28 серпня Захаржевського допитували працівники служби безпеки 
ОУН. Він зізнався в тому, що від 1924 р. "перебуває на зв'язку з орга
нами ОДПУ-НКВС-НКДБ", розповів про "леґендований НКДБ УРСР 
провід ОУН на сході України" і про завдання, поставлені перед ним 
для встановлення зв'язку з центральним проводом ОУН. Як і Фою, СБ 
ОУН перевербувала Захаржевського. Контррозвідники українського 
національного підпілля, викриваючи резидентуру НКДБ, ЗО серпня
1945 р. за підписом Захаржевського відправили у Київ листа до 
"Наталки" (Міньківської), в якому писалося: "З радістю повідомляю про 
щасливе завершення моєї подорожі. 20 серпня мав дружні зустрічі із 
керівництвом ОУН, обговорили всі нагальні питання організаційної і 
пропагандистської роботи... Визнано, що моя безпосередня участь в цій 
справі необхідна, а тому залишаюсь тут на тривалий час"14.

Так було виявлено й знешкоджено одного з керівників агентури 
НКДБ та його підручних, з допомогою яких репресивно-каральний 
апарат здійснював широкомасштабні політичні інсинуації проти україн
ського визвольного руху. Та залишалися десятки й сотні подібних до 
них, що - підступно завдавали ударів у спину співвітчизникам. Однак 
опір завойовникам не припинявся. 5 березня 1944 р. нарком держ
безпеки УРСР Савченко сповіщав у Москву, що на території України 
"виявлено й зліквідовано 196 організацій і груп ОУН, у яких перебувало 
2456 учасників підпілля. З цієї кількости заарештовано 870 осіб, опра
цьовуються агентурою 483, встановлюються та розшукуються 1093 
особи"15.

Репресивно-каральні органи НКВС-НКДБ-МВС-МДБ у післявоєн
ний час шляхом залякування, шантажу та погроз залучали до співпраці 
місцеве населення. Особливого поширення це явище набуло в західних 
областях України, де тоталітарний режим свідомо прагнув посіяти во
рожість між різними верствами населення, провокуючи кровопролиття 
та братовбивчу війну. Одна частина населення перебувала в лавах укра
їнського визвольного руху: підпілля ОУН, Української повстанської 
армії, Дружин українських націоналістів, відділів самооборони. Другу 
частину, що леґально жила в населених пунктах, всіляко залучали до 
співпраці як інформаторів та аґентури, у винищувальні батальйони, 
групи охорони громадського порядку. Ідеологія тоталітарного суспіль
ства будь-що старалася протиставити ідеї національної державносіи та 
її носіям місцеве населення, заганяючи його в різноманітні воєнізовані 
формування, безпосередньо підпорядковані репресивним органам.

Так, відповідно до ухвали ЦК КП(б)У № П Б-166/86 від 1 червня
1948 р. "Про покращення масово-політичної роботи, дальший розвиток 
колгоспного будівництва та ліквідацію залишків банд українсько- 
німецьких націоналістів в західних областях Української РСР", ~з метою 
"охорони державної та кооперативно-колгоспної власності й сільського 
активу" органи МВС утворили озброєні групи охорони громадського 
порядку (ГОГП). Винищувальні батальйони, що належали органам 
МДБ, були зліквідовані, а їхній особовий склад після перевірки разом з 
озброєнням переведений у новостворені групи16.

На 1 січня 1949 р. в УРСР нараховувалося 6437 груп охорони гро
мадського порядку загальною кількістю 86 527 осіб. Для озброєння цих 
груп використовували трофейну зброю. Крім того, в жовтні 1948 р. 
отримано зі складів органів МВС СРСР 15 000 гвинтівок і більше як 2 
млн. патронів, що були видані на озброєння ГОГП. Всього на 1 січня
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1949 р. на озброєнні груп охорони громадянського порядку було 50 226 
одиниць зброї, в тому числі: 330 ручних кулеметів, 2846 автоматів, 
46 030 гвинтівок і 1020 пістолетів17.

Зміцнення тоталітарного режиму на території СРСР у післявоєнний 
період вимагало суворої централізації всієї репресивно-каральної сис
теми, поєднання зусиль усіх її складових частин і дальшої мілітаризації 
заідеологізованого радянського суспільства. Провідну роль посідає міні
стерство державної безпеки, тотальний контроль якого проникає в усі 
сфери суспільного життя. МДБ виконує функції політичної жандар
мерії. У жовтні 1949 р. рішенням союзного уряду в підпорядкування 
МДБ СРСР передається навіть міліція, перетворюючись на складовий 
елемент репресивної системи.

17 жовтня 1950 р. у всі підрозділи міліції західних областей України 
з управління мі літ тії МДБ УРСР направлено "Програму бойової підго
товки бійців груп охорони громадського порядку", розраховану на 74 
години, що включала такі розділи: спеціальна підготовка, тактична, 
вогнева та стройова підготовка. МДБ УРСР зобов'язувало керівників 
органів міліції, починаючи від 15 листопада 1950 p., один раз на декаду 
по чотири години проводити навчання з бійцями груп. При цьому 
особливу увагу звернено на "вивчення методів боротьби з оунівським 
підпіллям і його збройними формуваннями"18.

На Грудневому (1949 р.) пленумі ЦК КП(б)У М. Хрущова увільнено 
від обов'язків першого секретаря ЦК Компартії України у зв'язку з об
ранням його секретарем Московського обкому партії. Партійну органі
зацію УРСР очолив JI. Мельников.

Протягом першої половини січня 1950 р. в супроводі Д. Мануїльсь- 
кого, І. Сеніна та І. Назаренка він об'їздив усі обкоми західних облас
тей України, провівши подекуди чистку партапарату. В доповідях на 
пленумах обкомів він гостро критикував поганий стан ідеологічної ро
боти серед інтелігенції та у вищих навчальних закладах, вимагав зміц
нити колгоспи.

Таке "зміцнення" завжди здійснювалося випробуваними методами за 
безпосередньою допомогою репресивних органів. Тож не дивно, що 
невдовзі запопадливі виконавці "волі компартії" відправляють листа до 
Сталіна за підписами JI. Мельникова та Д. Коротченка, в якому "з ме
тою забезпечення найсприятливіших умов для соціалістичної перебу
дови сільського господарства та зміцнення колгоспів Волинської, Дро
гобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської, Тернопільської, Чер
нівецької та Закарпатської областей Української РСР просимо Вас, то
варишу Сталін:

а) дозволити здійснити виселення частини куркулів із західних, 
Чернівецької та Закарпатської, областей у кількості 1200 господарств за 
межі Української РСР з конфіскацією майна, яке їм належить;

б) конфісковане майно куркульських господарств передати колгос
пам безплатно із зарахуванням у неподільні фонди;

в) продовольче зерно, зернофураж та олійні культури передати дер
жаві;

г) дати вказівки міністрові державної безпеки СРСР про практичне 
здійснення виселення вказаних куркульських господарств у вересні
1950 року та працевлаштувати їх у ліспромгоспах міністерства лісової і 
паперової промисловості СРСР в районах східного Сибіру..."19.
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Одночасно із запропонованими "заходами щодо зміцнення колгос
пів" репресивно-каральні органи УРСР далі вели боротьбу з націо
нально-визвольним рухом, який не вщухав, набравши нових форм за 
умов глибокого підпілля. З цієї причини, як зазначає Ю. Шаповал, 
керівники центральних відомств МДБ мали чимало підстав для невдо
волення наслідками роботи своїх підлеглих у західних областях 
України.

12 липня 1952 р. міністр держбезпеки СРСР С. Ігнаїьєв надіслав на 
ім'я JI. Мельникова проект листа ЦК ВКП(б), у якому зазначалося, "що 
в результаті незадовільної роботи МДБ УРСР вказівка ЦК ВКП(б) про 
ліквідацію націоналістичного підпілля й озброєних банд у західних 
областях України виконується погано. МДБ СРСР неодноразово звер
тало увагу керівництва МДБ УРСР на необхідність чіткого й органі
зованого проведення операцій ліквідації банд, які виключали б людські 
втрати з нашого боку, а також на пильне ставлення до захоплених бан
дитів і використання їх у заходах для ліквідації банд.

Керівництво МДБ УРСР досі не досягло такого стану справ. За час 
від 1 серпня 1951 р. до 1 липня 1952 р. провалено велику кількість опе
рацій, унаслідок чого прогавлено понад 250 бандитів; за цей час у 
зіткненнях із бандитами органи МДБ втратили вбитими 36 і пора
неними 76 осіб. Через втрату пильності з боку працівників МДБ УРСР 
та місцевих органів, безвідповідального й довірливого ставлення до 
захоплених оунівців за останній час мали місце втечі важливих держав
них злочиніців.

Наприкінці 1951 р. зрадив і перейшов у підпілля важливий провід
ник ОУН Бей Василь, залучений до співпраці з органами МДБ, роз
шифрувавши перед підпіллям важливі відомості про роботу МДБ та 
спеціальні засоби оперативної техніки. Здійсненими заходами Бея в 
травні 1951 р. вбито.

У Квітні 1952 р. в Управлінні МДБ у Станіславській області 
перейшла на нелегальне становище група бандитських ватажків із шес
ти осіб.

У червні 1952 р. у місті Львові з конспіративної квартири МДБ від 
посиленої охорони зміг утекти член закордонного проводу й керівник 
служби безпеки ОУН, викинутий англійською розвідкою [із літака. — 
І. Б.] на території Тернопільської області, Матвієйко, якого викорис
товувано в конспіративно-розвідувальних заходах (Матвієйко наступно
го дня після втечі прийшов у МДБ)...

Міністр держбезпеки УРСР той. Ковальчук, його заступники т. т. 
Поперека, Шевченко та інші відповідальні працівники МДБ УРСР не 
здійснили необхідних заходів для наведення більшовицького порядку в 
органах МДБ УРСР й не виконали вказівки ЦК ВКП(б) про поліп
шення роботи з агентурою"20.

Пропонувалось увільнити .зі своїх посад М. Ковальчука, М. 
Попереку, В. Шевченка, а міністром держбезпеки УРСР призначити 
тодішнього прокурора УРСР Р. Руденка. М. Попереку й В. Шевченка 
пропонувалося призначити начальниками У МДБ відповідно Львівської 
та Тернопільської областей.

У липні 1952 р. на своєму засіданні політбюро ЦК КП(б) прийняло 
закриту постанову "Про факт утечі важливого державного злочинця, 
заарештованого органами МДБ Української РСР". Цей документ 
з'явився як реакція на факт утечі з конспіративної квартири МДБ
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Матвієйка, хоча його прізвище в постанові жодного разу не згадува
лося. За "злочинно-недбале ставлення до виконання свого службового 
обов'язку" звільнено з роботи, виключено з партії й піддано кримі
нальній відповідальності начальника 1-го відділу управління 2-Н В. 
Демиденка, майорів М. Корсуна та І. Калиниченка. Покарано й інших 
працівників, Міністрові держбезпеки УРСР М. Ковальчукові оголоше
но догану, його заступники М. Поперека і В. Шевченко також одер
жали догану й були звільнені зі своїх посад21. Міністром держбезпеки 
УРСР невдовзі був призначений П. Івашутін.

У складеній навесні 1952 р. довідці "Про стан і заходи щодо 
посилення боротьби з рештками банд оунівського підпілля у західних 
областях УРСР" констатувалося, що "суттєвого покращення стану слід
чої роботи в МДБ західних областей УРСР поки що не відбулося"22.

У січні 1953 р. політбюро ЦК Компартії України приймає постанову 
"Про факти порушень соціалістичної законності деякими працівниками 
органів МДБ Дрогобицької та Львівської областей", у якій зазначалося, 
що "факти найгрубіших порушень соціалістичної законності з боку 
окремих працівників органів МДБ Львівської та Дрогобицької областей 
свідчать про незадовільне виконання вимог закритого листа ЦК 
ВКП(б) від 13 липня 1951 p., постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 
листопада 1938 р. "Про арешти, прокурорський нагляд та ведення слід
ства", про низький рівень’ оперативно-слідчої роботи та серйозні непо
рядки в прокурорському нагляді"23.

Це були далеко не поодинокі факти з діяльносте репресивного полі
тичного апарату МДБ УРСР, який відігравав провідну роль у зміцненні 
тоталітарного комуністичного режиму в Україні.

10 липня 1953 р. "Правда" вмістила інформаційне повідомлення про 
пленум ЦК КПРС, який відбувся 2 — 7 липня, про його рішення 
вивести Л. Берію зі складу ЦК КПРС та про виключення його з партії. 
Текст постанови розсилався у вигляді "закритого листа" ЦК партійним 
організаціям. У цьому ж номері "Правда" надрукувала інформацію Пре
зидії Верховної Ради СРСР про. звільнення Л. Берії з посад першого 
заступника Голови Ради Міністрів СРСР і міністра внутрішніх справ 
СРСР, а також про передання його справи на розгляд Верховного суду 
СРСР. Наприкінці 1953 р. у пресі з’явилося повідомлення цього суду, в 
якому, зокрема, зазначалося, що "в закритому судовому засіданні, в по
рядку, встановленому Законом від 1 грудня 1934 року", було розглянуто 
"кримінальну справу за обвинуваченням Берії Л. П. та інших"24. Згідно
з повідомленням, вирок виконано 23 грудня 1953 р.

Тоді ж, 1953 року розпочався поступовий процес "десталінізації" 
тоталітарного радянського суспільства. 27 березня 1953 р. “Прийнято 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про амністію ув'язнених до п'яти 
років. Звільненню підлягали близько одного мільйона засуджених 
далеко не за політичними злочинами. У квітні 1953 р. ухвалено звіль
нити осіб, засуджених у "справі лікарів" та в справі "мінгрельської 
націоналістичної організації", яка нібито існувала в Грузії.

У вересні 1953 р. прийнято Указ Президії Верховної Ради СРСР, 
відповідно до якого Верховному суду надавалося право переглядати за 
протестами Генерального прокурора ухвали колишніх колегій ОДПУ, 
"трійок" НКВС та "особливої наради" при НКВС-МДБ-МВС СРСР. 
Тоді ж було скасовано військові трибунали військ МВС, "особливу 
нараду" MB С, скасовано постанову ЦВК СРСР від 1 грудня 1934 р.
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"Про порядок ведення справ про підготовку або здійснення 
терористичних актів".

У наступні роки ця робота тривала, але, на жаль, вона ще й досі не 
завершена. В Україні, яка від 1991 року стала на шлях розбудови неза
лежної демократичної держави, ще залишається спадок від комуністич
ного тоталітарного суспільства. Тисячі живих учасників національно- 
визвольної боротьби за Українську самостійну соборну державу, що 
пройшли через катівні більшовицької репресивно-каральної системи, 
вимагають визнання, не забуваючи рядків із твору українського поета 
30-х років Я. Жарка:

Сумно пшениця гойдається в полі,
Шепче колосся, — ми наче на волі,
Волю здобули, — а волі немає...
Давить бур'ян, кругом налягає...

J Бакатин В. Избавление от КГБ. — М., 1992. — С. 25.
2 Авторханов А. Империя Кремля. / /  Дружба народов. — 1991. — 

N° 2. -  С. 199.
3 Конквест Р. Жатва скорби. Советская коллективизация и террор 

голодом. — Лондон, 1988. — С. 485.
4 Джилас М. Лицо тоталитаризма. Перевод с сербо-хорватского. — 

М., 1992. -  С. 247 -  248.
5 ДАРФ. -  Ф. 9478. -  On. 1. -  Спр. 643. -  Арк. 281 -  306.
6 Там само. — Арк. 293.
7 Там само. — Арк. 295.
8 Там само. — Арк. 297.
9 Там само. — Арк. 298.
J0 Там само. — Арк. 300.
1] Там само. — Арк. 307.
12 Там само. — Арк. 308.
13 Там само. — Арк. 303.
14 Там само. — Арк. 309.
15 Там само. — Спр. 132. — Арк. 461 — 464.
16 АГІБ МВС України. -  Ф. 54. -  On. 1. -  Спр. 16. -  Арк. 1 -  6.
17 Там само. — Арк. 18.
18 Там само. — Спр. 22. — Арк. 38 — 46.
19 ЦДАГОУ. -  Ф. 1. -  Оп. 24. -  Спр. 73. -  Арк. 53 -  54.
20 Там само. — Оп. 190. — Спр. 72. — Арк. 150 — 151.
21 Там само. — Арк. 152 — 153.
22 Там само. Арк. 93.
23 Там само. — Спр. 73. — Арк. 3.
24 В Верховном суде СССР. / /  Известия. — 1953. — 24 декабря.
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Георгій СТАНСЛЕР

ЧЕРЕЗ СУПЕРЕЧНОСТІ ДО ГАРМОНІЇ ЕКОЛОГІЇ 
ТА ЕКОНОМІКИ В ЕВОЛЮЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ

Будь-яка господарська діяльність, як відомо, породжує цілу низку 
суперечностей, які можна об'єднати в три укрупнені блоки: "виробник
— споживач", "виробник — власник" і "споживач — власник". Ці супе
речності виявляються у відносинах між індивідами, соціальними група
ми, спільнотами та прошарками населення. Щоб усвідомити існування 
зазначених суперечностей, треба подолати певний психологічний бар'єр 
і звільнитися від ілюзій щодо легкого досягнення гармонії інтересів 
особи та суспільства.

Централізоване планування, мілітаристична спрямованість, ідеоло
гічне, економічне й національне насильство над трудівниками, які 
розглядались як малозначущі "ґвинтики" в громіздкому народному гос
подарстві, переконливо показали методологічну неспроможність проти
ставлення одній особі виробничника та власника. Державна політика 
підвищення продуктивности праці за рахунок хронічного дефіциту 
харчів, одягу, житла тощо в поєднанні з нездійсненними на практиці 
обіцянками близького світлого майбутнього в своїй основі суперечила 
соціальній суті людини, таким її основним рисам, як прагнення до зро
стання добробуту, почуття власности й задоволення справедливою 
оплатою праці, прагнення до вдосконалення професійної майстер- 
ности, чесної конкуренції та ін. Довгі роки, знищуючи в людині влас
ника, водночас убивали в ній виробника та перетворювали її на 
бездумного споживача. Наприклад, позбавлення селян власности на 
землю привело до того, що працелюбна та працездатна маса селян за 
першої ж нагоди тікала з колгоспів до міста й ставала бездумним 
споживачем сільгосппродукції. Таких прикладів безліч. Тому суспільна 
праця почала набувати переважно кількісного характеру, постійно 
втрачаючи свою якість. Зменшувалася зацікавленість у прогресивних 
енергоощадних і незабруднювальних технологіях, у підвищенні техніч
ного рівня продукції до міжнародних стандартів. У 70 — 80-ті роки 
Радянський Союз зіткнувся з найважчою еколого-економічною ситу
ацією: скороченням темпів економічного росту. Насправді це свідчить 
про зниження економічної ефекгивности централізованого планування
— опорної конструкції політекономії соціалізму, — хоча свого часу 
вона успішно забезпечила прискорену індустріалізацію народного гос
подарства, перемогу над фашизмом і відбудову зруйнованих територій.

Розв'язання еколого-економічних суперечностей МІЖ буттям і свідо
містю вимагає їх опосередкування. Так, розв'язання суперечностей "ви-

8. Сучасність-7-8 113



робник — споживач" засноване на розвитку різних форм власности, що 
сприяють розширенню господарської самостійности суб'єктів керуван
ня та підвищенню їхньої особистої зацікавлености в кінцевих резуль
татах праці. Суперечності "виробник — власник" принципово переборні 
через гуманізацію структури споживання учасників виробництва, його 
самоокупність. На доповнення до традиційних витрат на особисте 
споживання та нагромадження, виплати Прибуткового податку вироб- 
ник-власник зобов'язаний сплачувати з власної кишені витрати на 
захист території від антропогенного й інших видів забруднення та 
виснаження і на соціальний розвиток, вносити плату за ресурси всіх 
видів, що використовуються, створювати страхові фонди, вести благо
дійну діяльність тощо. Тільки через господарювання на засадах 
сомоокупности люди пізнають справжню ціну землі, води, повітря, 
здоров'я, житла, особистої безпеки та, інших "безкоштовних" благ. 
Нарешті, суперечність виду "споживач — власник" розв'язується шля
хом удосконалення кваліфікації * працівників і докорінного переосна
щення робочих місць.

Таким чином, можна підвищити зацікавленість населення в нагро
мадженні суспільного багатства через збагачення кожного особисто.

Модель жорсткого цілеспрямованого планування виявилася не
сприйнятливою до нових вимог більш зрілої та складної економіки, 
заснованої на прагненні до особистої вигоди. Вона безнадійно заста
ріла морально. Крім того, зменшення приросту капітальних вкладень у 
народне господарство та зниження якости їх використання за умов 
екстенсивного економічного розвитку, особливо за останні десять 
років, закономірно прискорили старіння виробничого потенціалу, зу
мовили збільшення кількости об'єктів незавершеного будівництва й 
багато інших неґативних економічних наслідків. Величезні зусилля для 
реконструкції та модернізації цієї моделі без зміни її суті не тільки не 
привели до успіху, а навпаки, лише підтвердили, що вона застаріла й 
фізично. Однак було втрачено дорогоцінний час для безболісної науко
во обґрунтованої докорінної перебудови стратегічної моделі соціально- 
економічного розвитку. Закономірним наслідком стала глибока еколо- 
го-економічна криза, зубожіння народних мас, що прискорило вихід 
України із Союзу.

У цивілізованих країнах давно усвідомлено хибність суто соці
алістичних методів керування народним господарством і залишено на 
узбіччі історії насильство й обман як засоби підвищення продуктив
ности праці. Кожна з цих держав виробила закони співіснування й еко
номічної співпраці, засновані на ринковому способі господарювання, 
що дозволяють: ґарантувати право кожного громадянина діяти, дбаючи 
про власну, а не державну вигоду в найширшому її розумінні; спряму
вати дії громадян таким чином, щоб, реалізуючи власні інтереси, вони 
у взаємодії забезпечували зростання добробуту населення загалом; об
межувати, а за можливости й зовсім виключаючи затримання власної 
вигоди через яке-небудь насильство та порушення прав інших у цих 
країнах.

Ринкова економіка — один із проґресивних способів економічної 
праці, що заснований на розподілі праці, товарному господарстві, ви
гідній торгівлі й зумовлює для кожного свободу вибору ділового парт
нера та свободу встановлення цін на свої товари. Основними рисами 
, цієї співпраці є глибока спеціалізація, кооперація та конкуренція на
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ринку. При цьому держава не бере участи в закріпленні суспільно ко
рисної продукції (праці й послуг) за конкретними виробниками, а 
надає їм свободу вибору у вирішенні таких основних підприємницьких 
проблем: що виробляти? як і скільки виготовити? кому й за яку ціну 
продати? як розпорядитися отриманими від продажу грошима? та ін
ших. На ринку між продавцями-суперниками йде постійна боротьба за 
"головний приз" — гроші покупця, де кожен має рівне право вільно 
конкурувати в своєму умінні створювати високоякісну продукцію та 
раціонально розміщувати капітал.

Відповідно до своїх особливостей і економічних можливостей, кож
на держава за допомогою господарського законодавства та ділової ети
ки регламентує й коригує свої "правила гри" на ринку. Господарське 
законодавство складається з законів і нормативних актів, що визна
чають правила укладання й виконання комерційних угод, судового роз
гляду пов'язаних із ними спорів і міри покарання. Ділова етика, що є 
комплексом писаних і неписаних правил комерційної діяльности, спря
мована на невпинне витискання тих форм "неджентельменської" пове
дінки, які неможливо покарати за законом і які водночас суттєво зава
жають нормальній діяльності в цьому напрямку.

Господарське законодавство, що формує ринкові механізми, базу
ється на приватній власності й авторському праві. Приватна власність є 
формою юридичного закріплення за громадянином прав володіння, 
користування й розпорядження майном та іншим капіталом, який він 
може використати як для особистих, так і для комерційних цілей. Га
рантоване державою право власности означає, що господар капіталу 
може використати його на свій розгляд, якщо його дії не суперечать 
закону. Авторське право закріплює за автором (авторським колек
тивом) нового товару право на отримання одноосібної вигоди від його 
комерційної реалізації й захищає інтереси автора від безкоштовного 
використання іншими його нововведення.

Центральне місце в структурі господарського механізму посідає Ци
вільний кодекс, що встановлює загальні правила ринкових взаємовід
носин. Крім того, приймаються різного роду окремі закони, які до
повнюються і (або) коригуються відповідно до нових вимог, що їх вису
вають невпинно удосконалювані ринкові механізми.

Ділова етика спрямована на формування світогляду та культури під
приємництва. Заснована вона на повазі до господарського законодав
ства, чесності в широкому розумінні цього слова й добропорядності, 
що усуває недовіру і ворожі відносини між партнерами, знижує ризик і 
спрощує комерційну діяльність. Суворе дотримання норм і правил ді
лової етики є вкрай вигідними для взаємовідносин підприємців. Тому 
ділова етика постійно розвивається і вдосконалюється, завжди знахо
дить міцну підтримку з боку державних органів, закону та релігії.

Коротке порівняння двох способів економічної співпраці — соціа
лістичного та ринкового (капіталістичного) — у "чистому" вигляді наоч
но показує, що другий спосіб по суті своїй здатний набагато краще й 
швидше розв'язати вказані вище господарські суперечності, ніж пер
ший. Багаторічна практика також переконливо засвідчила високу ефек
тивність функціонування ринкових механізмів, перевагу капіталістич
ного способу виробництва над соціалістичним у динамізмі й досягненні 
економічного успіху. Водночас обидві моделі мають суттєву ваду, а са
ме: вони-ігнорують природний розвиток природної: сфери й ведуть
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людство шляхом екологічного руйнування (правда, з різною швид
кістю), до екоциду. Треба знайти третій, еколого-економічний спосіб, 
що мав би кращі риси двох перших, Гарантовано захищав території від 
антропогенного забруднення та виснаження. Справджуються пророчі 
слова закордонних учених-економістів Р. А. Дала і Ч. Е. Ліндблона: 
"Для мислячих людей стає дедалі важче визнавати обґрунтованими аль
тернативи, що бачаться в традиційному виборі між соціалізмом і капі
талізмом, плануванням і вільним ринком, регулюванням і вільною кон
куренцією, оскільки виявляється, що справжний вибір не такий 
простий і безперечний"1.

Можна припустити, що мова йде про суперечності іншого роду, 
всередині системи "держава — ринок". Особливість полягає у тому, що 
в цій системі безпосередньо і більш за все зацікавлена держава, але для 
її функціонування потрібні певні умови. Необхідною передмовою 
появи системи "держава — ринок" є товарне виробництво, без якого 
ринок принципово неможливий. Саме товарне виробництво обумовлює 
появу виробника товару та його споживача і, відповідно, суперечностей 
між ними. Діяльність першого спрямована на отримання доходу шля
хом виробництва максимуму товарів за мінімальних витрат і реалізацію 
їх за найвищою ціною, другого ж — на придбання максимуму цих 
товарів за мінімальною ціною.

Функціонування товарного виробництва якраз у такому режимі 
приводить із часом до перевиробництва, коли пропозиції виробника 
перебільшують попит споживача. Саме в такій ситуації ці суперечності 
обумовлюють появу ринку. Держава ініціює його зародження, забез
печує повне утвердження на В С ІЙ  території, контролює його діяльність. 
Інакше кажучи, ринок повністю залежить від держави.

Головною дійовою особою на ринку виступає посередник: через 
нього й завдяки йому здійснюється цивілізована організація товаробіз- 
несу. Капітал зі сфери виробництва дедалі більше переливається в рин
кові (посередницькі) структури. Потенціал екстенсивного шляху роз
витку слабшає, акценти зміщуються на якісні характеристики, що мак
симально задовольняють вимоги споживачів.

Таким чином, поява ринку — це якісний стрибок розвитку продук
тивних сил у формі товарного виробництва, коли виробничі відносини 
трансформуються в ринкові, де товарне виробництво практично підко
ряється законам обміну та здорової економічної конкуренції. Якщо 
просте товарне виробництво — арифметика в економіці, то розвинуте 
товарне виробництво на основі ринкових відносин видається її вищою 
математикою.

Мета функціонування системи "держава — ринок" — невпинне 
зростання багатства населення (нації). Саме обсяг цього багатства 
характеризує економічну міць і потенціал держави.

У техносферний період багатство населення (національне багатство) 
має речовинно-майнову структуру, динаміка його втілюється в ефек
тивність суспільного розвитку. Невиробнича частина цього багатства 
визначає рівень життя. При цьому потреби населення задовольняються 
не тільки продукцією виробничої сфери, але й накопиченим раніше 
майном, що належить до невиробничої сфери і домашнього господар
ства в соціальній сфері.

Ця система складається з двох підсистем — державного та 
ринкового секторів. Державний сектор виступає первинним, відпові-
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дальним за функціонування й розвиток системи в цілому. Він керує 
ринковим сектором. Проте життєздатність системи, її економічну міць 
і темпи розвитку цілком визначає ринковий сектор.

Метою державного сектора є найповніше задоволення кожного 
мешканця території суспільно корисними благами, які звичайно нада
ються йому безкоштовно, та гарантований соціальний захист незамож
них шарів населення при невпинному підвищенні зайнятости, міні
мальних пенсій і заробітної плати.

У техносферних умовах задля досягнення цієї мети державний 
сектор виконує такі об'єктивно необхідні основні функції: стабілізації 
економіки через підтримку високого рівня зайнятости та стабільности 
цін і стимулювання економічного росту; справедливішого розподілу 
прибутків серед населення й так званої алокації (теж розподілу), спря
мованої на ефективніше розміщення ресурсів у ринковій економіці.

Як уже підкреслювалося, державний сектор економіки зацікавлений 
у повнокровному функціонуванні ринкового сектора. Тому перший із 
них постійно піклується про другого і всіляко заохочує ринкові від
носини через державну політику. Господарське законодавство та ділова 
етика складають разом необхідні умови лише для зародження цих від
носин. Подальша ж їх життєздатність і становлення визначаються рів
нем прибутку, що спонукає до підприємницької діяльности. Водночас 
розподіл прибутків, справедливий із боку законів вільного ринку, 
несправедливий із державних позицій. Суть у тому, що основна й пріо
ритетна функція ринкового сектора полягає у своєчасному постачанні 
державного сектора фінансовими ресурсами в обсязі, достатньому для 
виконання його функцій. При цьому не можна допустити до зниження 
доходу до мінімального рівня, після чого втрачаються стимули не 
тільки для праці в даній системі, але й для інвестицій у комерційні 
заходи, що зрештою може повернутися для населення небезпечним 
падінням економічної ефективносте господарської діяльности в цілому 
на території. Отже, розв'язання суперечностей між державним і ринко
вим секторами можливо лише за дотримання стійкого балансу еконо
мічних інтересів при розподілі доходів.

Державний сектор всіляко підтримує стійкість балансу економічних 
інтересів. Там, де для свого розвитку ринкова економіка не в змозі 
самостійно забезпечити стратегічні прориви в області науки та 
технології, глибоку перебудову виробництва, де не вистачає її 
потужносте для виконання великомасштабних інвестиційних проектів 
(із тривалими термінами окупносте, високим ступенем ризику й 
невизначеносте в отриманні бажаного рівня прибутків), на допомогу 
приходить держава. Це тим більше необхідно для приваблювання за
кордонних інвестицій у ринкове середовище та стимулювання науково- 
технічного прогресу.

Як показує зарубіжна практика, державне регулювання на націо
нальному й міжнародному рівнях є обов'язковою умовою нормального 
розвитку ринкового сектора. На національному рівні сучасне ринкове 
господарство немислиме без антимонопольного регулювання, заходів 
боротьби з інфляцією та політики стабілізації, що блокує довгі спади 
виробництва, на міжнародному — без сприятливої зовнішньоторговель
ної політики, контролю за міжнародною міграцією капіталу та робочої 
сили, впливу на валютні курси, керування платіжними балансами та 
багатьох інших дій.
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Ринковий сектор зазвичай є самонастроюванОю підсистемою, мета, 
функціонування якої полягає в найповнішому задоволенні матеріаль
них і духовних потреб населення шляхом купівлі-продажу вказаних то
варів за цінами, що встановлені на основі взаємодії попиту та пропози
ції в результаті конкуренції.

Ринковий простір підсистеми, що розглядається' наповнюють 
споживачі-покупці та фірми-продавці. Попит формується як плато
спроможна потреба в тому чи в іншому товарі, а пропозиція — це 
кількість товару, яку виробники хочуть і можуть виготовити. При цьому 
кожен споживач поводится раціонально й прагне до максимального 
збільшення власного добробуту, а метою кожної фірми є отримання 
максимального прибутку, причому фірми та споживачі Можуть без 
перешкод вступати один з одним у різні економічні відносини, вза
ємовигідно торгуючи будь-якими товарами й послугами.

Викладені механізми взаємодії споживачів і фірм закладені в нео
класичну статистичну модель, об'єктом якої є ринкова економіка. Для 
оцінки функціонування цієї моделі часто користуються критерієм 
ефекгивности Порето, відповідно до якого розподіл ресурсів у ринко
вому просторі вважається оптимальним, якщо добробут жодного учас
ника ринку не може бути покращено за рахунок одноразового по
гіршення добробуту інших. Керуючись цим критерієм у своїх теоре
тичних дослідженнях на мікроекономічному рівні, економіст-неокласик 
Г. Р. Варіан і його колеґи довели, що обмінні ’ відносини без якого- 
небудь зовнішнього втручання забезпечують алокацію ресурсів через 
ціни у стані рівноваги на ринку, оскільки саме вони впливають як на 
споживчий вибір, так і на виробничі рішення фірм. Іншими словами, 
в ринковому секторі ціни можуть ефективно виконувати роль інди
катора цінности або дефіцитности ресурсів2. Насправді ця теорія через 
низку причин не завжди збігається з практикою. Сучасна неокласична 
теорія виділяє з цих причин чотири основні,, що потребують держав
ного регулювання ринкового сектора3.

Перша причина полягає в необхідності задоволення ресурсами 
виробництв суспільних благ. З одного боку, ці блага можуть споживати 
багато людей одночасно, незалежно від того, ким вони оплачені, і не 
конкурувати між собою, з іншого, — безкоштовне користування цими 
благами не стимулює споживачів до фінансування їх виробництва. Як
що інформація про оптимальний обсяг виробництва окремих благ 
виявляється системою ринкових стимулів, то у випадку з суспільними 
благами ці функції зобов'язаний виконувати політичний механізм так 
званих споживчих пріоритетів. Вони виражаються в кількості коштів, 
що виділяються з податкових платежів за результатами голосування 
споживачів на ті чи інші урядові програми, розраховані на задоволення 
їх суспільними благами. Ці функції бере на себе державний сектор. 
Ефективна стратегія відносин між виробниками суспільних благ та їх 
споживачами досягається тоді, коли цей сектор є посередником між 
ними. Він вилучає податок із потенційних споживачів суспільних благ, 
а отримані кошти направляє на фінансування їх виробництва (на 
оплату замовлень приватних фірм, субсидування виробництва тощо).

Друга причина полягає в тому, що ще не всі витрати й вигоди пере
важно екстернального (зовнішнього) характеру між виробниками това
рів знаходять відображення в ринкових цінах. Унаслідок цього зміню
ється структура товарів, що надходять на ринок, не на користь дер
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жавним інтересам. Виникає несправедливий розподіл прибутків між 
агентами ринку, ринкові ціни втрачають значення індикатора реальної 
цінности, що в підсумку призводить до Неефективної алокації ресурсів 
на ринку, неспроможности ринкового способу господарювання. У цій 
ситуації суспільно корисний ефект від економічної діяльности аґентів, 
що виробляють позитивні екстерналії, перевищує індивідуальні оцінки 
або нижчий від них у разі негативних екстерналій. Державний сектор 
має право скориґувати такий стан, вирівнюючи суспільні та індивіду
альні оцінки. У випадку негативних екстерналів це досягається шляхом 
додаткового таких аґентів, а при позитивних — як субсидуванням їх
ньої діяльности, так і податковими пільгами, такою мірою, щоб за 
допомогою державного реґулювання забезпечити оптимальну для 
системи "держава — ринок" рівновагу.

Третя причина неефективної алокації ресурсів на ринку полягає в 
асиметричності інформації, що її мають аґенти, укладаючи угоди. 
Ефекти, що виникають через часткову або повну дезінформацію одного 
чи кількох учасників угоди щодо можливости її виконання й очіку
ваних результатів, заведено називати інтернальними. Насправді це 
витрати й вигоди учасників угоди, не обумовлені при її укладанні. 
Вони виникають саме тоді, коли продавець, не порушуючи умов кон
тракту, поставляє покупцеві явно некондиційну продукцію, безкарно 
розриває контракт на свій погляд тощо.

Джерелом виникнення інтерналій є витрати на отримання інфор
мації, які можуть стати вищі за очікуваний виграш від укладання угоди 
за умов симетричної інформації.

Державний сектор зацікавлений в усуненні третьої причини. Для 
цього він: постійно вдосконалює через правову систему стандартні 
форми контрактів, процедуру укладання угод і нормативну базу санкцій 
за порушення їхніх умов; законодавчими нормами наказує еконо
мічним суб'єктам безкоштовно надавати якомога повнішу інформацію 
своїм конраґентам; систематично вдосконалює методи контролю якос- 
ти продукції на ринку, встановлюючи стандарти якости, видаючи 
ліцензії на виробництво високоякісної продукції; законодавчо захищає 
права споживача.

Четверта причина неефективної алокації ресурсів пов'язана з наяв
ністю в ринковому просторі бар'єрів, особливо галузевого характеру, 
для вільного "переливання" капіталу, що відбивається на рівні кон
куренції. Мова йде про витрати, які доводиться робити новим фірмам, 
що вступають у ринок. Це зменшує очікувану ними норму прибутку, 
отже й конкурентоздатність. У зв'язку з цим нові фірми втрачають заці
кавленість у входжейні до ринку. З позицій суспільної корисности й 
ефективности державний сектор переважно економічними методами 
реґулює рівень конкуренції в ринковому секторі. Для його підвищення 
державний сектор зменшує згадані витрати нових фірм шляхом 
надавання їм пільгових кредитів, субсидій, податкових пільг, знижуючи 
ризик отримання очікуваного прибутку від підприємницької діяль
ности. Для зменшення рівня конкуренції він надає діяльним на ринку 
фірмам ліцензії та патенти, що дають їм виняткові права на певний вид 
економічної діяльности, що набагато знижує небезпеку притоку над
лишкового капіталу в ринковий сектор4.

У центрі взаємозв'язку і взаємодії державної та ринкової підсистем 
стоять ринкові ціни. Ринкова система ціноутворення ґрунтується на
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низці загальновизнаних основних положень: все має ціну, в тім числі й 
різні види людської праці, земля і витрати капіталу; ціни встанов
люються на ринку як наслідок вільної конкуренції, зважаючи на попит
і пропозицію на ринку; ціни відіграють ключову роль в економічному 
розвитку, розподілі доходу та національного багатства серед населення. 
Ці положення підтверджує на практиці історичний досвід капіталістич
них держав, хоча теоретично не всі вони строго доведені. Основними 
факторами формування ринкових цін є стабілізація економіки, конку
ренція та витрати виробництва.

Державний сектор контролює рух цін у ринковому секторі й прагне 
не допустити до їх інфляційного росту, спираючись переважно на еко
номічні методи: субсидії з бюджету, податкову й кредитну системи та 
інші. Дж. М. Кейнс та інші економісти його напрямку розробили ос
нови макроекономічної теорії державної дії на аґреґовані економічні 
показники та їх регулювання5.

Ринковий сектор через ті ж ціни діє на державний і перетворює 
його. Від моменту появи він обумовлює інтенсивний шлях розвитку ви
робничої сфери, особливо промисловосте. Частка промисловосте у 
валовому національному продукті невпинно зростає. Виробництво стає 
крупносерійним, орієнтованим на великі ринки й на вироби масового 
попиту.

В організації господарської діяльносте техносферного періоду 
провідну роль відіграють акціонерні товариства, великі корпорації з 
жорстким відокремленням капіталу-власности від капіталу-функції. їхні 
робітники та службовці формально наділяються акціями й іншими 
цінними паперами, стають співвласниками своїх підприємств, але ре
ально не беруть участи в процесах ухвалення керівних рішень. Голов
ним джерелом додаткової вартосте є переважно фізична праця вироб
ничих робітників. їхня кількість, а отже, й частка у складі зайнятого у 
виробництві населення збільшується. Аналогічна картина спостеріга
ється й у сільському господарстві, де переважає фермерський шлях 
розвитку.

Зростання ефективносте функціонування системи "держава ри
нок" обумовлюється в цей період переважно галузевими виробничими 
факторами: економією живої праці в найрізноманітніших формах 
унаслідок комплексної механізації й автоматизації трудомістких техно
логічних процесів і найефективнішим використанням минулої праці 
(виробничого апарату, матеріально-енергетичних та інших видів ресур
сів) за рахунок зниження витрат на одиницю кінцевої продукції шля
хом підвищення питомої потужносте технологічних агрегатів, укруп
нення підприємств, концентрації підприємств-гігантів у безпосередній 
близькості одне від одного та від населених пунктів.

За цих умов чим вища динаміка росту багатства населення, тим 
більше навантаження суспільної сфери на природну. Відбувається 
своєрідний "розмін" економічного росту на природні блага, оскільки в 
техносферний період система "держава — ринок" через несприятливість 
до екологічного боку науково-технічного прогресу втягує в господар
ський оборот величезні маси природних ресурсів, а частка їх суспільно 
корисного використання незначна. У міру антропогенного забруднення 
й виснаження території стають дедалі більш непридатними для прожи
вання. Саме низька якість життя визначає межу використання галу
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зевих факторів для підвищення ефективности суспільного розвитку на 
кожній конкретній території.

Погіршення якости життя приводить до різкого зниження еконо
мічної могутности й потенціалу системи "держава — ринок" тому, що 
речовинно-майнова сутність перестає бути основним мірилом справж
нього багатства населення, суттєво змінюється його природа й струк
тура.

Економічна література містить численний матеріал, присвячений 
трансформації вмісту категорії національного багатства. Значний вне
сок у розв’язання цієї проблеми зробили вчені О. Ф. Балацький, 
JI. А. Білашов, В. В. Варанкін, М. А. Віденський, С. А. Генсірук, 
Р. Годсміт, К. Г. Герман , А. А. Гусєв, Дж. Кендрик, Я. В. Коваль, 
М. Я. Лемешев, В. Леонтьев, Дж. Мілль, М. М. Паламарчук, М. А. Пи- 
нігін, В. А. Поповкін, О. С. Пчелінцев, Н. Ф. Реймерс, В. Г. Сахаєв,
А. В. Сидорович, К. М. Ситнйк, В. К. Фальцман, Н. П. Федоренко, 
Д. Форд, Т. С. Хачатуров, А. В. Яблоков та інші. Водночас із позицій 
екологічної безпеки ця категорія досліджена ще недостатньо.

У ноосферний період господарювання суттєво змінюються пріорите
ти. Основою національного багатства виступає запропонований захист 
території від антропогенного забруднення та виснаження, що інтегрує 
неречовинне багатство (потенціал здоров’я населення, його духовні 
цінності, освітній і науковий потенціал, що формують інтелектуальну 
власність); природні багатства (природні умови й різноманітні природні 
ресурси) та речовинне багатство (засоби виробництва й домашнє 
майно).

За цих обставин система "держава — ринок" внутрішньо перебудо
вується, не змінюючи суті ринкових відносин. Взаємодія державного та 
ринкового секторів стає екологічно дедалі жорсткішою. Зростає частка 
послуг в економічній сфері як у валовому продукті, так і в чисельності 
зайнятих на тлі збереження товарного достатку в ринковому середови
щі. Вдосконалюються посередницькі послуги, збільшується їхній обсяг.

Промислові виробництва — державні й приватні — стають гнучкі
шими, оснащеними робототехнікою та мікропроцесорами. При цьому 
вони орієнтуються на індивідуалізовані запити споживачів, на най
більші за місткістю ринки. Забезпечення максимального розміру націо
нального багатства зумовлюють взаємоспрямовані процеси переходу 
державних підприємств у приватну власність і, навпаки, знижується 
частка акціонерного капіталу в активах компаній; на зміну великим 
корпораціям приходять різного роду малі й середні спеціалізовані 
підприємства, яких об'єднує ділове партнерство та кооперативна форма 
власности. Аналогічна картина спостерігається в сільському господар
стві, де також домінують кооперативи й спеціалізовані фермерські гос
подарства.

Підвищення ефективности виробництва в ноосферну епоху 
відбувається головним чином за рахунок зниження частки витрат на 
оплату праці промислових і сільськогосподарських робітників у загаль
ній вартості продукції; економії на витратах для реалізації товарів як 
усередині системи "держава — ринок", так і за її межами, в інших ана
логічних системах; зменшення накладних витрат узагалі, в тому числі 
пов'язаних з антропогенним забрудненням і виснаженням території.

Для ноосферного періоду характерне також дедалі більше скорочен
ня робітників і селян у "чистому" вигляді з наступним зникненням ро
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бітничого класу та класу селян із соціальної карти суспільства. Щораз 
більше робітників стають повноправними співвласниками спеціалізова
них підприємств і вже не формально, а реально беруть участь у про
цесах прийняття керівних рішень і розподілу прибутків. Аналогічним 
чином праця селянина трансформується в працю фермера. Насправді ж 
це підприємці, оскільки функції організації й управління, ведення біз
несу починають посідати в їхній праці провідне місце, для чого пот
рібні різнобічні й глибокі знання.

За даними Бюро статистики США, сьогодні в більшості галузей про- 
мисловости частка витрат на оплату робітників на виробництві складає 
в загальній вартості продукції не більше як 5%, тобто менше частки 
відрахувань на амортизацію. Темпи зростання чисельности працівників 
розумової праці прогресивно зростають. Так, у промисловості США 
частка інженерно-технічного й адміністративно-управлінського персо
налу в загальній чисельності зайнятих за 1948 — 1987 роки зросла з 16 
до 34 %, а у фонді оплати праці тільки за 1954 — 1987 роки — з 25 до 
47 %. Зараз більше як 90 % американських фермерів мають вищу ос
віту.

Для задоволення потреб ринку — збільшення швидкости пошуку 
партнерів, укладання угод і підвищення рівня якости товарообміну 
всередині системи "держава — ринок" — швидко утверджується 
індустрія інформатики. Згадане вище бюро до 2000 р. прогнозує інтен
сивний розвиток цієї індустрії та інших наукомістких галузей, а саме: 
електроніки, точного машинобудування та приладобудування, різного 
роду біотехнологій для виробництва екологічно чистої продукції тощо. 
У зв'язку з цим серед професій, чисельність працівників яких зростати
ме в США найшвидшими темпами, немає жодної робітничої. За цей 
час приблизно в 1,5 рази зросте чисельність інженерів і техніків з 
електроніки, програмістів ЕОМ і системних аналітиків, бухгалтерів та 
інших працівників, праця яких так чи інакше пов'язана з опрацюван
ням інформації.

На сучасних промислових підприємствах США практично стерлася 
різниця між розумовою та фізичною працею, бо зведено до мінімуму 
частку останньої. Так, якщо на старих автоскладальних заводах на
раховувалося до 150 професій робітників і службовців, то на сучасних 
підприємствах 80-х років — не більше як 5. Загалом це висококваліфі
ковані фахівці, об'єднані в самокеровані бригади, що виконують широ
кий обсяг операцій і функцій6.

Такі самі перспективи очікуються в Японії, а також ФРН, Франції, 
Англії та інших європейських країнах. Близькі до них Сингапур, Тай
вань, Південна Корея й інші високорозвинуті держави. Усе це свідчить 
про те, що в ноосферну епоху головним джерелом додаткової вартости 
стає переважно інженерна й управлінська праця, і в цьому основна 
заслуга системи "держава — ринок".

Для розвитку наукомістких галузей необхідні екологічно чисті 
території, близькі за якістю до природних умов. У зв'язку з цим бізнес 
стає надійним союзником держави в захисті територій від антропоген
ного забруднення та виснаження. Остання обставина "у висхідній про
гресії ініціює підвищення еколого-економічної (еконологічної) куль
тури в підприємницькій діяльності серед населення загалом. Раніше 
полярні інтереси державного та ринкового секторів no4HHatoTb із часом 
зближуватися й гармонізуватися, відкриваючи тим самим новий шлях
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суспільного розвитку, при якому екологічна безпека населення пре
валює над економічним прогресом.

Короткий розгляд системи "держава — ринок" показує, що ця 
система є видатним винаходом людства, який не має альтернативи. 
Суттєва її особливість полягає в тому, що державний і ринковий сек
тори взаємо-зумовлені та взаємопов'язані як, образно кажучи, спо
лучені посудини, що зумовлює гнучкість, раціональність і життєздат
ність системи загалом при будь-яких втручаннях зовнішнього середо
вища.

Понад 150-літня практика виявила внутрішню спеціалізацію системи 
"держава — ринок". Ринковий сектор обслуговує державний сектор. Він 
обстоює переважно галузеві інтереси вільного підприємництва й тому є 
потужним мотором науково-технічного проґресу на шляху суспільно- 
еконологічного розвитку. Але одним мотором рух не забезпечиш.

Державний сектор захищає в основному територіальні інтереси 
населення, головним чином еконологічні. Він є реальною конструк
цією того механізму, який разом із мотором — ринковим сектором — 
складає спроможну до руху вказаним шляхом машину.

Постійно самовдосконалюючись і оновлюючись, ринковий сектор 
об'єктивно сприяє розвиткові державного сектора. Ринковому сектору 
принципово не вигідне відставання від нього державного сектора, 
оскільки, з одного боку, він Цілком залежить від останнього, а з дру
гого — відставання державного сектора спричиняє функціонування 
ринкового сектора не в оптимальному еконологічному режимі. Тому 
систему "держава — ринок" можна якоюсь мірою розглядати як сис
тему, що самонастроюється на баланс територіальних і галузевих інте
ресів. Справді, якщо державний сектор почне поглинати ринковий, то 
економічний проґрес сповільнюватиметься, і коли він досягне нульової 
позначки, система "держава — ринок" трансформується в суто держав
ну. У разі ж поглинання державного сектора ринковим система загалом 
стає дедалі більш некерованою і в своєму прискореному русі поступово 
розвалюється і в кінцевому підсумку вкидає державний сектор у 
глибоку економічну кризу, що вже не раз було на практиці. Якщо по
рівняти систему з автомобілем, то високу еконологічність у поєднанні з 
підвищеною комфортністю та іншими споживчими властивостями в 
сучасному автомобілі можна досягти тільки за найповнішого вико
ристання науково-технічного проґресу в розробці як мотора, так і 
механізму самого автомобіля (шасі, кузова, системи управління тощо). 
Але це ще не все. Треба домогтися того, щоб найкращі характеристики 
мотора та механізму не просто сполучались, а раціонально інтеґру- 
вались у єдине ціле; тільки тоді можна розраховувати на успіх.

Система "держава — ринок", залишаючись по суті капіталістичною, 
пройшла в своєму розвитку величезний шлях, істотно оновилась і під
вищила гуманне ставлення до населення загалом. Ті порівняно вузькі 
рамки, якими сучасна ринкова економіка обмежує дії держави, зовсім 
не перешкоджають глибоким перетворненням у соціальній сфері. Про 
це свідчить досвід цивілізованих країн, що набагато піднесли рівень 
народного добробуту внаслідок реформування господарського механіз
му шляхом активізації ринкових сил і звільнення держави від економіч
но необґрунтованих функцій. Людям завжди жилося краще за функціо
нування системи "держава — ринок", ніж за державної економіки (без 
ринку).
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Як свідчить світова практика, резерви розглядуваної системи для 
збільшення національного багатства далеко не вичерпані, отже, її по
тенціал повною мірою ще не використаний.
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УКРАЇНСЬКІ МАНДРИ

Оксана СОЛОВЕЙ 

АМБЕРҐРІС-КАЙ

Б'юся об заклад, що ви про цей острів ніколи не чули. Ми також. Донедав
на.

Нам приділили наріжну кімнату горішнього поверху. Поверхів два. Вікон у 
кімнаті три, вони дивляться в різні боки, і це добре, бо охолодження немає, 
отже протяг бажаний. Вихід з кімнати — на піддашшя; обійдеш пів будинку 
дзвінким помостом, а там зовнішніми дерев'яними сходами — на вуличку. Ву
личка куца, затрушена сухими водоростями. Повернеш праворуч — за 
кількадесят кроків хлюпостить вода, повернеш ліворуч — відразу втрапиш на 
перехрестя з центральною.

Розглядаємося. Вітер намотує на мотузку рушники. Рожеві, жовтогарячі, 
зелені. Намотує, розмотує — бавиться. Простирадла опираються, тільки лопо
тять. Низько кружеляють великі чорні птиці. Зовсім чорні, чорні з білою 
манишкою, коли-не-коли — з червоною. Альбатроси? Широко розпростерши 
вузькі непорушні крила, вони повагом линуть угору, вниз, по колу. Хтось 
запустив чорного з білою облямівкою змія, птахи тримаються обік, подивовані, 
сторожкі.

Хиляться, мов тікаючи од води, кокосові пальми, метеляються їхні роз
куйовджені корони, голосно шурхотить довгий пірчастий лист. Не на жарт роз
гулявся морський бриз.

Білі хрести цвинтаря з віддалі невидимі проти білого піску. Якби не темні 
стовпчики огорожі (дротяна сітка між ними теж невидима), місцина могла б 
здатися звичайним пляжем, бо й прилягає до узбережжя.

Суцільна смуга кипучої піни відділяє зеленкаву воду ляґуни од темно-синьої 
потойбіч коралового рифу, другого величиною підводного бар'єра на земній 
кулі. З піни вихоплюються баранці хвиль, стремлять до берега. Зрідка про
сунеться статечний вітрильник, нетерпляче проскочить моторівка. Погойду
ються на причалі катери з жіночими найменнями: "Єва", "Соня", "Лідія", 
"Таня".

Сан Педро — єдине на острові містечко — має чотири подовжні вулиці та 
може з десяток поперечних, що похапцем забрідають у воду й кінчаються дов
железними кладками, до яких в'яжуть човни. З висоти берегова лінія нагадує 
рідкозубий гребінець.

Центральною вулицею завсіди снує люд: туристи — гуртами чи парами; 
місцеві — вдень переважно одинцем, а під вечір також гуртами. Одні й другі 
босоніж. Тугий вогкуватий пісок приємно лоскоче ступні. Вулиці не куряться 
навіть під колесами авт, що рухаються, приладжуючись до городян, пішим 
ходом. Машин не густо. Перед зустрічними проходжалі чемно розступаються, а 
як нажене котра з-за спини то кляксонить вибачливо — уступіться з дороги, 
прошу. Прокотиться знехотя.

Коли не глипнеш у вікно, дріма на перехресті рудий собака, уткнувшися 
мордою в лапи. Втілення змирливости й неремства. Оминайте, кому не лінь. 
Його й оминають. Ось, побравшися за руки, продефілювала пара; високі обоє,
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він — уміру огрядний, сивий; вона — що заввишки, те й завширшки, темне во
лосся по плечах, мете червоною хламидою пісок. Вигулькнув з двору донкіхот у 
жовтогарячих шортах і чорній сорочині-плетінці, сливе непомітній на темній 
шкірі. Замість шолома — ширококрисий бриль. Пішов-протанцював до човна. 
Військовим кроком марширує туди-назад, туди-назад молода дівчина. Рясна її 
спідниця з нагрудником обв'язана на стегнах клаптем невода з великими 
чарунками. Тріпочуть на вітрі од пояса кроєні рукави блюзки з тонкої сіті. Все 
біле-білісіньке. Зринуло: "Ой, закиньте, рибалочки, шовковую сіть, та зловите 
щуку-рибу...".

Вештається кількоро ставних хлопців-туристів. На кожному, крім густої 
засмаги, трусики з британського прапору — Юніон Джек на сидниці! А он жін- 
ка-ниточка в чорному купальнику з чотирма глибокими вирізами (спереду і 
ззаду — згори донизу, з боків — знизу догори) обережно ступає у воду. Присад
куватий чоловік в капітанській фуражці топчеться біля човна зі скляним дном, 
готовий щомиті стати до послуг охочим глянути на підводні дива. Ходімо!

Фантастично виглядає морське царство. Дивовижні рослини, кольори, 
форми. Все те ворушиться, пливе, переливається. Вже довгенько нас супро
водить молода баракуда, далека своякиня акули. Природа наділила її жіночою  
цікавістю, і з цього кори стають рибалки, як отой наш сусіда по пансіону — 
спортивного вигляду сивуватий чоловік, — що витяг чималеньку рибину й по
просив кухаря зготувати вечерю на все товариство. Коли ми за столом прихва
лювали смаковиту печеню, молодісінька дружина рибалки не втерпіла по
хвалитися, чий то улов.

Капітан спритно правує суденцем між відрогами бар'єру. Тримаємося 
ляґуни, де вода проглядається до самого дна. За рифом починаються темні 
хлані. У їхньому сховку, на глибині, куди не сягають наземні бурі (щонайменше 
70 метрів), розринувся чорний кораль і спроквола нарощує грубизну (за 
століття досягає заледве цаля в діаметрі). Його поперечний перекрій нагадує 
зріз стовбура: на чорному помітно концентричні брунатні кільця. По тих 
кільцях цей вид коралю відрізняють від теж чорного "янгольського", що заселяє 
мілкіші води. Наш капітан тридцять років пірнав у безодні, виносив на 
поверхню гілчастий національний скарб. Навчені його розповіддю, підемо 
згодом базарювати і таки вишукаємо намисто з глибинного коралю. (Амери
канська митниця зажадає від нас розписки, що воно для себе, не перепро
дувать).

У вітрині виставлені чоловічі футболки місцевого виробу з дотепними 
написами на тлі схематичного контура країни: на грудях — "Де в дідька той 
Беліз?", на спині — "А кого то в дідька обходить?" Забавні фрази навертають на 
жарти. Сорочки, звісно, купуємо. І тільки перегодом — так помалу ви
світлюється знимок Поляроїда — крізь невинні, здавалося б, запити проступає 
не така вже й весела самоіронія. Справа в тому, що...

***

Шмат Юкатанського півострова — розміру Сумської области, а з насе
ленням у десять разів меншим, — оточений Мехіко, Ґватемалею та Карібським 
морем, мало не століття був англійською колонією і називався Британський 
Гондурас. 21 вересня 1981 року територія набула статусу незалежности та 
прибрала офіційної назви Беліз. На час нашого там побуту країна проіснувала • 
в новій іпостасі неповних п'ять літ. Ще далеко не кожен довідник подавав нову 
назву. Пересічний обиватель у далекій стороні марне згадував шкільну науку 
географії і губився в здогадах: де в дідька той Беліз? А не дійшовши певности, 
стенав плечима: чи воно мені треба?

Новоявлену країну відразу прийняли до Об’єднаних Націй, ніхто не 
заперечував її права на існування. Чи то пак ніхто, крім західного сусіди — Гва
темалі. На мапах, виданих у Гватемалі, Белізу немає й понині: його територію
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показано як департамент єдиної Гватемальської держави. Офіційне пояснення 
таке: людність Белізу стала жертвою імперіялістичних сил, її слід визволити з 
чужого ярма і повернути в матірне лоно. Пригадуєте фільм Дзиги Вертова 
"Ентузіязм, або Симфонія Донбасу”? Випуск ВУФКУ 1931 року. Під музику 
Шостаковича рухаються безкрайні колони демонстрантів. Лозунги, лозунги, 
лозунги. Один випливає на ширину екрана: "Железной рукой поведем 
человечество к счастью!" І не здумай, голубе, пручатися...

Від примусового щастя Беліз убезпечають британські війська, яких ми не 
зауважили. Зауважили інше.

***

Туристичний автобус з Беліз Сіті чимдуж гонив до Тікалу, найбільшого, як 
сьогодні вважають, міста-держави і найзначнішого культового осередку давніх 
Майя. Там пильно працюють археологи з різних кінців світу: корчують дикі 
хащі, підводять упалі стели з пророцькими написами, реставрують ступінчаті 
піраміди — круті-крутющі! — з храмами на вершку. Там люто верещать мавпи у 
гніві на прибульців.

Тікал у Гватемалі.
До кордону дорога була як дорога, ми її просто не помічали, оглядали 

краєвиди. Розбуяла зелень джунґлів, дрімучі травостої, порожисті струмки. 
Безлюддя. За прикордонною заставою картина змінилась. Щедро полосканий 
тропічними зливами піщаний путівець зяяв водориями. Ускочити в такий — 
біда! і гуртом не випхаємо автобуса. Шофер проворно вертів кермом, демон
стрував мистецтво об'їздів. Через певні інтервали край путівця сіріли військові 
бараки. Кладені акуратними стінками мішки з піском охороняли якісь об'єкти. 
Стирчали в небо бруси шляґбавмів. Юрмилися гурти солдат. Наш провідник 
звірявся півголосом:

— Перегородять інколи шлях, і стоїмо годинами.
Настрій підупав, розмова не клеїлася. А втім, при такій їзді краще мовчати, 

бо чого доброго язика прикусиш. Аж коли добулися нічлігу, розвеселили нас 
дрібні поросята. Були вони дивної масти — молодий каштан у чорних латках. 
Одно лежало, підібгавши ніжки, друге стояло субіч, п'ятачки звернені в наш 
бік. Раптом те, що стояло, шугонуло вгору, мов вистрілене з катапульти, і 
спало донизу в попередній позі по другому боці лежачого. Акробатичний трюк 
був виконаний так блискавично й точно, що глядачі тільки ахнули. Засміялися, 
загомоніли. Відлягло.

***

Коли повернулися в Беліз Сіті, місто вирувало. Готелі переповнені вщерть, 
навіть наша скромна "Монна Ліза". Гамірно, людно — артисти, кінооператори, 
технічний персонал. Саме починали знімати нашумілий згодом фільм "Уз
бережжя комарів". Будні набрали святного вигляду. Щось подібне, мабуть, 
робилося рік тому, в часі відвідин Єлизавети II. Ще й досі висять вітальні 
транспаранти ("От здания к зданию протянут канат. На канате — плакат"). 
Хтось із місцевих, перехопивши мій здивований погляд, гордовито пояснив: 
Наша королева приїздила. Вчуйтеся в оте наша. Яка ще тендітна незалежність! 
З приїзду королеви ми явно скористалися: бачимо місто в причепуреному 
вигляді. Воно ж не столиця, щоб завжди тримати його, як лялечку. Загубило 
недавно свою першість.

Важливий порт Беліз Сіті був довгі роки адміністративним і культурним 
центром країни. Та наскочило раз (1961) і вдруге (1978) надпотужне цунамі, 
змило у море цілі дільниці, і столицю завбачливо перенесли на підгір'я в Бель
мопан. Дещо старого вціліло. Чепурна англіканська катедра (1812); резиденція 
генерал-губернатора, де після королеви спочивають голлівудські зірки;
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імпозантний будинок Найвищого суду (1814) — ажурна вежа з годинником, 
парадний ґанок-балькон, двомаршові двобічні сходи на нього. У Британіці є 
графічне зображення цього дому.

Проти найвищого суду — центральний міський сквер, обрідкувато засад
жений кущами й деревами. Скрізь перед кущами стовпці з грізними 
табличками: "Категорично заборонено звалювати сміття". Під одним з них роз
кидані найінтимніші частини жіночої білизни. Що тут діється за темряви, кат 
його знає, а за денного світла було так.

Ледве рушила геть таксівка, що підвезла нас до готелю, простенького, без 
швайцара, як підступив до нас — наче з-під землі виріс — ошатно вдягнений 
чоловік і чемно запитує, чи не цікавить нас товариство "молодих людей прият
ной наружности". Чи то наша відповідь дуетом, а скорше, мабуть, вираз облич 
змусили його миттю щезнути.

Влаштувалися, збираємося в місто. Господиня нараджує: познімайте го
динники, міцно тримайте торбинки, не одягайте доброго намиста й золотих 
ланцюжків. Точнісінько те саме, що говорили нам у Лімі 1975-го, слово в 
слово.

Стріли на пошті літнє подружжя. Американці. Жінка рада перекинутися 
словом:

— Не розумію знайомих, вони провели в Беліз Сіті цілий тиждень. Що тут 
можна тиждень робити? — дивується.

Ми теж дивуємося. Для нас це місто — перепочинок в подорожі. Завтра 
крихітний літачок занесе нас на острів, про який ми раніше ніколи не чули — 
Амберґріс- Кай.

Одної радісної днини там напишеться лист, що його я не потруджуся 
відіслати:

У Вас метуть сніги,
У Вас риплять морози,
А тут на береги 
Навідуються грози.

Той каже — лихо з Куби,
Той запевня — зі Сходу,
Той вірить — чорні птиці 
Накликали негоду.

Наскакує вітрисько,
Гнуть пальми пружні спини.
Шумить, гуркоче, блиска,
Ні стриму, ні упину.

А дихається легко 
І  міцно-міцно спиться.
Читаю "Обертона"
І  вірю в чарівниць я.

т з
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МИСТЕЦТВО

Володимир ПЩГОРА 

ХУТІР І АНТИХУТІР

(Про виставку "Хутір", 
влаштовану Національною 
Асоціацією Мистців у  Дер
жавному музеї українського 
образотворчого мистецтва в 
Києві, Національному музеї у  
Львові, музеї сучасного мис
тецтва у Хмельницькому)

У кожного мистця зав
жди своя сучасність. На
решті ми в Україні дожили 
до цієї невідпорної істини. 
І тому виставка — свідчен
ня незакомплексованости, 
багатоманіття, полістилізму 
творчости членів Націо
нальної Асоціації Мистців і 
художників, запрошених до 
цієї виставки — вдалася 
повністю. Експозиція була 
побудована так, що фор
мальні та стильові напрям
ки творів — інколи поляр
ні. Вже в першому залі по
руч із культовим, магічним, 
символіко - фо льклорним 
реалізмом Андрія Антоню
ка (Миколаїв) представле
ний абстрактний декора
тивний кольоропис Володи
мира Сірелшикова (Мюнхен); 
поряд зі знаково -символіч
ним, сакральним живопис
но-графічним мистецтвом 
Люби Лебщь-Коровай (Лівів)
— ікон но-м он ум енталь
ні, фольклорно - бойчукіст-

Петро Гончар (м. 
темпера, 1991

Київ), “Маковія ”, левкас,

Ніна Денисова (м. Київ), 
олія, 1994

“Невимовне”, полотно,
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ські темпери Олек
сандра Івахненка  
(Київ); разом із най- 
тоншими тоновими 
модуляціями у фігу- 
ративних алегоріях 
Надії Пономаренко 
(Ужгород) — висо
кокультурне в ко
льорі й дивовижно 
гармонійне в поє
днаннях контрастних 
барв посімодернісіич- 
не малярство Сергія 
Савченка (Одеса); за- 
нуреність у доісто
ричні глибини праук- 
раїнства, розкутість 
образного мислення і
феноменальна техні- Гонтаров (Харків), “Спасівські яблука ”
ка Миколи Сторо- тмти0’ 19S9 ____________
женка (Київ) — і ба- 
гатовимірність так
званого "мотлоху'' життя в інста- разів ('Тачанка Махна" львів'яни- 
ляції Федора Тетянича (Київ). Тут на Романа Петрука). 
же бачимо витончений перетин Отакі тепер "хуторяни",, що 
начебто обрядових форм у стилі- мешкають у найбільших містах 
зованих людських постатях ("Про- України, в Західній Європі. А ось 
щання" киянина Степана Куцого) іще одна "хуторянка" — українка
— і мостово-арковий, 
архітектурний, "Кор- 
бюзьє- Німейєрський’’,
споріднений із ната- Володимир Цюпко (м. Одеса), “Безназви”
ками на вежо-шпи- ._________________________________________
леподібні форми ук
раїнської культової 
дерев'яної архітекту
ри стиль Ярослави 
Мотики (Львів); про
зоре, сяйливе, льодя- 
но-сріблясте, з кера
мічними вставками і 
неочікуваним тракту
ванням стародавньо- 
узвичаєних форм, скло 
Романа Дмитрика 
(Львів) — і виключна 
простота, лаконічна 
виразність, що пере
гукується з народною 
іграшкою і переважає 
її довершеністю об-
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!ШЦШ

Людмила Мазур (м. Хмельницький), *Легенда ”

Олександр Івахненко (м. Київ), “Дівчина з райдуги ”, 
дошка, темпера, 1993

зі Сполучених Шта
тів Аркадія Олен- 
ська-Петришин. її 
царство флори — ви
сокотехнічна, з міс
тико -промовистими 
гіперреалістичними 
макроформами і з 
переконливим уви
разненням декора
тивности чорного і 
білого, плями і 
штриха, тла і зобра
ження, літографія. 
Нарешті, надибали і 
на справжніх хуторя
нок (без лапок) у 
творі киянки Наталії 
Задорожньої, який 
так і називається: 
"Хуторянки". На пас
телі зображені укра
їнки в національному 
вбранні — красиві, 
чисті, пісенні, по
земному високі, віч
ні.

Ця виставка — ан
титеза провінційності 
й хуторянству... "Ху
торяни" "вбрані" різ
номанітно. Ось На
таля Кумановська 
(Луцьк) представляє 
"Автопортрет у схід
ному костюмі" — яс
кравий, виразний, 
дещо театралізований 
і декоративний. А 
ось і без вбрання: 
Микола Радько 
(Київ) у саркасгич- 
но-гротесковій сюр
реалістичній манері 
показав оголених жі- 
нок-риб, що розва
жаються з "героєм"... 
Від низького до ви
сокого — один крок. 
Ще одна група ого
лених — у другому 
залі виставки. В сяй-
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Галина Севрук (м. Київ), “Гулеви- 
чівна ”

ливо-білому мармурі Каррари ки
янин Віталій Шишов представив 
"Адама і Єву" в експресивному 
поцілункові. Витончені форми 
постатей, натхненне дійство пра
батьків християнського роду пере
конають, мабуть, навіть атеїста у 
неминучості й божественності на- 
родин людства...

Християнство і язичництво — 
сусідять: відповідником "Адаму та 
Єві" в експозиції другого залу є 
"Берегиня" Миколи Білика (Київ
ська область). Високомистецький 
витвір, продуманий до тонкощів, 
хвилює своїми крутогнучими по
лірованими об'ємами та міццю ду
ховної ідеї. Вони суголосні — цей 
твір і однойменна кераміка Гали
ни Севрук, великої мисткині су
часносте, що її персональна вис
тавка експонувалася в той же час 
у Національному музеї історії Ук
раїни. Шкода, що на "Хуторі" во
на представлена лише одним тво
ром. Його пластична вишуканість, 
монументалізоване звучання, сю
жетна збагаченість, потужне вип
ромінювання українського духу 
промовляють до кожного.

Ось експозиція другого залу. 
Про його середину, що тримає
ться на пластиці Шишова та Біли
ка, ми вже сказали. Торцеві — 
ударні — стіни влучно фланковані 
"традиціоналістами" — тут твори 
Опанаса Заливахи (Івано-Фран
ківськ) та Віктора Г онтарова 
(Харків). Обидва представлені 
трьома роботами. У картині, на 
якій — мадонна з дитям, Заливаха
— і традиційний, і модерний:

Василь Ярин (м. Львів), “Повернення ”, 
бронза, 1989
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вписуючи площинну групу у фор
ми вісімки, він ніби вияскравлює 
символ безконечносіи українсько
го роду, матері й дитини. А вра
жаюча за красою колориту і фак
тури коричнево-пастельна з кон
трастно-гармонійним тоном ко
льору слонової кістки роздвоєна 
постать із мечем і книгою чи не 
символізує і наше сьогодення, і 
нашу виставку: нам треба бороти
ся — за волю, за чин, за високо- 
розвинену, дужу Україну. Бороти
ся — духовно.

"Меч духовний"? Звісно. Але ж
— меч! Якби лишень не сталося 
так, як указує Микола Теліженко 
(Черкаси) у своїй скульптурній 
композиції "Шукачі" (пластичне 
відлуння "Сліпих" Брейгеля). Він 
цікаво стилізує постаті воїнів, що 
невпевнено, навпомацки кроку
ють — куди? У безвість? Воїни, 
що шукають ворога? І не шука
ють, а швидше — скрадаються, 
плентаються, мов сліпі...

Отож не подивуємось "Перед
чуттю" подоляка Миколи Мазура, 
малярському творові із третього 
залу (до речі, сусідові "Шукачів"), 
де певною мірою прямолінійно 
(але ж це реальність передчуття!) 
зображена шестилапа чорна пот
вора, домінуюча в картині, зро
джена в абстрактній розжареній 
пустелі — уяві автора. Двоє людей
— у печері, інша печера уже по
рожня, десь поодцалік — криваві 
дими і хрест цвинтарний, і лише 
хижодзьобий птах-монстр протис
тоїть подобі змія... "Тепер би й 
Юрія-Переможця дочекатися! А 
він — поруч: у творі Дмитра 
Стецька (Тернопіль) "Вівтар". 
Картина виписана неординарно, в 
сучасній інтерпретації, де пло
щинність побудови має глибину, 
абстрактність форми поєднана з 
умовною фігуративністю. На вів
тарі Дмитра Стецька — ніби роз
пластана постать * вершника, 
Юрія-Змієборця. Асоціації глибокі

Ярослав Мотика (м. Львів), 
“Предвісна ”

Віталій Шишов (м. Київ), 
“Язичницький торс ”
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й прозорі: на українському вівтарі 
нині — чи жертва, чи герой?... Та
ким чином, сучасність автора — 
наша дійсність.

Одначе, повернімося до друго
го залу, до творів Віктора Гонта- 
рова. От уже хто ще раз перекон
ливо довів, що реалізм і традиція
— "вічнозелене дерево життя".

Володимир Федько (м. Київ), “Корифеї 
українського театру”, гобелен, вовна, 
1983

Тонке тональне сюжетне маляр
ство із сільськими умовними 
краєвидами і атрибутикою; ліри
ко-епічна атмосфера творів, тьмя
не, примарне нічне освітлення 
темного колориту, непрозора 
грань поміж минулим і вічністю...

А поруч із цими творами — ко
лірним контрастом, ніби вишивка

(чи ткання) білим по білому (а це 
особливо важко) — олійні твори 
Володимира Федька (Київ), який 
представив картини "Під яблунею" 
та "Голодомор". Тут пригадується 
"Герніка" Пабло Пікассо, що її са
мобутнім, на українському 
підґрунті, відлунням є переживан
ня київським мистцем геноциду 
нашого народу в "Голодоморі". На 
відміну від великого іспанця, В. 
Федько вписує в апокаліпсис ук
раїнських 1930-х розп'яття Христа: 
разом із, певно, третиною нашого 
люду була знищена і його віра...

Та, мабуть, невипадково В. 
Федько поруч із "Голодомором" 
виставив вічний (надто ж улюбле
ний бойчукістами) сюжет — "Біля 
яблуні": всупереч усьому дерево 
життя — вічне! Оця риса — опти
мізм, питомий для української 
культури, — притаманна й вистав
ці "Хутір". Так, як і ще одна — ху
дожній естетизм. І той виняток, 
що ним стали два концептуальні 
твори Федора Тетянича (Київ) — 
із першого та третього залів — із 
синонімічними назвами "Нескін
ченність" та "Безконечність" — 
тільки підтверджує правило. Не 
лише хаос людського буття і його 
оречевленісіь, але й невлаштова
ність і бідність нашого сьогодення 
представляють зміст цих інсталя
цій мистця. Зате третій його твір, 
під назвою "Фрипулья" (назва ме
тоду, головним автором якого є 
наш експонент), — високомис
тецький, естетичний. У ньому — 
блиск і злиденність мистецтва, 
його краса як суть і його мішура, 
обличя і маска, башта зі слонової 
кістки і високі подерті декоровані 
черевики автора, гра і довічне 
служіння прекрасному. Печаль
ний і усміхнений автопортрет 
майстра...

Вдало розташувалися на цен
тральній стіні другого залу твори 
Петра Малишка (Київ), одного із 
найсміливіших і найвиразніших
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постмодерністів абстрактного 
спрямування. Під цими крупно- 
масштабними роботами розташо
вана мініатюрна пластика Миколи 
Степанова (Одеса), яка своєю іє- 
ратичністю та поліхромією хоч і є 
певним відлунням давньоєгипет
ської традиції, але й несе в собі і 
риси нашої давньої степової куль
тури.

Киянка Ніна Денисова звер
тається у своїх творах до найчис
тішого — до спогадів дитинства, 
коли дитяча уява народжувала 
розпрозорені барви сонячного зо
лотого світла і синіх від
критих тіней, а у величній 
олюдненості, понад усіля
кою метушнею — раптово 
виникає синя птаха. В 
"Утаємниченому", складе
ному в квадрат із чотирьох 
картин, що нагадують та
ким чином шибки вікна, 
поєднання чорного і чер
воного з зеленавими від
тінками настільки магічно 
й тонко виплекане, що 
відчуваєш дихання цієї таї
ни, якусь містичну, незбаг
ненну природу творчости, 
дивне переплетення пам'
яте, інтуїції й майстернос
те зі щирим жіночим по
чуттям.

Сусід Н. Денисової по 
експозиції — Петро Во
лодько (Полтава). Два його 
полотна — це ретельна ро
бота із фактурою і склад
ним кольором на підставі 
суб'єктивних вражень від лан
дшафту.

Перетворення світу в барву, 
переживання народного мистец
тва як свята кольорів — ув одному
із трьох полотен Карла Звірин- 
ського (Львів), представленого ро
ботами різних років. Значення 
творчости цього мистця — непе
ресічне, про нього треба говорите 
окремо.

Цікаві пошуки лінійної і колір
ної експресії у звичному націо
нальному сюжеті продемонстрував 
Володимир Гарбуз (Київ), мис- 
тець, занурений в українські 
дохристиянські вірування. Не 
можна обійти увагою пошуки в 
культурі кольоросполучень моло
дого мистця з Івано-Франківська 
Тараса Пліща. Його "Повернення 
блудного сина" — Іронічно-Гро
тескове. Вирішення — просте, 
площинне, "герої" впритул набли
жені до глядача.

Чи не єдиним портретом на

виставці є портрет Володимира 
Крячка у виконанні Опанаса За- 
ливахи (1962 року). Він представ
лений автором тому, що, подаро
ваний моделі в 1963-му, ніколи не 
виставлявся. Володимир Крячко
— один із побратимів Опанаса 
Івановича, переслідуваний КҐБ 
мистецтвознавець, філософ, чию 
творчість репресії занапастили, 
проте не зламали. Ця олійна ро
бота має непересічне значення

Петро Синяк (м. Львів), із серії “Дійство ”, 
полотно, олія, 1993
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для творчости Опанаса Заливахи; 
це один із перших творів мистця, 
в яких він рішуче став на шлях 
активних пошуків у колориті, 
просторі та композиції.

Цікавими творами були пред
ставлені скульптори Ігор Ковале- 
вич (Львів), Борис Корж (Київ), 
Володимир Наконечний та Воло
димир Гончаров (Січеслав), маля
рі Бабак-Хутірський (Черкаси), А. 
Саєнко (Київ), Михайло Демцю 
(Львів), поет Микола Воробйов 
(Київ), Володимир Пасівенко 
(Київ), Валерій Бондар (Харків), 
Анатолій Лавренко (Полтава), 
графік О. Білоткач (Київ). "Дій
ство" Петра Синяка (Львів) вра
жає силою кольорового співстав- 
лення червоних (ну як тут не зга
дати совєтську символіку!) жахаю
чих постатей, отупілих зарізяк із 
ознаками циркачів, і беззахисної 
тонконогої, жовто-блакитної тва
рини...

Ще, мабуть, ніхто не спромігся 
на глибокий і пильний аналіз 
творчости Петра Гулина (Львів), 
художня манера якого нині ста
більно виразна. Він представив на 
виставку своєрідний триптих 
"Еміграція в нікуди", де на голубо
му площинному тлі розігрується 
містерія з допомогою також пло
щинних, із чіткими контурами, 
амебоподібних формоутворень, 
які цього разу перемежовуються у 
своїх визначеннях з ознаками 
фрагментів людських постатей. 
Цей орнаментально-декоративний 
живопис з модерністично-аб- 
страктними обличчями набуває 
помітної сюжетности, соціальнос- 
ти звучання.

Луцькі художники Микола та 
Зиновія Рубани •— майстри мис
тецтва кераміки. Ваза Зиновії — 
вишукано-елеґантна, казково-на- 
ціональна ("Українські мотиви"), а 
"Перебендя" — не лише своєрідна 
двофігурна ілюстрація до вічного 
"Кобзаря", але й гостро актуальна

в нашому сучасному суспільстві. 
Микола ж віртуозно володіє фор
мою, створює сповнені глибини і 
психологізму чоловічі образи у 
"Благословінні душі" та "Молитві". 
Привертає увагу й невеличка ро
бота "Двоє (із серії "Мандрівка 
свідомости") ще однієї майстрині 
з Луцька, поетеси і філософа Оле
ни Бурдаш, яка захоплюється 
східною культурою і медитацією.

У третьому залі Микола Ма
лишко і Анатолій Федірко (обидва
— кияни) представили абстрактні 
полотна тонкого тонального ма
лярства. Ці майстри, "вмикаючи" 
підсвідомість, намагаються зберег
ти її чистоту. Микола Малишко 
лише тоді, коли виходить (засто
совуючи східну термінологію) з 
астрального плану й переходить у 
сферу раціо, добачає необхідність 
внесення в картину ірраціональ
ного — елементів чи то чуттєвого 
сприйняття реальности, як у 
"Провесні", чи знакового її пере
живання, як у "Межах", або чисто 
технічних композиційних та тоно
вих акцентів, як у "Натяках". Для 
цих мистців філософія кольору і 
колірна композиція, самозаглиб
лення і пізнання найтонших ду
шевних порухів через колір — 
суть їх творчости. Можна було б 
сказати: колір — це їхня сучас
ність.

Василь Химочка (Київ) подиву
вав своїми працями у стилі оп
арт. Ярослав Мотика (Львів) пред
ставив чорнодимлену кераміку, 
яка сучасна у формах і змісті, а 
водночас — закорінена в давнині. 
"Дві конфесії" — актуальна сати- 
рично-ґротескова група і два віч
них жіночих образи: один — сим
волічно-сакральний, інший — 
символічно-побутовий.

Чи не найкращою скульптурою 
на виставці були "Тіні предків" Ві
талія Шишова. Цей глибинно на
ціональний твір за силою соціаль
но-філософського звучання упев
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нено стає в один ряд із творами
A. Антонюка, Д. Стецька, В. Гон- 
тарова, О. Заливахи, Л. Лебідь- 
Коровай, О. Івахненка, Ярослава 
Мотики, П. Гончара, М. Білика,
B. Федька, М. Тертичного, О. 
Мельника.

Прагнення до синтезу — одна 
із характерних рис сучасної обра
зотворчосте. Скульптури Олега 
Лишеги (до речі, прекрасного киї
вського поета) радують і дивують 
професіонально глибоким, орга
нічним відчуттям пластичности й 
розумінням образности: "Невикін- 
чений торс", "Жінка на коні", 
"Воїн".

Один із простінків третього за
лу відданий абстракгно-ієроглі- 
фічним роботам поважного висо
котехнічного майстра Володимира 
Цюпка (Одеса). Цим творам при
таманний одночасний пошук ор
ганізації рухливої глибини маляр
ської площини за допомогою ко
льору, тону і півтонів та за допо
могою ліній, ширших і вужчих 
хвилястих динамічних смуг, гасну
чих кіл і півкілець. Тут же — на
тяки на прориви площини і таїна 
потойбіччя, інший вимір.

Чого може досягти майстер у 
мистецтві художнього скла — де
монструє львів'янин Андрій Боко- 
тей, чиї зооморфні та антропо
морфні вироби дивують своєю ар
тистичністю і розкутою фантазі
єю. Маленькі бронзові скульптури 
талановитого Василя Ярича (вій 
теж зі Львова) перегукуються із 
твором Миколи Білика "Материн
ство".

Одною з найбільших удач вис
тавки є оформлення центральної 
стіни третього залу. Тут владарю
вала гармонія колірних контрас
тів. Про твори М. Малишка вже 
було сказано. Ліву частину цієї 
експозиційної площі займало по
лотно Миколи Кривенка (Київ): 
абстрактні форми в ускладненому 
голубо-синьому колориті, з мо

розно-білим відлунням зимового 
душевного стану. У правій частині 
стіни — ще один "хуторянин", ук
раїнець із Польщі Андрій Ментух 
(Ґданськ). Два невеликі твори — 
"Земля" і "Вікно площини". Не
фарбоване світле поліроване дере
во рам контрастно поєднане з 
надзвичайно красивою оксамито
вою поверхнею полотен. У пер
шому з них переважають масивні, 
важкі й темні горизонтальні фор
ми, сполучені з тонкими верти
кальними світлими смугами. Ма
ляр вирішує проблему створення 
площинного простору за допомо
гою поєднання контрастних пло
щин, які стосовно одна до одної є 
формою і антиформою, реалією і 
дзеркальним відбитком (побудова 
композиції на поздовжній осі). У 
першій роботі, при всій її аб
страктності, натурний підтекст 
легко прочитується. У "Вікні пло
щини" приваблює естетизм по
єднання сріблясто-біло-крейдяних 
площин із тепло-дерев'яно-корич- 
нево-цегляним. І знову має місце 
перегук із натурними враження
ми. Ця подвійність смислу зобра
ження дуже симпатична.

Певно, символіка комуністич
ного червоного кольору ще не 
скоро забудеться мистцями. Ось і 
у цьому, третьому залі, кілька 
майстрів побудували свої твори на 
цій негативній символіці. У Олега 
Стовбура (Одеса) червона площи
на квадрату породжує однакові 
повторювані ряди глечиків (чом 
не гвинтиків у машині-державі?); 
у "Чорному яблуці" М. Мазура 
(про якого вже мовилося) червона 
площина виколисала мертве яблу
ко і хаос середовища, в якому від
бувається запекла боротьба форм, 
барв, світла, тіні, ліній... І все це
— на тлі непорушно-вічних світ
лих площин-гір — як іншого, 
вільного й високого світу...

Молодий, обдарований, пра
цьовитий Володимир Кабаченко
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(Одеса), ніби заперечуючи тупи- 
ковість філософи всім відомого 
чорного квадрата, переважну, 
центральну частину свого "чорно
го квадрата" пише життєдайним 
зеленим, на це зелене саджає пта
ха, а в чорне впускає рибину: 
"Сорока, яка не може второпати, 
що робить щука". Петро Гончар 
(Київ), на народній основі будую
чи своє полотно, заклинає сього
дення молодої держави: "Гори, го
ри ясно, щоби не погасло", — над 
палаючим вогнем у високому леті 
двоє красивих і певних себе моло- 
дят-українців.

Підсумовуючи, коротко зупи
нимося ось на чому. Мав рацію 
мистець і художній критик зі 
СІЛА Юрій Соловій, коли ще в 
1968 році, зайвий раз наголошую
чи на призначенні "сучасного" 
мистецтва, яке полягає у "поставі 
і винесенні нових ідей", уточню
вав визначення "сучасного мис
тецтва" як такого, "що виникло і

твориться з активного духового 
процесу нашої доби"*. Відтак, 
розглядаючи "активний духовий 
процес" третього року незалеж- 
ности України, мусимо констату
вати, що він не полягає лише в 
розвитку ідей мистецьких. Маємо 
не лише намагання пригадати на
буток українського авангардного 
мистецтва початку XX століття та 
творчости українців діаспори; не 
лише намагання пізнати сучасні 
світові мистецький, філософський 
і соціальний процеси, — але й ак
тивне життя духу у вирішенні 
життєво важливих проблем нашої 
сучасности: побудови власної дер
жави, скинення кайданів посгко- 
лоніалізму, позбуття комплексу 
меншовартости, здобуття енергії 
для творчости.

* Див.: Соловій Юрій. Про речі 
більші, ніж зорі. — Нью-Йорк — 
Мюнхен, 1978. — С. 20.
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Оксана ЮРЧИШИН

МИХАЙЛО БОЙЧУК 
ТА МИХАЙЛО 
ГРУШЕВСЬКИЙ

(Нові відомості про львівський період 
творчости визначного майстра)

Початком цього дослідження бу
ла цікава знахідка в допоміжному 
фонді відділу ірафіюі Національно
го музею у Львові. Йдеться про не
відомий досі двосторонній, тобто 1 

виконаний із двох боків товстого 
картону, твір видатного українсько
го мистця, засновника відомої шко
ли українських монументалістів 
Михайла Бойчука1. Аналогічний до 
картонів художника з колекції Дер
жавного музею українського обра
зотворчого мистецтва, свого часу 
подарованих йому львівською, ху
дожницею Ярославою Музикою, 
цей твір також не підписаний, про
те безсумнівно належить М. Бойчу- 
кові. На лицевій стороні — портрет 
маляревого друга, голови Наукового 
Товариства ім. Шевченка у Львові, 
"властивого основника і довголіт
нього організатора збірок" музею 
НТШ, професора Михайла Грушев- 
ського (атрибуція О. Сидора), на 
звороті — начерк "Ягня".

Картон зберігся досить зле, він 
деформований, довкола країв — 
брудні, чорні затіки. Портрет 
М. Грушевського виконано на тон
кому шарі левкасу, на місцях втрат 
якого є фрагмент живопису в хо
лодній, зеленаво-голубій гамі.

У науковому обігу існують ще 
два начерки портрета М. Грушев
ського, виконані М. Бойчуком на 
папері графітним олівцем та чор
ного аквареллю2. Обидва зберіга-

Михайло Бойчук. “Портрет М. Грушевсь
кого”, картон, акварель, 1912-1913. Публіку
ється вперше

ються нині у Львівській картинній 
Галереї і походять зі збірки Яросла
ви Музики. Акварельний портрет, 
датований у каталозі виставки 
"Бойчук і бойчукісти, бойчукізм" 
1910-ми роками, та твір, про який 
ведемо розмову, подібні й, очевид
но, є варіантами однієї композиції. 
Водночас, якщо акварельний малю
нок проробленіший у деталях та 
ближчий до натури, то твір із Наці
онального музею є наступним кро
ком пошуку, де художник, відкида- 
ючи непотрібні деталі, досягає уза
гальнення форм, більш виразного 
та лаконічного рішення образу пор- 
третованого.

Зі зворотного боку картону — 
начерк "Ягня" — можливо, ескіз до 
одного з монументальних розписів 
художника.

Коли саме і за яких обставин 
картон М. Бойчука надійшов до 
Національного музею — невідомо. 
Як і більшість творів художника, що 
зберігаються нині в основному 
фонді, він виявлений та внесений 
до інвентарної книги під час пере
обліку фондів у 1968 — 1972 роках і 
має назву "Невідомий художник. 
Портрет чоловіка з бородою".
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В

шииитнитнив
Михайло Бойчук. Обкладинка до книги 
А. Доде “Пригоди Тартарена з Тараскону”, 
дереворит (останній варіант), 1913

Під час трагедії 1952 року, коли 
згідно наказу Комітету у справах 
мистецтв Nq 375 з Національного 
музею були вилучені і знищені в 
підвалі Львівської бібліотеки АН 
УРСР 2115 "ідейно шкідливих" ек
спонатів, загинули і чотирнадцять 
творів М. Бойчука. Це Досить знач
ні за розмірами, виконані темперою 
на картоні та дошці три варіанти 
композиції "Милосердя", а також 
"Сон", "Богородиця з дитям", "Біля 
криниці", "Письменниця" та інші. 
Вони були впйсані до музейних 
книг під прізвищем "Бойчук", що 
автоматично означало смертний ви
рок. Збереглися лише необліковані 
твори...

Як відомо, з Національним му
зеєм М. Бойчука пов'язували давні 
та різноманітні справи. Ювілейний 
збірник, присвячений 25-л іто  му
зею, повідомляє, що "справжній лі

кар" пам'яток іконопису "Михайло 
Бойчук працював зі своєю школою 
від 1910 — 1914 року переважно в 
стінах Національного музею, де він 
і консервував ряд цінних ікон XV і 
XVI вв. "3

На жаль, нам не відомі ескізи чи 
фотографії мозаїчного напису "На
ціональний музей", зробленого М. 
Бойчуком у зв'язку з рішенням Ку
ратори від XII. 1909 року про пе
рейменування Церковного музею на 
"Національний музей імени митро
полита Андрея графа на Шептичах 
Шептицького". Ця мозаїка не збе
реглася. За свідченням того ж таки 
ювілейного збірника: "1919. III. 12.
— два хлопці МСО зажадали усу
нення мозаїкової таблиці з брами 
музею", а згодом — "невідомі виру
бали зі стіни таблицю з мозаїчним 
написом «Національний музей» ро
боти М. Бойчука"4.

Логічно було би припустити, що 
саме в період праці художника в 
Національному музеї двосторонній 
картон з портретом М. Грушевсько- 
го і поповнив музейну збірку. Про
те нитка пошуку в'ється далі, ос
кільки на звороті твору, біля начер
ку "Ягня" є чорнильний штамп-пе- 
чатка "Музей Н. Т. Ш. у Львові" та 
номер 31751.

Збірка Наукового Товариства ім. 
Т. Г. Шевченка у Львові — вагома, 
дуже цікава та майже недосліджена 
ділянка історії українського музей
ництва. Варто згадати хоч би те, що 
значне число творів сучасної колек
ції Національного музею має інвен
тарі колишнього музею НТШ, — 
очевидно, як і в Картинній Галереї. 
Килими музею НТШ сучасники 
"сміливо причисляли до кращих в 
Європі", захоплюючись "доволі пов
ними та всесторонніми" колекціями 
гуцульського прикладного мистец
тва, кераміки і гафтів Наддніпрян
щини, волинською (овруцькою) ар
хеологічною колекцією та іншими 
розділами музею. У 1920-му році 
львівська газета "Українська думка" 
писала про музей НТШ як "цінний 
завдаток на національну ґалєрію та
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іконографічну коллєкцію...". Після 
ліквідації Наукового Товариства ім. 
Шевченка від його музею залиши
лись поодинокі твори, декілька ску
пих згадок в архівах, не збереглося 
жодної музейної інвентарної книги.

Проте саме на терені музею 
НТШ нас чекали справжні відкрит
тя щодо донедавна прихованих у 
фондах архівів, обставин львівсько
го періоду творчости Михайла Бой
чука.

Першою домівкою музею НШТ 
були "кілька невеличких і зовсім 
невідповідних кімнат" "Академічно
го Дому" при вул. Супінського, 
"стрих камениці та читальна саля 
Бібліотеки".. Такі умови не могли 
забезпечити належного опрацюван
ня та збереження експонатів, і тому 
Виділ НТШ приймає рішення про 
перенесення музею в нове примі
щення. Далі варто процитувати 
уривки музейного звіту за 1912 рік: 
"Останнє чвертьрічє 1912 року при
несло важні переміни в жило і роз
витку Музея: На засіданнях на 
19. VI і 10. VIII. 1912 р. Виділ Това
риства ухвалив призначити на при
міщення Музея осібне помешканє в 
новонабуті Товариством великій ка- 
меници на розі ул. Чарнецького і 
Куркової5, що перед тим... склада
лося з 7 кімнат... Роботи про прис- 
тосуваню помешканя під музей роз
почато ще в кінці вересня під го
ловним доглядом члена Виділу То
вариства совітника Г. Пежанського 
і інженера Я. Ганкевича на підставі 
пляну виробленого в купі з головою 
Товариства проф. Грушевським та 
Управою Музея. В тих цілях 4 вели
ких кімнати від ул. Чарнецького пе
рероблено на 2 просторі салі..., а 
при участи артиста-маляра М. Бой
чука, котрому виділ віддав артис
тичний догляд за репараціями та 
пристосуванєм убікацій під музей, 
направлено і почасти помальовано 
підлогу в салях, помальовано стіни і 
стелю, повправлювано в вікна від 
подвір'я і в вихідні двери ґрати 
(після зладженого М. Бойчуком ри
сунку — на взір ґрат, типових для

Михайло Бойчук. Зворот обкладинки до книги 
А. Доде “Пригоди Тартарена з  Тараскону”, 
дереворит, 1913

старих українських церков і будин
ків)... Справами репарацій та прис
тосування помешкання під Музей 
пильно займався також проф. Гру- 
шевський і персонал Музея. В тепе
рішнім своїм стані льокаль Музея 
складається з п'яти саль. І салю 
займає природничий відділ, II і III
— відділ етнографічний, IV — (вона 
також разом з тим є салею для За
гальних зборів Товариства) — відділ 
передісторичної археології,, а V — 
відділ історичної археології"6.

Отже, попри величезну зайнятіс
ть, численні наукові, видавничі та 
редакційні справи, наприкінці 1912 
року голова Наукового Товариства 
ім. Шевченка професор М. Грушев- 
ський опікується влаштуванням му
зею НТШ в новому приміщенні, а 
член Товариства з 1912 року7 ар- 
тист-маляр М. Бойчук слідкує за 
переплануванням кімнат першого
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Будинок Н ТШ  при вулиці Чернецького, 24. Сучасний 
вигляд. (Інститут українознавства ім. Крип"якевича 
А Н  України)

Будинок НТШ  при вул. Чарнецького, 26, в якому 
мешкав М. Бойчук.

Фото початку X X  cm. з і збірки п. В  Ольхом 'яка.

поверху, упорядкуванням та оздобленням 
нових музейних залів, за давніми взірцями

робить ескізи захисних 
ґрат на вікна й двері, а 
можливо, навіть виконує 
розписи. Відповідь на ймо
вірність фресок М. Бойчу
ка дасть лише реставра
ційне дослідження; на щас
тя, будинок НТШ при вул. 
Чарнецького, 24 зберігся.

Очевидно, М. Бойчук 
брав участь і в побудові 
музейної експозиції, — до 
порад та допомоги худож
ників музейні працівники 
звертались у всі часи. У 
звіті за 1912 рік читаємо: 
"... від д. Бойчука прийня
то в депозит музея 2 старі 
церковні образи, котрі вже 
й вішені на відповіднім 
місці в салі історичної ар
хеології"8. Чи залишались 
ці твори в музеї надалі — 
невідомо.

Учениця М. Бойчука
О. Павленко згадувала пре
красну збірку народного 
мистецтва, килимів та дав
ніх ікон, яку згодом худож
ник мав у Києві. Одночас
но, за свідченням архівних 
джерел, у 1916 році в музеї 
НТШ знаходилась "цікава 
колекція церковних образів 
(між котрими деякі пред
ставляють взірцеві, першо
рядні артистичні твори 
старого нашого маляр
ства)"9.
На підставі описаного ви
ще вважаємо можливим 
датувати картон М. Бойчу
ка з портретом М. Грушев- 
ського саме періодом вла
штування музею НТШ, 
тобто 1912 — 1913 роками, 
як і термін передачі твору 
до музею НТШ. Оскільки 
ні інвентарних книг, ані 
описів збірки НТШ не збе
реглося, номер на звороті 
твору — 31751 мало що мо
же пояснити. Проте, з ви
падково зацілілої доповід-
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Записка стосовно видання А. Доде “Пригоди 
Тартарена з Тараснону”. 1913. Публікується вперше

ної записки працівника музею 
Олекси Назаріїва10, складеної 15 
січня 1916 року, довідуємось, що 
справа обліку творів у збірці НТШ 
була досить сумною. Штат музею 
складався з трьох осіб, із яких у 
1916 році один вже ліг "на поли 
слави", другий "вибрав собі... інше 
поле до діяльності", останній же з 
працівників — Олекса Назаріїв, 
вболіваючи за збірку музею в не
певні часи першої світової війни, 
просить створити умови для якомо
га швидшого опрацювання колекції 
та закінчення її інвентаризації. Оче
видно, в зв'язку з цими заходами 
твір М. Бойчука одержав свій но
мер. Цікаво, що подаючи загальну 
характеристику збірки, Олекса На
заріїв стверджує: "модерно-артис- 
тичний відділ музея («Галерея обра
зів»), представляє рівно ж значний 
національно-культурний інтерес і 
не малу матеріальну вартість..., дея
кі образи (напр. — портрети, особ
ливо мальовані з натури) — ... дуже 
цінні пам'ятки також до історії са
мого Товариства і його діяльности".

Що ж до інших творів М. Бойчу
ка, представлених в музеї НТШ, то 
згадаємо також дбайливо відрестав- 
ровані проекти державних паперів

України, експоновані поряд із 
творами Г. Нарбута, С. Налепін- 
ської-Бойчук та інших майстрів у 
1932 році на IV виставці Асоціації 
Незалежних Українських Митців в 
стінах музею НТШ11. Ця подія пот
ребує окремого ґрунтовного дослі
дження.

Портрет Михайла Сергійовича 
Грушевського роботи М. Бойчука зі 
збірки Національного музею варто 
пов'язати також з архівом художни
ка, що зберігається нині в Держав
ному музеї українського образот
ворчого мистецтва і походить від Я. 
Музикової12. Поряд із листами 
батька майстра, Левонтія, і дружини 
Софії Налепінської-Бойчук тут міс
титься докладний лист М. Бойчука 
до М. Грушевського з описом ман
дрівки художника до Роси та дві 
картки-записки М. Грушевського 
М. Бойчукові.

На початку 1912 року М. Бойчук 
відвідав у Петербурзі матір майбут
ньої дружини1 . Повертаючись до
дому, він пише М. Грушевському: 
"Високоповажний Михайло Сергіє- 
вич! Припізнивем ся з відповідею 
на Вашу карточку, тому що вона 
догнала мене аж в Москві. Я вже в 
дорозі до Галичини, за кілька днів
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Візитна картка М. Грушевського з написом 
М. Бойчукові. 8 / І Х- 1912. Публікується вперше

буду у Львові — йно в Чернігові з 
день зо два побуду і до Київа мимо
ходом вступлю хотьбийно на оден 
день. В Росії я переглянув Петер
бург, Новгород і Москву. Найбільш 
мене цікавили старинні пам'ятки 
штуки, що там переховуються: бага
то там дуже гарних річей, но мало 
котрі можуть рівнятися з київськи
ми старинностями. Дуже там пога
но обходяться з стариною всякі 
«завєдующиї і хранитєлі» музеїв, 
віддають прекрасні образи і мальо- 
вила на стінах до направи мало-ро- 
зізналим реставраторам і тії вспіли 
за кілька років тілько шкоди наро
бити, що коли очутатся людиска, то 
будут мали чого жалувати на довгий 
вік. Великої шкоди наробили в 
Новгороді і Москві, а що вже про 
Кієв та й спімнути гірко. Як поду
мати, що це все они в добрій вірі 
роблять і гадають що краще не 
можна — то навіть не знати що їм 
на тоє казати. Та й не досить того, 
що вже тілко намарнувати давній- 
шими літами в Київі і послідними в 
Новгороді, то чую збираються ще 
тії останки що ще схоронились в 
Софійській церкві і Михайлівським 
монастирі в Київі «реставрувати»... 
Я сподіваюся, що застану Вас ще

у Львові. Не знаю як уложиться на 
се літо план роботи, бо ще не ріше
но угоди мальовання церкви в 
Ярославі... Найкраще я про все уст
но розкажу бо на писмі путаю-пу
таю а толку мало виходить. Прошу 
передати поклін Марії Сил... і пан
ночці Кулюні».

Цей лист засвідчує досить близь
кі, приятельські стосунки художни
ка з М. Грушевським. М. Бойчук 
детально оповідає про враження від 
подорожі та свої мистецькі "вболі
вання", повідомляє про майбутні 
творчі плани, передає поклони ро
дині.

За декілька місяців з'являється 
нове свідчення їхніх спільних справ
— візитна картка М. Грушевського 
з написом: "Пана Михайла Бойчука 
уповажнив я закупити для мене рі- 
чи з коломийської вистави і іроші 
за річи ним для мене закуплені 
обов'язуюсь прислати. М. Грушев
ський 8(2 ...) IX 912».

Виставка домашнього промислу 
1912 року в Коломиї була значною 
подією в мистецькому житті Украї
ни. За свідченням очевидців14, се
ред розмаїття експонованих творів 
захоплював багатий відділ різьбяр
ства і токарства — "вироби найліп-

10. Сучасність7-8
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ших артистів-різьбарів Гуцулыцини, 
а також шкіл Вижницької... і дерев
ного промислу в Коломиї", колек
ція старовинної гуцульської зброї 
приватних осіб та "Буковинського 
краєзнавчого музея і Вижницької 
промислової школи", відділ Полтав
ського Губернського земства, виро
би пістинських гончарів та інші. 
Працівники музею НТШ двічі виї
здили у відрядження до Коломиї 
для закупів творів із виставки. Оче
видно, користуючись поїздкою 
М. Бойчука на коломийську вистав
ку у вересні 1912 року М. Грушев- 
ський просив при нагоді відібрати 
твори і до своєї приватної збірки. 
Ще в 1905 році, на Виставці україн
ських артистів, влаштованій Това
риством прихильників української 
літератури, науки і штуки "завдяки 
великій і добірній колекції профе
сора Михайла Грушевського, було 
гуцульське сницерство... репрезен
товане як найліпше"15, — відзначає 
Іван Трупі. Рецензію на виставку 
1905 року в "Артистичному віснику" 
він підсумовує так: дякуючи "заку
пам зі сторони митрополита 
А. Шептицького і проф. М. Гру
шевського та Наукового Товариства 
ім. Шевченка продано з вистави 
більше число творів штуки"16. Отже, 
відбір М. Бойчуком у вересні 1912 
року творів із виставки прикладно
го мистецтва для поповнення відо
мої колекції голови НТШ М. Гру
шевського видається цілком імовір
ним. Варто згадати також, що ре
цензію на коломийську виставку 
1912 року вважають кращим літера
турним твором Михайла Бойчука 1.

Останній документ із архіву 
М. Бойчука, що стосується профе
сора М. Грушевського, подарував 
нам ще одне відкриття. Це невелич
ка записка на пожовклім клаптику 
паперу: "Дорогий М. Л. Формат 
книги Доде про Тартарена той же 
сам, що Чупринки Контрасти, кот
ру маєте, або можете побачити в 
Книгарні. Просимо скоро прислати 
дощечку, бо незадовго випускаємо і 
напишіть на якім кольорі... і яким

Михайло Войчук. “Ягня”, ескіз, картон, 
вугіль, 1912-1913. Публікується вперше.

кольором надрукувати. Ваш М. Гру- 
шевський». Цей текст стосується 
мало відомої праці М. Бойчука —
оформлення виданої у 1913 році 
Товариством прихильників україн
ської літератури, науки і штуки 
книги А. Доде «Пригоди Тартарена 
з Тараскону". У вступній статті ка
талогу виставки "Бойчук і бойчукіс- 
ти, бойчукізм" репродуковано проб
ний відбиток незавершеного дере
ворита для обкладинки видання18, 
проте остаточний варіант гравюри, 
використаний при друці книги, як і 
невідомий досі дереворит М. Бой
чука на звороті обкладинки, ще не 
введені в науковий обіг. Ілюструю
чи дотепні оповідання французько
го письменника про пригоди відо
мого мисливця на левів пана Тарта
рена з Тараскону, М. Бойчук зобра
зив на обкладинці книги лева, що 
встав на задні лапи — типовий для 
геральдики персонаж. У лапах лева, 
на видрукуваному у виданні варіанті 
гравюри, з'являється герб із зобра
женням зайця, чим художник уни
кає темної плями необробленої 
площини праворуч на підготовчому 
відбитку гравюри і досягає своєрід
ного сріблястого візерунку тла. Наг
равійований в тій же манері зворот
обкладинки, де навколо герба, на 
темному тлі в'ються рослинні орна
менти, також, на нашу думку, нале
жить М. Бойчукові.

Того ж таки 1913 року, дещо ра
ніше книги А. Доде, Товариством
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прихильників української літерату
ри, науки і штуки було надруковано 
збірку поезій Грицька Чупринки 
"Контрасти" з титулом роботи ко
леги М. Бойчука Василя Кричев- 
ського19. Формат цієї книги є ана
логічним до видання, ілюстровано
го М. Бойчуком, про що й пише 
професор М. Грушевський, очевид
но, причетний до підготовки нас
тупної книжки.

Наприкінець розвідки варто 
уточнити ще одну деталь, пов'язану
з перебуванням М. Бойчука у Льво
ві.

Каталог виставки бойчукістів по
відомляє, що після паризького пері
оду у серпні 1910 року М. Бойчук 
здійснює поїздку до Італії, а "рівно 
через місяць... повертається... до 
Львова і оселяється в будинку Нау
кового Товариства ім. Шевченка на 
вул. Чарнецького, 26. Він займає 
майстерню, щойно звільнену І. Тру- 
шем... Майстерня залишалася за 
Бойчуком не менше як чотири ро
ки. А можливо, й усі сім..." °. Час 
утримання М. Бойчуком маляр
ського ательє на горищі будинку 
НТШ можемо уточнити, оскільки 
він майже співпадає з періодом пе
ренесення музею НТШ до нового 
приміщення та іншими справами, 
що пов'язували художника з голо
вою Товариства М. Грушевським.

Доля майстерні І. Труша та 
М. Бойчука, в якій згодом мешкали 
й інші відомі львівські митці, є до
сить примхливою. З травня 1901 ро
ку Іван Труш звернувся з листом- 
проханням до Виділу НТШ щодо 
влаштування власним коштом ма
лярської робітні в полудневій час
тині стриху кам’яниці НТШ при 
вул. Чарнецького, 2б21. Згідно укла
деної "Угоди": "уживання тої робітні 
тривати буде 10 літ, почавши від
1 січня 1902 року до 31 грудня 1912 
року... За уживане робітні через ви
ще означений час не буде Вп. Іван 
Труш оплачувати ніяких надежнос
тей, однак буде обов'язаний влас
ним коштом удержувати в добрім 
стані..."22. Тобто, І. Труш міг корис

туватися майстернею до закінчення 
1912 року, що не співпадає з поя
вою тут М. Бойчука восени 1910 ро
ку.

Опріч того, зберігся ще один до
кумент — Касова книга будинку 
НТШ при вул. Чарнецького, 2б2 . 
Серед імен винаймачів помешкань 
прізвище "Бойчук" знаходимо в ній 
від грудня 1912 року (I. XII. 1912) 
по травень 1913 року. У грудні, січ
ні та березні за малярське ательє 
(помешкання N° 237) художник 
сплачує 25 корон. У лютому та квіт
ні його ім'я відсутнє — можливо, 
через матеріальні нестатки, а мож
ливо, у зв'язку з від'їздами майстра 
зі Львова. У травні 1913 року 
М. Бойчук вносить 75 корон, по
вернувши борг, а надалі його ім'я у 
книзі зникає, хоч малярська робітня 
залишається за ним ще у 1915 році. 
Для порівняння — юрист Лев Сте
фанович, батько майбутньої худож
ниці Я. Музики, що мешкав у цьо
му ж будинку, сплачував щомісячно 
94 корони.

Стосовно адрес художника у 
Львові до 1 грудня 1912 року звер
немо увагу ще на одну обставину. У 
липні 1912 року (27. VII) С. Нале- 
пінська надсилає М. Бойчукові лист 
не на вул Чарнецького, 26, а як заз
начено на картці: "Австрія. Високо
поважний Пан Михайло Бойчук, 
вул. Петра Скарги 2-а. Львів". Мож
ливо, це й є та сама "уфундована" 
митрополитом А. Шепгицьким ус
танова, про Бойчукові розписи якої 
згадує каталог VIII виставки 
АНУМ24...

Тепер картон Михайла Бойчука з 
портретом Михайла Грушевського 
та начерком "Ягня" перебуває на 
реставрації. За результатами дослі
дження в рентгенівському випромі
нюванні з'ясовано, що під портре
том М. Грушевського міститься ще 
один шар живопису — невідома 
композиція Михайла Бойчука, яку з 
часом маємо надію побачити після 
ґрунтовних реставраційних заходів 
та дублювання портрета на нову ос
нову.
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Олександр ДУБОВИК

ПОЕЗІЯ І ПРАВДА НОВОГО 
МИСТЕЦТВА*

"Мислити вільно, але в співжитті 
дотримуватись загальноприйнятого ".

Отже, про постмодерн і, перш за 
все, про його глибинну основу. 
Власне, постмодерн — лиш один із 
зовнішніх виявів справжнього усві
домлення небезпек, що загрожують 
цивілізації в цілому. Це ідея спіль- 
ности долі, цілісности культури, пе
рехід від пораженської "занедбанос- 
ти" реального людського буття до 
життя у культурі, культурою і для 
культури — як єдиного порятунку.

В ідеї "палімпсестів" важко щось 
зрозуміти, не дослідивши хоча б по
біжно дві основоположні і взаємо
пов'язані позиції: "острівне" мис
лення і систему пріоритетів, яку 
можна розглядати як життєву люд
ську програму.

Згадаймо журливо-іронічну опо
відь Босюе про історію філософії як 
історію корабельних аварій. Умов
ність усіх її позицій можна поши
рити і на культуру в цілому. Але чо
му ж все-таки корабельна аварія? 
Звідки цей нав'язливий образ океа
ну, цей постійний рефрен людсько
го духу? "І сказав Бог: хай збереться 
вода, яка під небом, в одному місці, 
і хай явиться суша..." День третій. І 
тут же оціночна ремарка: " І поба
чив Бог, що це добре", — перша 
ідея "острівного" мислення, пер
шого модерніста. Немає цивілізації, 
у підвалинах якої не домінував би 
океан, потоп, катастрофа, хаос, од

*Виступ на міжнародній конференції, присвя
ченій ролі постмодернізму в сучасному світі.

ним словом, щось за межами лоп- 
ки. Три слони і три кити, на яких 
покоїться земля, качка, що зронила 
яйце буття в океан у "Калевалі", 
сповнене напруги чекання "рудобо
родих" ацтеків та ін. Перелік можна 
продовжувати нескінченно. Систе
ма Птоломея — система остров'ян, 
за якою абсолютно в усіх площинах 
(всепроникаючий антропоцен
тризм), від проблем всесвіту до 
проявів буття, ми живемо і сьогод
ні. Це фундаментально.

Сонце, як і колись, сходить, зір
ки народжуються і вмирають, всес
віт народжується з точки, і він, як
що не розумний, то в усякому разі, 
має певний аналог розуму в своїх 
надрах. За Шарденом: "Він потре
бує розуму, щоб усвідомити себе". 
Розуміння часу в усіх концепціях 
художника також "острівне". Фома 
Аквінський поділяє його на два 
плани: позачасове існування і світ 
існування феноменів: "вічність є мі
ра перебування, а час — міра руху" 
(статична концепція). Така ж сама 
ситуація з простором: тривимірний 
простір — людський світ. "Довічне 
повернення" у Ніцше в образі доро
ги, яка поринає під одну і ту ж саму 
арку з тим, щоб обігнувши деякий 
простір, знову з’явитись під аркою, 
свідчить про те, що гори і долини, 
якими пролягла дорога, розміщені у 
певному замкнутому світі — це ос
трів. На острові не звикати до ка
тастроф, але "аварія корабля" є на
перед визначена і неминуча, бо не
має звідки чекати допомоги. Приг
нічені комплексом неповноціннос- 
ти перед лицем Грандіозних незбаг
ненних процесів, ми постійно че
каємо на "месію, все того ж рудобо
родого" і, звичайно ж, з-за океану. І 
він, певна річ, розв'яже всі наші 
проблеми. А проблем більше, ніж 
досить. Перш за все відчуття оди
нокости і відсутности опори в ірра
ціональному всесвіті, логіку якого 
ми не Здатні осягнути. Образ Піз
нання — "острівний". Це вулкан, це 
образ гори з її сяючою вершиною, 
це Гімалаї. "Досконалого (тобто
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знаючого) видно і в темряві, як Гі
малаї, а злий, — мов стріла уночі". 
(Дхаммапади). В образі вершини — 
і ціль, і спосіб її досягнення — ме
тод. Треба сходити на неї. Віра в її 
подолання закладена і в цифровій 
кабалі Піфагора, і в леґенді про ча
шу Ґрааля, і в філософському каме
ні, і у формулі буття. Наш острів 
захаращений ідолами, священними 
каменями, міфами, дволикими Яну
сами біля воріт померіуму, що гри
масою злоби звернені до зовніш
нього світу, тобто до океану чи 
утґарду, за середньовічною міфоло
гією, і лагідною посмішкою до світу 
внутрішнього, міста людей, мітґар- 
ду. "Серединний світ", "серединний 
шлях", "серединна країна" — пос
тійний рефрен цивілізацій. І всюди 
відчуття дискомфорту, неладу: "Лю
дина — ніщо", "людина — діра в 
бутті", за Сартром. А дискомфорт 
породжений усвідомленням того, 
що розум не здатний збагнути аб
сурдність небуття, яке й стає джере
лом філософствування. Не тільки 
філософія, а й релігія, мистецтво, 
наука, — різні, досі не усвідомлені 
способи закляття небуття. Людство 
все ще ховає голову під крильце 
своєї культури, культури буття, нев
пинно відбудовуючи міст над бур
хливим потоком. «Небуття... в мені. 
Воно переслідує і спостигає мене, 
воно хапає мене за горло...» (Чани- 
шев). Усі аспекти небуття від поза
часового світу Платона і потенці
ального світу Арістотеля, шуньяти, 
тотожної нірвані, до нездійсненого 
буття Берґсона дослідити неможли
во, надто велика тема.

Розум сприймає небуття як ка
тастрофу, що відбувається на очах у 
всіх біля самої межі океанського 
прибою. Звідси всі ідеї та пріорите
ти. їх небагато, основоположних 
ідей. У широкому плані їх можна 
викласти як "я" — "не Я", "Я" — 
"Воно", "Я" — "Бог", "Я — суспільс
тво", "Я — держава" та ін., але не до 
нескінченности, хоча й виділити 
кожну ідею у "чистому вигляді" не
можливо, та це, зрештою, і не пот

рібно. Мільярди книг — лиш варі
анти та нескінченні поєднання і пе
реосмислення одних і тих же ідей.

Людська цивілізація бідна на ос
новоположні ідеї. І це при тому, що 
ми розуміємо неможливість пізнан
ня навіть мізерної частки буття, 
настільки великий обсяг знань.

Горгій: "Ніщо не існує, оскільки 
нічого неможливо пізнати. Якщо ж 
щось і можливо пізнати, то не 
знайдуться здатні це зробити. Якщо 
ж знайдуться здатні пізнавати, — це 
знання неможливо передати". Ос
тання фраза трагічна, це перша 
спроба глянути на острів з точки 
зору океану. Але про це трохи піз
ніше. Наше знання не є вершина,
— це куб, куля, клубок, що завгод
но, але тільки не вершина. Перебу
ваючи всередині, ми наше «внут
рішнє» сприйняття переносимо на 
зовнішній світ, домислюємо це 
сприйняття, навіть не гадаючи, що 
він, цей зовнішній світ, взагалі мо
же не мати форми, а бути якимось 
видом випромінювання. Спенсер: 
"Наше знання схоже на кулю: чим 
більше пізнаємо, тим більше точок 
зіткнення з незнаним". Потягнувши 
за нитку, ми неодмінно витягнемо 
весь "клубок", хоча виділити окрему 
нитку надзвичайно важко. Це і є 
"людський вимір". Пошуки цілого
— історія усієї культури. Розклавши 
його на частини, не можна відтво
рити ціле. Людвіґ фон Берталанфі 
мав рацію, стверджуючи, що "ціле 
більше від його складових частин, 
бо включає взаємозв'язки". З усіма, 
так би мовити, "мінералами, птаха
ми, рибами, алгеброю і вогнем", з 
його богословськими та метафізич
ними контраверсіями. Ціле — це і 
"розум", і "порив", і "дао", і "саторі", 
і "нірвана". Воно невловиме, воно 
щось невидиме, таке, що вислизає, 
однак дає зрозуміти, що воно існує. 
Воно криється в глибинах архаїчної 
свідомости, яка формувалась близь
ко 8 мільйонів літ і в порівнянні з 
якою "цивілізація" — мить. Це і 
"тотальний міф", і "архетипи", і "то
тальна сексуальність", і "кохання", і
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"голод", і "жадоба влади", і "R-ком- 
плекс" і т. ін. У даному разі неістот
но, як аргументується цей материк, 
важливо вловити той поклик, прис
трасть, відчай та інше, інакше ка
жучи, енергію, що її випромінює ця 
планета. Для мистецтва важлива 
пульсація саме цієї енергії, без якої 
воно, власне, не є справжнім. Тим 
самим мистецтво вище за філосо
фію, бо включає її як частину ціло
го, яке сприймається мистецтвом 
інтуїтивно. Знаменита поема з од
ного величезного слова, "криптог
рами, в яких усі знаки наділені зна
ченням, і істинне лиш те, що відбу
вається через кожні триста ночей".

Із людського виміру логічно 
випливає і людська програма. Вона 
народжена страхом небуття та неса
мовитою жагою продовжити себе, 
вона основа моралі і сталости сус
пільства, що долає в собі руйнівний 
комплекс Герострата. Самоусвідом
лення, здійснення устремлінь і пе
редача — ось пунктир короткої 70
— 30-річної, а тому й напруженої 
параболи людського духу. Приско
рення, піки, злети і падіння у прог
рамі кожної людини в час її життя і 
в час епохи — рушійна енергія сус
пільства. Наша культура — культура 
70-річної програми, в якій, за теорі
єю поколінь, беруть участь три різні 
віки водночас — по 15 років кожен. 
Якщо на мить уявити, що програма 
може бути подовжена, то до неї 
увійдуть 5 — 6 поколінь, і темп 
здійснення уповільниться і важко 
передбачити, що відбудеться, однак, 
можна припустити, це спричинить
ся до виникнення зовсім іншої фі
лософії, моралі, нових стресів, хво
роб та ін. Це було б зовсім інше, не 
зрозуміле нам суспільство. Все це 
говориться для того, щоб ствердити 
ідею цілісности, обмежености, 
спадко ємно сти і тому цінно ста 
культури. Людина в центрі світу і 
міра всіх речей. Прийняти цей світ
— значить повернутися спиною до 
океану, по-новому глянути на враз
ливу красу острова й уберегти його 
від руйнування. На всіх рівнях —

програми (сім'я, діти, здійснення 
себе, спадщина), культури, екології, 
релігії та ін. І навпаки, при погляді 
на наш світ з точки зору іншої, "не- 
острівної" логіки, при погляді на 
все людське з боку океану, воно, це 
людське, постане перед нами як аб
сурд. І наш зовнішній вигляд, і те, 
як рухаємось та спілкуємось, наші 
ідеї, способи та методи їх доказу, 
наші міфи, табу, філософські шко
ли, наша віра, наші надії — абсурд. 
Суспільні настанови, звичаї, без
глуздя ритуалів, розмірений рух 
безлічі ніг у строю (чому в строю?) 
під покровом знамен, знаків, знач
ків — абсурд! А наші кордони, 
штампи, печатки, дозволи — аб
сурд! Закрите небо, закрите море — 
абсурд! "Не убий!" Чому не убий, 
якщо навкруги океан; ніхто не по
чує у вогкому задушливому тумані 
нестямних криків? Ніцшеанська 
ідея океану "по той бік добра і зла" 
(а це саме ідея океану) все ж перед
бачає: "Любити не ближнього, а 
дальнього". А наші Гоноровиті боги, 
залюблені в красиве убрання та па
хощі,' гордовиті і нещадні в личині 
покори і любови! А режисура літур
гій! Немає нічого забавнішого і 
страшнішого від убивчої серйознос
те острів'ян.

Отже, у нас немає виходу, треба 
або прийняти цей світ або загинути. 
Звідси епіграф моєї доповіді: "Мис
лити вільно, але в співжитті дотри
муватись загальноприйнятого", — 
улюблений вислів французьких 
вільнодумців. Це прийнята конвен- 
ційність і свобода духу в собі. Це 
те, що Платон визначав, як кон
структивну забаву, в якій людина 
кожної епохи спрямовує своє життя 
до все інших, більш чи менш нових 
цілей, що їх сама вигадала і які є 
конвенцією, тобто передумовою 
усіх її діянь та заняття. А вона, в 
свою чергу, має смисл тільки у 
співвіднесенні до широко трактова
ної конвенції — людство.

Таким чином, у широкому розу
мінні ми постійно живемо в епоху 
постмодерну — ідеї цілісности куль
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тури та вертикального розміщення 
цінностей з обов'язковим урахуван
ням трансцедентного рівня, рівня 
так званого океану. І хай нас не 
бентежить префікс "пост", тобто 
після чогось, а значить і проти чо
гось, в даному випадку модерну, 
який сприймався і досі сприймає
ться як щось, що перервало тради
цію та порушило звичні норми. Ма
ніфести його свідчать про спробу 
вийти за межі конвенційности, але 
при пильному вивченні результатів 
цієї спроби виявиться, що модерн 
здійснював ті ж самі пріоритетні ці
лі мистецтва і ті ж самі ідеї, лише 
дещо іншим способом. Постмодерн
— постійний, нормальний стан 
культури.

Отже, якщо вернутись до "історії 
філософії як історії катастроф", то 
виявиться, що кораблі навіть не ви
ходили за межі гавані. І джерело та
кого розуміння лежить трохи в ін
шій площині. Але про це нижче. А 
спочатку торкнемося двох знову-та
ки взаємозв'язаних позицій: зовніш
ній і внутрішній рівні та акцентуа
ція. Версії, єресі, силогізми, апок
рифи, діалоги, тіні передбачають 
протилежний знак і тим стверджу
ються. Неодмінний дуалізм острів
ного духу, і один із проявів якого — 
зовнішній та внутрішній рівні, без 
розуміння яких важко осягнути 
процес становлення мистецтва і фі
лософії та їхніх протиріч. Корені 
цих рівнів у глибинах акцешуйова- 
ної особистости на генетичній ос
нові інтро- та екстравертної оріє
нтації. Тут не місце докладно аналі
зувати це положення, а досить ли
ше сказати, що це мистецтво для 
себе і мистецтво для інших. У пер
шому випадку, це глибоко внутріш
ня мотивація пошуку засад не для 
понятійно-духовного становлення 
(що також важливо), а для вивіль
нено-гармонійного стану даної лю
дини, того, що іноді називають нез
розумілим словом «щастя». Гармо
нійність — це існування в "цілому", 
в універсумі без втрати при цьому 
своєї "одиничности". Гостро із су

перечністю усвідомлюючи їхнє не- 
поєднання, ми віддаємо перевагу то 
одному, то другому. Відчуття "втоп- 
лености" у події, "історичність", 
торжество принципу "тепер — ни
ні". Внутрішній рівень людини зо
рієнтований на "духовну вертикаль", 
що зростає з її біологічних засад че
рез усвідомлення "Я" як частини 
універсуму, і устремління до тран
сцедентного, причетного до загаль
ного, ноосфери, нарешті, до дале
кого рокоту прибою океану.

Зовнішній рівень — жонглюван
ня, розкутість засобів, здійснення 
ігрових потенцій, коли у грі знімає
ться напруга і відбувається знижен
ня "серйозного" до рівня свого і для 
себе. Це постійне переміщення ба
гажу культури щодо його " придат
носте". У результаті цього створює
ться нова конвенція, яка "перетікає" 
у внутрішній рівень.

І внутрішній, і зовнішній рівні 
закріплені в конкретних особистос
тях, схильних бачити світ певним 
чином. Це акцентуйовані особис
тості: педантичні, демонстративні, 
дистимічні, гіпертимічні, емотивні, 
афективно-лабільні та ряд інших. 
Але цей ряд, навіть при безлічі поє
днань, не нескінченний, як не є 
нескінченним і самий набір психо
логічних рис. Все велике в культурі 
створили акцентуйовані особистос
ті. В кінцевому підсумку, це вирі
шальна ланка, той реально існую
чий суб’єкт, який здійснює універ
сальну ідею людського виміру. 
Будь-яке творіння, в тому числі і 
філософська система, — сповідь 
творця, за Сартром. Твір мистецтва
— це листок, що відірвався від чи
йогось життя. І тому будь-який 
напрямок у мистецтві живий духом 
його творця і гине від рук епігонів. 
Філософські та художні школи фор
муються не в університетах та ака
деміях з натовпами своїх прихиль
ників, не в якихось стерильних та 
абстрактних категоріях, а конкрет
ними акцентуйованими особистос
тями. Історія не є історією поми
лок, помилка — спосіб мислення
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акцентуйованої особистости, для 
якої вона є істиною, але здасться 
помилкою з точки зору особистости 
іншої акцентуації. Збільшується об
сяг і переконливість аргументації, 
що при побіжному погляді можна 
розцінити як пізнання, як розвиток, 
як історію. Насправді всі установки 
щодо світу як до містичної таїни, 
езотеричного знання, порядку — 
логосу, гри божествених сил, гармо
нії, абсурду та ін. в потенції офор
мились одразу, разом з появою лю
дини, яка зупинилась на березі іріз- 
но ревучого океану.

"Наростання" суб'єктивности чи 
скоріше протиставлення її логосу 
можна показати на такій схемі.

Філософські системи раціоналіс
тичного плану

Педантичні особистості 
Емотивні особистості 
Дистимічні та гіпертимічні 

особистості
Демонстративні, афективно- 

лабільні, афективно - екзальтовані, 
збудливі особистості

Філософські системи релятивіст
ського спрямування

Звичайно, безглуздо і наївно зво
дити весь складний інструментарій 
філософії саме до такого тлумачен
ня. Система онтологічних обґрунту
вань не піддається прямому освоє
нню "зсередини", однак у глибині 
кожної системи, часто десь прихо
вано криється чуттєва інтонація, че
рез яку сигналізує про себе люд
ський вимір. От саме тут і є приста
нище акцентуації. Риторичне запи
тання Ортеґи-і-Ґассета: "Чому з 
безлічі можливих філософій тільки 
«критицизм» знайшов пристанище, 
оселився в душі Канта", — може 
мати пояснення: в ньому заговори
ла його акцентуація. Ці інтонації 
можуть виглядати приблизно так:

1. Надія — ґрунтується на вірі у 
можливості розв'язання всіх проб
лем з допомогою розуму (Геґель, 
Ґусерль та ін.);

2. Гармонія — здійснення преро
гатив особистости (Мунье та ін.);

3. Вагання-утіха — єдність віри і 
знання. (Кіркеґор);

4. Вагання-заперечення — світ, 
що пізнається на грані небуття 
(Сартр).

5. Філософія "діла" — відмова від 
"метафізики" на користь сцієнтизму 
(Вітгенштейн).

"Мета філософи — логічне про
яснення думок. Філософія не тео
рія, а діяльність. Філософська робо
та полягає по суті в роз’ясненні. Ре
зультат філософії — не деяка кіль
кість «філософських пропозицій», а 
прояснення пропозицій». (Вітген- 
штейн)

Щось подібне ми спостерігаємо і 
в мистецтві. Традиції і стилі не 
вмирають ніколи, бо спираються 
хоч і на досить великий, однак не 
на нескінчений ряд акцентуацій, в 
кінцевому підсумку на людський 
вимір. Інтриґа в тому, як час змі
нює традицію, що висуває на аван
сцену, що замовчує. Це історія сти
лів. Дотримуватись традиції не оз
начає збіднювати і обмежувати 
свою творчість. Зараз немає можли
во сти зупинитись на всіх питаннях 
суто професійного, мистецького 
плану, але треба сказати, що й 
сприйняття об'єктивно існуючих 
кольору, об'єму, простору, здава
лось би, загальнозначуших і схожих, 
насправді дуже різниться в межах 
акцентуацій. Та про це більш док
ладно йдеться у моїй статті "Палім- 
псести” («Хроніка-2000», 1992, 
N° 2).

Нині ж хотілось би торкнутися 
двох важливих моментів у розумінні 
мистецтва постмодерну: множин
ність просторів, сучасність і пос
тмодерне розуміння простору. В лі
тературі це питання старанно вив
чається (у працях про Гоголя, Дос- 
тоєвського та ін.), чого не скажеш 
про мистецтво образотворче. Той 
чи інший спосіб сприйняття прос
тору, я гадаю, внутрішньо власти
вий певним різновидам акцентуйо- 
ваних особистостей. Якщо наука
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прагне окреме звести до загального, 
поставити його під диктат загально
го, то мистецтво — це повне пану
вання "часткового", "відокремлено
го" — акцентуації. Ми знаємо, що 
наше сприйняття "зацікавлене" і 
відбувається у вузькому спектрі за
лежно від інтересів, тому багато що 
випадає з нашої уваги і розуміння. 
Світ постає дискретним, розпоро
шеним, поспіхом розчленованим за 
принципом "зараз" і до того ж 
вкрай спотвореним. Наше сприй
няття багатомірне, оскільки ми вод
ночас і бачимо, і чуємо, нашарову
ючи минуле на сучасне і постійно 
вивіряючи його з майбутнім. І на
віть настрій, не кажучи вже про вік 
і здоров'я, кориґує сприйняття до 
невпізнання. А культурологічні ре
мінісценції? "Людський вимір" здат
ний на будь-які сюрпризи. "Немає 
минулого і майбутнього, є лише су
часне минулого і сучасне майбут
нього" (св. Авґустин). Мистецтво 
ствердилось і стало необхідним са
ме в силу своєї багатомірности, 
здатности породжувати все нові і 
нові асоціації. Слова Валері про ба
гатозначність як умови тривалого 
існування твору, здатности його 
поставати зовсім іншим в нових 
умовах, перед очима іншого поко
ління, справедливі лише почасти. 
Багатозначність у картині одвічна. 
Вона одвічна уже тому, що мить зу
пинена рамою і стала таким чином 
позачасовою сутністю.

Картини з самого початку жи
вуть своїм власним життям, у них 
своя доля, і нове покоління бачить 
їх уже в іншому культурологічному 
контексті, з іншими акцентами, 
сприймає з іншим пафосом. Бага
тозначність мистецтва і в множин
ності його внутрішніх просторів: 
оповідь у часі — "житія" і деякі тво
ри, скажімо Ботічеллі; одночасність 
безлічі подій — Босх; одночасність 
станів — Шаґал; дискретність — Ра- 
ушемберґ; один простір в іншому — 
хеппенінги та ін. Це мовби ущіль
нена нова реальність з власним 
життям та взаємозв'язками. У кла

сичному мистецтві час є засобом, 
він ототожнюється з хронологією, 
яка є переважним принципом будь- 
якої класифікації. Однак існують 
також інші часові співвідношення, 
коли замість послідовної зміни по
дій відбувається їх нагромадження, 
співіснування, повторне поглинан
ня. Це час палімпсестів.

Тепер про простір. Не зупиняю
чись на тому, як виник і як обґрун
товується фундаментальний прин
цип класичного мистецтва — кар
тинна площина, про що достатньо 
сказано в моїй роботі "Палімпсес- 
ти", зверну увагу, як ця площина 
цілеспрямовано руйнувалась сучас
ним мистецтвом. Кубізм зруйнував 
її об'ємами, які спрямовувались від 
площини до глядача (у класичному 
мистецтві рух на глядача не допус
кався), футуризм — рухом. У поє
днанні з ними засобами колажу, 
фроттажу, рельєфу, контррельєфу 
та інших способів з картини стали 
виділятися об'єми, які спочатку спі
віснували з площиною, а потім від
ділились від неї в окремі структури, 
привласнивши собі колір картини, 
фактуру, кольорову площину як за
сіб емоційного впливу. Згодом пло
щина, яка все ще зберігається в аб
страктному мистецтві, "спучується" 
в оп-арті. Настає стрімке подальше 
руйнування: асамбляжі Раушен- 
берґа, Кепроу, Дайна, мистецтво 
землі, проекту, зникаюче мистец
тво, реді-мейд та інше. Енвайрон- 
менти Г. Фербера, Д. Сіґела, К. Ол- 
денбурґа, нарешті флуксус-хегше- 
нінги, деколаж, акції, візуальна пое
зія, евент, перформенс і тому по
дібне. Картинна площина була здо
лана, і спроба розчинити мистецтво 
у спонтанно плинних процесах 
життя, в нарочито абсурдних акціях 
з безглуздими текстами і ритуалом, 
здавалося б, увінчалась перемогою. 
Але сталося, як не дивно, зворотне. 
Реальність має таку величезну масу 
сталости, що легко поглинула, як 
щось нормальне і природне, весь 
абсурд, який, набувши відчутности, 
став ще одним явищем культу бла
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гополуччя. Абсурд та реальність 
традиційної свідомости уподібни
лись автомобілям, що мчать автос
традою поруч. І виявилось, най
більш абсурдною, зворушливо і 
тривожно безглуздою, безпорадно 
людською, непотрібною та водно
час невід'ємною і великою подією є 
Картина. Що може бути абсурдні
шим. ніж картина, яка висить на 
величезній білій стіні, якщо навіть 
на ній зображена та ж сама стіна з 
картиною.

Тепер трохи про невидиме, при
ховане джерело подій. Картина від
ділилась від вівтаря і забрала з со
бою у вигляді рами частину його. У 
процесі своєї секуляризації вона 
пройшла безліч станів: як вікно, як 
естетична цінність, засіб виховання 
і пізнання та ін. І нарешті, — як 
нова реальність сприйнята, як пов
не вивільнення спонтанних і осо- 
бистісних прерогатив. Але у вівтарі 
в поєднанні з ритуалом, музикою і 
текстом картина перетворювалась 
на певну трансцедентну сутність як 
захисну реакцію перед небуттям. 
Звідси потреба у все новій "серйоз
ності" та ритуалі, що проявляються 
в мистецтві, зокрема, у зруйнуванні

картинної площини і бажанні вийти 
з вузьких меж умовностей худож
нього мислення, які вичерпали свій 
творчий потенціал. Художники 
звертаються до нових матеріалів та 
структур, які мають не культуроло
гічний, естетичний підтекст, а опо
середковане ставлення до гіпернов- 
ного "природного" рівня. Звідси і 
флуксус в усіх його різновидностях, 
багато й іншого. Але спроба на но
вому витку вернутися до цілісного 
бачення світу виявилась безрезуль
татною, реальність спотворила про
порції і поглинула заново створе
ний світ.

"Я знищив кільце горизонту і 
вийшов із круга речей, з кільця го
ризонту, в якому замкнуті художник 
і форми натури. Це прокляте кіль
це, відкриваючи все нове і нове, ве
де художника від цілі до загибелі" 
(К. Малевич). Гортанний голос 
пророка потонув у мороці ревучого 
океану, і горизонт зімкнувся знову. 
Який прекрасний цей острів!

Руйнуючи, сумніваючись, іроні
зуючи, постмодерн прагне знову і 
знову відтворити цілість, цілісне ба
чення світу. І це саме те єдине, що 
нам дане.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Богдан АЖНЮК

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО В ПРИМОРСЬКОМУ КРАЇ

Минає 110 років від часу масового освоєння далекосхідних земель 
Російської імперії. Як зазначає російський дослідник В. М. Кабузан, 
"понад 60% усіх переселенців-селян, що осіли на Далекому Сході в 
1886 — 1905 pp., дала Україна (63,35%). На другому місці були пересе
ленці, що не вказали місця виходу (17,26%). Це були переважно тимча
сові жителі краю (робітники копалень, будівельники, зайняті на прок
ладенні залізниць тощо)... Характерною є незначна участь суто росій
ських районів у цьому процесі. Російських поселенців було більше в 
Амурській області (47,58% від усіх прибулих сюди), тоді як у Примор
ській області їх налічувалось менше як 20%, а переселенці з території 
України становили 78,13%". Більшість переселенців була з Чернігів
ської, Полтавської та Харківської губерній. Вони привезли з собою на 
Далекий Схід не лише мелодійну мову та рідну пісню, але й такі озна
ки матеріальної культури, як певний тип житла, влаштування садиби, 
традиції землеробського господарювання, а ще — працьовиту вдачу і, 
що досить помітно й нині, схильність до тверезого способу життя.

У 1918 — 1922 pp. Зелений Клин, до складу якого входило й При
мор'я, став ареною національного самоствердження українців, які утво
рили власні представницькі органи, заснували численні господарські 
об'єднання, кооперативи, мережу шкіл, друковані видання, заклади 
культури тощо. Це суперечило політичному курсові більшовиків, що 
прийшли до влади 1922 р. і швидко згорнули насамперед політичну, а 
потім і господарську та культурно-освітню діяльність українських това
риств і об'єднань.

За переписом 1926 р. українці становили вже 24,4% населення. Таке 
раптове зменшення відсотка українців сталося завдяки одній "особли
вості" методики перепису, зазначеній у секретному звіті Далкрайстату 
за 1926 р.: "...при этом украинцы считались по месту выхода". Це зна
чить, що перше покоління переселенців, прибулих з України, ще запи
сували українцями, а їхніх нащадків, народжених у Примор'ї, — росія
нами. Важко встановити, наскільки послідовно втілювалася зазначена 
методологічна настанова протягом наступних шести десятиліть. Відомо, 
що за переписом 1989 р. із 2 мільйонів 256 тисяч мешканців краю укра
їнці становили 8,2%, залишаючись і далі найчисленнішою після росіян 
національною групою. Характерно, що в масовій свідомості людей, 
очевидно не знайомих із цими даними, побутує відмінне уявлення про 
національний склад населення краю. Місцеві жителі — й українці, й
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росіяни, — з якими доводилося розмовляти на цю тему, вважають, що 
вихідці з України та їхні нащадки складають переважну частину (нази
валися цифри від 60 до 80%) населення Владивостока, Уссурійська та 
Примор'я загалом. Здогадний характер цих даних дозволяє інтерпрету
вати їх лише як свідчення про наявність українського фактора в масо
вій свідомості.

Паспортний запис у графі "національність" має важливе психологіч
не значення для самоідентифікації людей. "Росіяни за паспортом", 
батьки чи діди яких є українцями, часто вагаються, до якого народу се
бе зарахувати. Відірвані від України адміністративно й культурно, не 
володіючи активно українською мовою, а інколи й не розуміючи її, во
ни стають часткою так званого російськомовного населення, яке важко 
схарактеризувати за наявністю якоїсь національної свідомости чи ін
ших етнічних ознак, крім користування "общедоступным языком". До 
цієї ж категорії потрапляє і більша частина нащадків змішаних шлюбів 
українців із представниками інших національностей. Водночас чимало 
людей, що за офіційними ознаками не є українцями, відчувають свою 
причетність до українства, чи особисту — через батьків та членів сім'ї, 
чи опосередковану — через свояків, знайомих, друзів тощо. На цьому 
тлі поняття "українець" у масовій свідомості набуває деяких ознак ідеа
лізації. Розпитуючи людей по селах Уссурійського району про те, де 
живуть переселенці з України, доводилося стикатися з такими мірку
ваннями про ознаки національної надежности (цитую мовою оригіна
лу): "Украинцы, они больше к саду тянуться, к цветам; у них и клубни
ка возле дома, и розы"; "Не пьют, как наши... Очень вежливые, душев
ные люди, ночью постучите — выручат" і т. ін.

Та головною національною прикметою є все-таки мова. Щоправда, 
за нашу мову тут часто приймають і суржик, у якому є іноді лише ок
ремі українські чи навіть білоруські компоненти. Люди, яким не знайо
ма українська літературна норма хоча б радіо чи телебачення, елемен
тарні відхилення від російського стандарту тлумачать як українську мо
ву. Популярність українських пісень, відомих тут представникам різних 
національностей, також' розширює коло тих, хто вважає, що здатний 
впізнавати й навіть розуміти українську мову.

У повсякденному вжитку мова збереглася насамперед у селах, тобто 
там, де українці, навіть за нинішньою статистикою, ще становлять ве
лику частину населення. (Подекуди вона сягає 30 — 60%). Зазвичай, 
активно користуються нею представники першого покоління емігрантів
— ті, хто народився і виріс на Україні. Українці, народжені в Примор'ї, 
здебільша розуміють мову батьків, та небагато з них розмовляє нею по
між собою. Ще менше україномовних серед представників третього по
коління переселенців, хоча здатність розуміти українську мову пере
важно зберігається і в них.

Як свідчить учасник діалектологічної експедиції на Далекий Схід, 
що відбулася на початку 60-х років, професор І. Г. Матвіяс, переважна 
більшість людей та їхні діти в українських селах розмовляли по-україн
ському. За 30 років, що минули від тієї пори, поглибилися згубні нас
лідки русифікаторської політики. Ліквідація українських шкіл, театрів, 
друкованих органів, господарських і громадських організацій, націо
нальних місцевих рад, що відбулася в 20-ті роки, і пов'язане з цим пе
реведення діловодства на російську мову — все це завдало нищівного 
удару по прагматичних мотивах збереження українцями рідної мови як
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основного засобу спілкування зі своїми нащадками. Як показує опиту
вання, нинішні україномовні жителі Примор'я часто розмовляють зі 
своїми дітьми по-українському лише доти, доки ті перебувають у дош
кільному віці, а потім переходять на російську мову: "щоб дитині легше 
було вчитися".

На погіршення мовної ситуації вплинули й такі фактори, як прибут
тя нових переселенців неукраїнського роду з різних регіонів СРСР, 
міграційні процеси, що відбувалися в самому Приморському краї, зрос
тання кількости міжнаціональних шлюбів. Все це вело до розмивання 
українських анклавів, розпорошення українців, що первісно були роз
селені досить компактно. Засоби масової інформації, вплив яких на 
суспільну свідомість порівняно з 40 — 60-ми роками незмірно зріс і да
лі зростає, створили імідж російськомовного радянського космополіта, 
якому байдуже до національних сентиментів. Російська мова представ
лялася не як вияв етнічносги, "схованка національного духу", а як засіб 
міжнаціонального спілкування, свого роду прагматичний інформацій
ний код.

Таку нібито безнаціональну, а проте російськомовну особистість 
пропагувала комуністична ідеологія в рамках концепції дружби та взає
мозбагачення народів і культур. Лейтмотивом було: "Мой адрес не дом 
і не улица, мой адрес — Советский Союз". Цей образ популяризувався 
в кіно, театрі, літературі, пресі, по телебаченню та радіо. Його накида
ли молодому поколінню як противагу до шаржової постави провінціала 
з національними ознаками, що виявлялися насамперед у мові. Цим ве
ликою мірою пояснюється той факт, що в багатьох сім'ях, де батьки го
ворять по-українському, діти, підростаючи, з власної ініціативи перехо
дять у розмові з ними на російську мову. Старшокласники ще зберіга
ють мовні навички дитинства, але вже посміхаються, коли доводиться 
чути чи самим вимовляти українські слова — їм "інтересно", як проко
ментувала одна мама-українка. У діаспорі більше, ніж деінде, практич
на двомовність веде до своєрідного роздвоєння особистости. Це особ
ливо відчутно в порі дитинства та юности. Природне прагнення до 
цільности характеру, що інтенсивно формується в цей період, спонукає 
дитину чи підлітка до вибору між мовою батьків і мовою ровесників.

На відміну від заокеанських і західних діаспор, у колишньому СРСР 
не існувало громадських організацій чи національної церкви, що піклу
валися б вихованням національної свідомости українців. Для більшости 
з них національна ідентичність не була глибоко усвідомленою першо
рядною цінністю. Тому й нащадки часто жертвували й нині жертвують 
мовою батьків без особливої загрози наразитися на їхній гнів чи доко
ри. Така ситуація характерна й для багатьох регіонів України, проте за 
її межами становище набагато несприятливіше через цілковиту відсут
ність українських освітніх і культурних інституцій та засобів масової ін
формації.

Адміністративне підпорядкування регіону іншій державі також 
справляє чималий психологічний вплив на відчуття національної на
лежносте, зумовлюючи часом і зміну запису в паспортній графі "націо
нальність". Впливає цей фактор і на вибір мови. Відомо, що відвідуючи 
Батьківщину, навіть ті діаспорити (зокрема й далекосхідні), які вже від
викли від рідної мови, часто починають знову говорити по-українсько
му. Як показало опитування, більшість тих, хто не буває або рідко бу
ває в Україні, також налаштовані подібним чином. Імовірно, що їхні
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наміри є ностальгічно-перебільшеними і мовна дійсність в Україні 
швидко внесла б у них свої корективи. Але саме існування цих намірів 
уже є важливим показником пробудження національної свідомости.

Оцінюючи перспективи національно-мовного відродження украї
нців, як на Батьківщині, так і в діаспорі, слід мати на увазі, що став
лення людей до мови в ситуації можливого вибору має два аспекти: 
прагматичний та ідеалістичний. На відміну від України, де мова, хоча й 
повільно, утверджується в своїх правах, наші краяни в діаспорі перебу
вають у мовному середовищі, що не має української перспективи не 
тільки на офіційному, але й на побутовому рівні. Більшовицька політи
ка стирання відмінностей (соціальних, національних, індивідуальних) 
виробила в радянських людей часто підсвідому схильність "не висувати
ся", бути як усі. У минулому обстоювання своєї національної іїдности 
загрожувало сміливцеві наліпкою "буржуазного націоналіста"; нині на
сторожене ставлення до "інородців", зокрема в Примор'ї, зберігається, 
підігріте страхом перед можливістю виникнення міжнаціональних за
гострень і сепаратизму. У людей із несформованою національною сві
домістю це викликає бажання "замаскуватися", злитися з масою. Украї
нцям, які майже не відрізняються від росіян за антропологічними озна
ками (кольором шкіри, рисами обличчя тощо) для цього достатньо від
мовитися від рідної мови. Збереження її, хоча б у колі сім'ї та близьких, 
майже ніякими прагматичними мотивами не стимулюється. Задля на- 
очности порівняймо, яке значення має знання рідної мови для чехів, 
поляків, угорців, зокрема й тих, що проживають у різних пострадян
ських державах. На жаль, у нинішній Україні мовна ситуація ще не зо
бов'язує до знання української навіть тих із діаспори, хто збирається 
відвідати своїх рідних і близьких.

Асиміляторському мовному практицизмові протистоїть ідеалістич
ний фактор — духовна потреба в мові, що успадкована від батьків як 
ознака фамільної й національної тотожности. Ця людська риса фор
мується не лише в контексті національної свідомости: під виховним 
впливом сім'ї, знайомих, преси тощо, але й спонтанно. Її можна спо
стерігати навіть у тих людей, чия національна свідомість перебуває в 
дозародковому стані. Україномовними, переважно в колі сім’ї та най
ближчого оточення, виявляються іноді й люди, що байдуже чи навіть 
вороже ставляться до політичних форм національного самовизначення, 
зокрема й до утворення незалежної української держави. Про це свід
чать і мої особисті враження від розмов із людьми, чиє мислення ще 
перебуває в полоні антиукраїнської пропаганди давніх і новітніх часів, і 
деякі листи - відгуки на статтю "Украинцы, отзовитесь!", що її опубліку
вали 14. 04. 92 в газеті "Коммунар" м. Уссурійська засновники україн
ського осередку в цьому місті.

За умов Приморського краю, куди переселенці (на відміну від 
Магадана, Іркутська тощо) частіше прибували не під конвоєм, а в по
шуках кращої долі, є підстави говорити насамперед про підсвідомий 
потяг до рідної мови. Для багатьох вона є щемливим нагадуванням про 
рідний край, своєрідною духовною реліквією. Тому від неї (цитую — 
Б. А.) "на душі хороше", тому жінка, якій для розповіді про себе вже 
бракне українських слів, відвідавши Одесу, купує для читання саме ук
раїнську газету. Як реакція на звертання українською мовою й людська 
безпосередність у розмові з незнайомою, вперше баченою людиною: 
"Живемо тут, а на Родіну хочеться; заспівають по радіо пісню — аж

159



заплачеш"; "Як почую українську пісню по радіо, то все кидаю, слухаю 
і плачу". Певною мірою для цих людей мова вже стала засобом спілку
вання зі своїм минулим, набула ретроспективного функціонального 
спрямування. Мова, що ізолювалася в колі сім'ї, звужує й далі свої сус
пільні функції, інтимізується, замикається в масштабі особистосте. 
Розрив із широкою комунікативною сферою робить мову вразливою до 
асиміляції.

Заборона діяльности українських громад, що виникли на початку 
століття, зупинила процес формування усвідомленого мовного патріо
тизму як своєрідної ідеології, складової частини національної свідомос
те. За вияви цього почуття переслідували й карали. Воно не стало фак
тором масової свідомосте, а отже, опірна дія духовних, ідеалістичних 
чинників прагматично зумовленій асиміляції була порівняно незнач
ною.

У цьому плані ситуація в Примор'ї дещо відрізняється від тих регіо
нів, куди українців за їхні патріотичні переконання було вивезено на
сильно. Почуття мовної лояльносте було для цих людей своєрідною ре
лігією, невід'ємною складовою сумління. Воно не формувалося в кож
ного спонтанно, а було прищеплене з дитинства, плекалося в сім'ї і як 
ознака особистої, родової та національної ідентичносте передавалося 
наступному поколінню.

Те, що мова є національною святинею — не просто літературна ме
тафора чи публіцистичний штамп. У збереженні нації ролі мови й релі
гії в певних ситуаціях вивляються дуже спорідненими. Прикладом цьо
го є історична доля давньоєврейської мови. Іврит, що майже півтора 
тисячоліття (десь від V — VI ст. н. е.) не був розмовною мовою, зали
шився носієм глибоко національної релігії та історичної пам'яте наро
ду. Завдяки цьому мова відродилася після віків функціонального анабі
озу й розвинулася до повнокровного життя в сучасній державі Ізраїль.

Функціональна літургійність (у метафоричному розумінні слова) 
притаманна якоюсь мірою і українській мові наших днів. Це особливо 
помітно в русифікованих містах та діаспорі, насамперед у колі людей, 
що причетні до українських осередків. Зазначена риса виявляється в 
тому, що на теми національного відродження — своєрідна світська лі
тургія — кожен почуває себе зобов'язваним говорите по-українському, 
а в розмові про побутові справи ті ж самі люди часто переходять на 
більш звичну для них російську мову. Однією з головних причин такого 
становища є формування у мовній свідомості двох полюсів: "патріотич
ного" та "космополітичного" мовосприйняття. Така поляризація відбу
вається не тільки у свідомості окремих осіб, але й у широкому громад
ському контексті. І в діаспорі, і в Україні це пов'язане, на наш погляд,
із загальною романтизацією образу української мови: "Запашна, співу
ча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів — скіль
кома епітетами супроводяться визнання української мови. І, зрештою, 
всі ці епітети слушні" (Олесь Гончар). Така мова — як святкова одежа. 
Нею відповідно й користуються — в урочистих випадках. Для буденних 
справ потрібне щось універсальніше й "космополітичніше". Такою, в 
уяві багатьох, є російська мова.

Пуристичні погляди на функціональну сферу мови, притаманні час
тині нашої інтелігенції, яка активно впливає на формування мовної 
свідомосте, зокрема, через засоби масової інформації, не сприяють 
проникненню українського слова у верстви носіїв жаргонного й сублі-

160digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


тературного мовлення. Ідеалізатори "калинового дива" не бачать вели
кої шкоди для нації в тому, що поза українською мовою залишаються 
широкі маси рекетирів, наркоманів, повій тощо. Проте саме вони ста
ють нині персонажами авантюрних романів, популярних фільмів, віде- 
окліпів, телепередач тощо. Ці й споріднені з ними явища маскультури 
не тільки жваво обговорюються в молодіжному середовищі, але й впли
вають на формування молодіжних жар Гонів, а відтак і на мову загалом. 
Нинішня відірваність українства від цієї "космополітичної" сфери не 
сприяє мовному зближенню людей різних поколінь і різних соціокуль- 
турних орієнтацій...

Пропорційно до того, як депровінціалізуватиметься загальний 
"імідж" української культури, розширюватиметься сфера функціонуван
ня нашої мови, зокрема на виробництві, в адміністративній сфері, 
можна розраховувати на поступове зменшення нинішнього розриву 
між національно-акцентованим і національно-індиферентним уживан
ням мови і відповідними мотиваціями мовного вибору. Що ж до діас
пори, то цей розрив, правдоподібно, зберігатиметься протягом усього 
періоду функціонування української .мови в контакті з панівною дер
жавною мовою.

За даними соціологічних досліджень науково-дослідницької компанії 
"ЭСПИ" Лтд." (Владивосток) міграційні процеси між Україною та При
мор'ям за останні три роки змінили свій напрям на протилежний. Кіль
кість мігрантів із Примор'я на Україну набагато перевищує число тих, 
хто приїжджає туди з України. З опитаних 1992 р. українців 24% мають 
намір повернутися на свою Батьківщину. Якщо мати на увазі, що ук
раїнська мова зберігається в активному вжитку головним чином завдя
ки першому поколінню переселенців, то перспективи її збереження в 
цьому регіоні є досить непевними. Подальша мовна асиміляція може 
призвести до того, що українська діаспора в Зеленому Клині перетво
риться в російськомовну людність і вже в наступному поколінні втра
тить рештки національного самовідчуття. Щоб запобігти цьому, треба 
об'єднати зусилля українських осередків у самій діаспорі з систематич
ною допомогою державних та громадських інституцій в Україні. Велику 
підтримку може надати церква українських конфесій. Правовою осно
вою такої діяльности могли б стати відповідні міждержавні угоди й до
мовленості з органами місцевої влади.

Підтримка українців в інших країнах світу є не лише моральним 
обов'язком держави — це великою мірою стосується її стратегічних ін
тересів. Тому Україна повинна мати державну програму для відповідної 
діяльности з урахуванням того, що збереження мови є вирішальним 
чинником національного самопорятунку.

Підтримка мовних навичок має бути розрахована на людей із різним 
ступенем володіння українською мовою. Більшості українців другого 
третього чи пізніших поколінь, людей з українським корінням чи при
хильних до українства важливо зберегти здатність розуміти літературну 
українську мову. Для цього слід налагодити постійну чи хоча б вибірко
ву трансляцію радіо- і телепередач з України або з редакцій україн
ського мовлення в діаспорі, передплату української преси, бібліотечний 
і торговельний книгОобмін. Могутнім стимулятором інтересу до мови є 
пісня (народна й авторська). Повноцінного знання мови та володіння 
нею годі досягти без участи педагогів. Щоправда, відкриття українських 
шкіл, класів, гуртків ускладнюється не лише матеріальними, кадровими
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й організаційними труднощами, але й відсутність в більшосіи батьків 
прагматичних мотивів для навчання своїх дітей українською мовою. 
Чималу зацікавленість українців діаспори в опануванні рідної мови 
могло б викликати надання тим, хто володіє нею, певних пільг щодо 
творчого стажування в Україні, скорочення терміну оформлення доку
ментації, пов'язаної з набуттям громадянства, переїздом тощо.

Попри всю важливість і невідкладність цих та інших можливих захо
дів допомогти нашим одноплемінникам, майбутнє української мови в 
діаспорі залежить від мовної ситуації на Батьківщині. Наша мова має 
посісти те місце в житті українського суспільства, яке мають мови ін
ших європейських націй. Тільки це дасть їй довге життя у своєму наро
ді і принесе визнання й популярність у світі.
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КУЛЬТУРА

Іван ЛИСИЙ

НАЦІОНАЛЬНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА 
І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ НАЦІЇ

Анкетуючи письменників, "Літературна Україна" від 19 грудня 1991р. 
опублікувала радикальну пропозицію одного з опитуваних: вважати суб'єк
тами української культури всіх діячів, які живуть на Україні і є патріотами 
своєї материзни, що дозволить повернути українській культурі деякі відомі 
імена, відібрані в неї, зокрема Гоголя і Короленка...

Пропозиція, м'яко кажучи, сумнівна не тільки щодо того, чи достатні це 
підстави включати до надбань українського письменства "Ревізора" чи "Рі
ка шумить", або ж до вірменського кіно — "Тіні забутих предків". Чи не 
більше рації в міркуванні діяча американського художнього бізнесу, 
уродженця Італії Ф. Клементі, який на питання про його належність до 
італійського чи американського мистецтва відповів: "Географія мистЬцтва 
не збігається з географією нації". Справді, так само, як визначення "серед
ньовічна (культура)" не може прочитуватися як чисто часове, поза- 
змістовне, так і визначення "українська (культура)" не може витлумачу
ватися як чисто просторове, географічне (аби переконатися в цьому, до
сить послатися на діаспору), а тим більше — метричне.

Сумніви глибші. Вони сягають і того, чи можна культуру (зокрема й 
художню) наділяти етнічними ознаками*, а то й атрибутами? Чи, може, ці 
ознаки стосуються іншої реальности — емпірично даної, добре вбуттєвле- 
ної в "тут і тепер", володіючої безперечною органічністю, добре структу- 
рованої — мистецького життя?

Коли погодитись, що поняття "українська культура" так само теоре
тично коректне, як і "культура античности" або "латиноамериканська 
культура", то слід все ж виявити, в чому полягає етнічність художньої 
культури, наскільки це посутнє й органічне її визначення.

В умовах духовного відродження нації, перед обличчям таких 
масштабних і відповідальних завдань, як формування концепції розвитку 
національної культури і концепції історії української художньої 
культури, сформульовані щойно питання виявляють свою актуальність і 
теоретичну глибину. 1
З самого початку повинен ствердити, що я далекий від позиції 
етноцентризму і в питаннях етнологічних та етнокультурних схильний 
поділити деякі застереження, висловлені нещодавно В. А. Малаховим1. 
Справді, в полі культури природною є відмова від суб'єктивного "своє- 
центризму", настрій на діалог, стимульований почуттям спорідне-

*Мушу зазначити, іцо "етнічне, етнос" для мене, як і для більшости авторів, з якими я 
згоджуюсь або полемізую, не означають "донаціональне" (історично) чи "протиставлене 
нації” (в плані культури); воно загальніше, родове щодо нації, національного як видового. 
Сказане, зрозуміло, не заперечує того, що нація — спільність історична. Вона, як і інші 
етнічні спільності, складає предмет єдиної науки, яка інтенсивно конституюється сьогодні, 
— етнології.
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ности. Більше того, культура не те поприще, де мусять загострюватись 
антагонізми, спалахувати пристрасті протиборства. І ще: етнічне, націо
нальне попри всю його культурну субстанціональність не самодостатнє; як 
родовий субстрат індивідуальної духовности, воно складає необхідний 
суспільний фундамент саморозвитку людської індивідуальности.

Але ще дальший я від етнічного нігілізму, продемонстрованого, 
наприклад, фольклористом І. Г. Левіним, який націю (а отже й етнізм 
культури) кваліфікує як фікцію, а етнологію — відповідно — як 
"суєзнання". Така позиція не нова для філософської та культурознавчої 
думки. Феноменологічна культурологія вважає, що етнічність культури 
позбавлена сенсу: адже оскільки універсальними є структури свідомости, 
то в будь-якій культурі криється універсальний зміст. Проте всезагальність 
духовних структур не знімає питання про їх особливий зміст, унікально- 
етнічну якісну визначеність, що складають єдність зі змістом універ
сальним.

Категоричні твердження І. Левіна про те, що в явищах культури етнос 
відсутній і в ролі іх Генератора, і в якості їх носія, і в будь-якій іншій ролі2, 
спростовуються всією історією культури. І коли в сфері сюжетології казки 
з її мандрівними сюжетами, яку досліджує цитований автор, не все так 
самоочевидно, як, скажімо, у сфері народного мелосу, то все ж пере
конливих аргументів на користь етнічного нігілізму в культурі, її історії та 
сучасності не відшукати. Проте проблема, імпліцитно наявна в 
міркуваннях І. Левіна, не надумана. Це проблема змісту і способу 
існування етнізму культури, в тому числі художньої.

Аналіз її оперти б на глибшу і ретельну розробку етнологічної 
проблематики. Там, де відсутнє таке знання, з'являються довільні 
умоглядні побудови або розмаїті містифікації, від яких небезпідставно нас 
застерігають. А білих плям в етнології нині — із зрозумілих причин — 
вистачає. Тому не є винятком суперечності в позиціях людей, котрі 
цікавляться нею, в теоретичних побудовах, пропонованих дослідниками 
сьогодні. Дозволю собі кілька посилань.

Відомий історичний романіст Д. Балашов, виступаючи з позицій, 
близьких до етноцентризму, намагаючись надати етносу максимальної в а т  
в людському бутті, утверджує його природну сутність: мовляв, людина — 
істота природна, то й етнос є природною категорією. І він тут зовсім не 
самотній: у шостому числі журналу "Человек" за 1990 p., присвяченому 
переважно етнологічній проблематиці, більшість авторів — природо
дослідники; деякі з них пишуть про популяційну сутність етнічних груп. 
Але той же Д. Балашов через сторінку визнає, що етнос складається, 
формується не на рівні дітонародження, а в процесі родинного виховання 
у віці 3 — 5 років3. І читач, вихований у дусі соцієтарного тлумачення 
людини, поспішає цього разу згодитися з ним. Та чи не заслуговує на увагу 
позиція гарвардського професора І. Шевченка, уродженця Варшави, який 
все життя провів поза Україною. Він вважає своє українство так само 
природам, як і колір своїх очей4.

А от інша представниця діаспори В. Мороз, яка виросла в Англії і по
чатково опиралася українству батьків, рефлектуючи над своїм українством, 
наголошує природні чинники ("приспані гени"), які спричинили її "спрагу 
належати", пошуки свого етнічного єства, коріння, намагання само- 
ідентифікуватися. Та вона дуже переконливо показує, що втолення тієї 
могутньої спраги знайшла в особистісно засвоєній (а інакше вона 
засвоюватися й не може!) українській художній культурі, у вершинній для 
неї поезії "Кобзаря"; Тараса Шевченка В. Мороз вважає "чистим
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концентратом українства", втіленням цілісного феномена, який звемо 
Україною5.

Висновок тут категоричним бути не може. Хибують однобічністю і на
туралістична і соцієтарна моделі етносу. А з'ясувати інтегральну природу 
етнічности поки не вдається: ми не вміємо аналізувати суспільне опо- 
сердкування природного в людині, її спільнотах, природне і суспільне для 
нас традиційно альтернативні.

"Етнос, етнічні процеси, етнічність — не плід людської уяви і не якість 
форми застарілих традицій. Хочемо ми цього чи ні, все це існує і 
продовжує відігравати в нашому житті не останню роль"6. Звідки ж тоді 
етнічний нігілізм в культурологи? Серед його підстав — і технологізована 
інтерпретація культури, так поширена серед культурологів, яка позбавляє її 
змістовности, вкрай інструменталізує всі її структури. Я б не хотів 
включатися в давню і не дуже плідну дискусію про дефініцію культури. Та 
оскільки мене цікавить художня культура в її етнічних вимірах, то 
проблему культури як ключову обійти не вдасться.

Культура мислиться у зв'язку не тільки зі способом людської діяль
ности, а й зі способом буття людини в світі. І хоча до цього методично- 
технологічного аспекту вона не зводиться, як і до форм та засобів, знарядь 
людської діяльности, її арсеналу, то вже в цьому аспекті вона ди
ференційована в своїй єдності і в цьому розумінні плюралістична, а не 
моністична. І в цій її плюралістичності неабияке місце посідають 
характерні для кожного етносу взаємини із середовищем, починаючи зі 
світовідчування, характер вбуттєвлення етносу в оточення — і природне і 
суспільне. І вже тут культура є способом освоєння світу саме цим етносом 
і разом з тим не дуже чітко окресленою і все ж досить визначеною 
конфігурацією духовности етнічної спільноти, тими її константними 
межами, на яких увиразнюється її самобутність, самість (в обговорюваному 
аспекті вона стосується способу організації життєдіяльно сти спільноти, 
форм її життєдіяльности). Але це і ті межі, на яких виникає (і не 
виникнути не може) діалог етносів, засобом якого служить символізм 
культури. Її символи означають людські сенси людського світу, орієнтуючи 
в ньому людей певної культурної спільноти, несучи в собі і 
загальнолюдський зміст. Для кожного етносу це своєрідна культурна 
матриця життєдіяльності, побудована на власних цінностях. Тому наявність 
етносу — це передовсім наявність певної культури. Загибель, втрата 
культури — це і загибель відповідного етносу. Зауважу, що сама логіка 
міркувань засвідчує: навіть суто інструментальні ґрані культури не 
позбавлені змістовної наснаги.

Культура, безсумнівно, включає і ґрань аксіологічну (і є певний сенс у 
пошуках П. Флоренським етимологи поняття "культура" в семантичному 
гнізді "культу", хоча питома вага "святощів", "освяченого" в культурі 
історична). Вона нині увиразнюється як критерій зріло сти духовного буття 
людини, спільноти, міра їх самореалізації, ступінь розвитку можливостей 
людини. Тут, здавалося б, пріоритет загальнолюдського очевидний. Але 
воно заломлюється в системі власних цінностей саме цієї етнічної 
культури, які складають її основи, надаючи їй самобутніх змістових ознак.

Змістовність, якісну визначеність культури (а не її голі інструменталізм 
чи критеріальність) передбачає ніким не заперечувана її регулятивно- 
орієнтувальна місія. Слід, очевидно, погодитись із В. Скуратівським в 
тому, що людська поведінка не лише оформлюється, а й "озмістовнюється" 
національною культурою7. Намагаючись утримати в полі зору змістовність 
культури, М. Вебер та інші неокантіанці у ' складі культури виділяли й 
наголошували систему цінністей та ідей. До того ж наголосу на
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змістовності культури прийшов свого часу В. П. Іванов: культура як 
згорнута діяльність містить не тільки свій спосіб, а й продукт, а тому 
включає не тільки категоріальні структури, типи мислення, парадигми 
життя, а й ціннісні орієнтири8. Вони ж спираються на притаманну певному 
етносу самобутню інтерпретацію світу.

Як переконливо показала С. В. Лур'є9, етнічна свідомість базується на 
певній картині світу. Уявлення про неї передається від покоління до 
покоління і характерне для всіх членів етносу.

З такою картиною світу, в якій наголушується "план змісту", а не "план 
виразу", пов'язує А. Гуревич людську ментальність, в тому числі на
ціональну10. Власне така картина, що неперервно складається, заломлю
ючись через досвід діяльности саме цього етносу, і акумулюється в 
притаманній йому системі ціннісних орієнтирів та його ментальності, 
складає змістовне ядро етнічної культури як духовної субстанції буття 
людини в олюдненому світі. Воно, зрозуміло, визначає спосіб вбуттєвлення 
людини в світ і спосіб буття в ньому. Етнічна національна культура є 
самобутнім не тільки освоєнням згаданих цінностей, а й включенням в 
універсальний процес культуротворення на ґрунті національної самосвідо- 
мости, менталітету, традицій.

Суспільна субстанціальність культури з'ясовує її тотальність, здатність 
проникати в усі без винятку структури суспільної реальности, життя певної 
спільноти. З неї ж випливає та особлива цілісність культури, яка 
обертається її самоцінністто: жодну культуру не можна зняти в іншій, а 
тому можливий, за В. С. Біблером, лише їх діалог, у які б форми він не 
виливався. Необхідність такого діалогу засвідчує розімкнутісь національної 
культури як цілісности, а отже, її здатність до саморозвитку, котра щезає 
тоді, коли культура замикається в собі, відмовляється від діалогу. Кожна 
культура може жити і розвиватися "на грані культур"11. Але реалізує цю 
свою можливість тільки завдяки самобутности: "Позанаціональна... куль
тура втрачає потенцію діалогу, єдине уніфіковане бачення світу — 
безсенсовне, бо воно знищує культурну цінність у системі безвіднос- 
ности"12.

Усе з'ясоване з невеликими застереженнями стосується художньої 
культури, яка, не складаючи якоїсь автономної сфери культурної ціліс
ности, представлена в універсумі культури певним масивом опредмечених 
результатів внутрішньо єдиного процесу культуротворення, його "ви
творів". Це, зрозуміло, не веде до ототожнення художньої культури ні з 
мистецтвом (особливо в тих його аспектах, які не належать до предмета 
культурології), ні з художньою діяльністю, ні з мистецьким життям 
суспільства чи етносу.

Щодо етнізму художньої культури, то ні культурологія, ні філософія 
мистецтва (предметне спрямування якої точніше передає словосполучення 
"філософія художнього") нині не готові запропонувати понятійно- 
термінологічний апарат, який би змоделював цю грань мистецького 
феномена: і більше того, в силу відомих ідеологічних причин поняття 
"національної художньої культури", "національного мистецтва" виявилися 
маргінальними в названих галузях знання. Вони ще не в змозі включити 
національний зріз художнього в повному обсязі до свого предмета.

З міркувань про культуру, її етнізм можна зробити висновок, що 
етнічність внутрішньо притаманна і художній культурі. Її органічність тут 
увиразнюється питаннями такого, скажімо, ряду: чи Шевченко як 
художньо-культурний феномен може бути визначений поза його 
українством? Чи мислиме безсмертне "Слово о полку Ігоревім" у контексті 
іберійської чи норманської літератури? Чи існує геній Мусоргського
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безвідносно до російської мистецької стихії? Риторичність цих запитань 
самоочевидна.

Етнічне в художній культурі може бути представлене і через домінантні 
жанрові структури, і через стиль, і через композиційні матриці, і через 
усталений образний лад, але передусім через певні змістовні моменти, в 
тому 'Числі той нелегко вловлюваний менталітет нації, який завдяки своїй 
особистісній структурі найадекватніше виражається і передається через 
мистецькі концептуально-образні моделі самої дійсности і ставлення до неї 
людини певного етносу. Так, спроби відшукати зміст етнічного в реаліях 
художньої культури виводять дослідників на самобутню картину світу, 
образ людини, на той досвід життєдіяльно сти спільноти, який, 
поєднуючись із широким діапазоном загальнокультурних значень і сенсів, 
входячи до їх змісту, кожен раз неповторно втілюється у "витворах" 
етнічної художньої культури. Г. К. Щедріна доходить висновку, що чим 
розвинутіша художня культура, тим більше її етнічна самобутність втілю
ється не в окремих формах (наприклад, музикального ладу чи особ
ливостях орнаменту), а більше у неповторній взаємодії елементів, зумов
леній ідейно-змістовим виявом етнічного начала13.

Зауважу, що елементи, котрі взаємодіють, не обов'язково належать суто 
етнічному: ё о н и  можуть бути міжетнічними, загальнолюдськими, 
іноетнічними (засвоєними даною художньо-етнічною стихією), а то й анет- 
нічними, тобто нейтральними в плані етнізму (наприклад, роль традиції в 
актуальній художній культурі чи ступінь можливої свободи самовияву 
митця). Проте художньо-культурна цілісність завжди етнічно визначена, 
навіть коли умови її становлення, розвитку і самоствердження складні і 
несприятливі, як в української художньої культури.

Форми цієї етнічної визначеносте історичні, що переконливо демон
струє Г. К, Щедріна: племінна спільність репрезентована в традиційній 
художній культурі, передусім її фольклорному пласті; народність — у 
канонічному типі мистецтва, а нація — в динамічній художній культурі з 
виразним особистісним забарвленням14. Тож нинішнє відродження 
української художньої культури як культури національної мусить включити 
нарощування її динамізму, зміну в співвідношенні традиційного і 
авангардного, нову роль андерґраунду, а у власне змістовій площині — 
посилення і зміцнення особистісних її начал, нову якість художньої 
суб'єктивности.

Це відродження не обмежується посиленням уваги до зміцнення і 
увиразнення національного самоозначення української художньої культури. 
Воно охоплює турботу про її повноту і цілісність, про етнічну само- 
ідентифікацію і консолідацію її носіїв, про її ширше співвіднесення з 
цінностями світової художньої культури. Адже тільки завдяки такому 
способові самоперевірки, випробування визріває адекватне само
усвідомлення національної художньої культури. Хор "Фрески Києва", який
з 1989 р. включив до свого репертуару українську духовну вокальну 
спадщину, здобув недавно блискучу перемогу на широкому і престижному 
загальноєвропейському конкурсі хорових колективів. Оцінили не лише 
філігранну відточеність виконання, а й справжність і самобутність 
запропонованих хором шедеврів. І в наслідку — не тільки збагачення 
світової художньої культури, а й помітне зростання власної самооцінкй.

Між іншим, "вартість" національної художньої культури, її багатство 
вимірюється не обов'язково її внеском до світової мистецької скарбниці. 
Проте вимірювання це мусить відбуватися у світовому контексті, у 
співвідношенні з загальнолюдськими художньо-культурними досягнен
нями, аби запобігти тому ізоляціонізму, який у нас пишно проростав і
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прорастає буйними пагонами хуторянства, етнографізму і провінційности 
чи, за І. Франком, рустикальности. Відродження національної художньої 
культури не чисто спонтанний, а свідомо ініційований і керований процес. 
А це ставить довгий ланцюг проблем і питань. Почати треба з того, чи 
національне відродження самоцільне, чи здійснюватись йому як завданню 
самодостатньому, чи воно — разом із розвитком і зміцненням демократії, 
будівництвом іромадянського суспільства і розширенням сфери людської 
свободи (які, в свою чергу, складають його передумови) — орієнтоване на 
вищі гуманні цілі? Очевидно, в історичному бутті етносу є епохи, коли 
відстоювання його самости, що можливе лише разом і через відродження і 
розвиток його культури, стає метою — домінантою, але це не означає, що 
такою воно залишається на всю його історичну перспективу.

Меншої ваги, але зовсім не другорядне питання про те, що саме 
відроджувати. Діапазон звертань чи навіть метань дуже широкий: від 
антського чи скіфського пракоріння, яким приростає не стільки культура, 
як амбітність, до традицій червоного авангарду 29-х років, "Березоля" і 
бойчукізму, який так старанно викреслювали із вітчизняної мистецької 
традиції і який дав такі яскраві плоди в мексиканській культурі. Дається 
взнаки і наше історико-культурне невігластво, і схильність будувати 
фантоми, тут же приймаючи їх за реалії, і невміння за мінливим попитом 
виявити глибинні потреби дня нинішнього і завтрашнього, а ще більше — 
тенденції, спрямовані в післязавтра.

Зрозуміло, що йдеться не про архаїку та екзотику, до яких зводили 
національне в приснопам'ятну добу денаціоналізації. Повинна, очевидно, 
йти мова про те змістовне ядро художньої культури, яке володіє 
етногенним и можливостями і попри всі свої історичні модифікації зберігає 
певні інваріанти, в яких визначальними є значущі для спільноти сенси. їх 
по-своєму виразив і збагатив Т. Шевченко в "Кобзарі", що став і 
символом, і наснагою українства, і Леся Українка у поезії високої 
інтелектуальної напруги. Воно не вимагало б спеціальної турботи про себе, 
як не потребує у Франції чи Ісландії, коли б умови розвитку української 
художньої культури не були такими далекими від норми.

Серед питань цього ж ранґу — і проблема етнозначущих функцій 
мистецтва, і проблема гомогенности актуальної національної художньої 
культури. Поза всяким сумнівом, забезпечувати гомогенність належить 
всіма можливими шляхами. І через самоідентифікацію та консолідацію 
українців як етнокультурного суб'єкта, і через залучення до етнокультурної 
діяльности наймолодшого покоління вже на перших кроках його 
соціалізації (інакше матимемо ще одне втрачене покоління), і через вклю
чення до актуальної художньої культури тих пластів спадщини, які 
тривалий час замовчувались або піддавалися остракізму, і через вирівню
вання статусу суб'єктів міжкультурних комунікацій, без чого діалог культур 
неминуче обертається монологом (прикладів цього в нашій культурній 
історії вистачає), і через запобігання механічних переносів на український 
ґрунт здобутків інонаціональних культур, стимулювання їх творчого 
переосмислення того рівня, який досягнуто в "Кобзарі" щодо біблійних 
мотивів або продемонстровано в інтерпретації М. Лукашем гетевського 
"Фауста".

До речі, можливість органічности таких національних парафэйз; 
інокультурних шедеврів, як переклади М. Лукаша, зумовлена не 
генієм того чи іншого творця, а й потужністю субстанціальноїовядра сВОЄЙ 
художньої культури, яке визначає її самість і забезпечує її цілість. 
Включатись до цієї цілісности, "чуже" стає "своїм".
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Проте і включення, і присвоєння повинні існувати не лише як потреба 
нації, її художньої культури, а й як мета суб'єкта художньої діяльности, 
його творча установка. Вона ж залежить значною мірою від його 
національної самосвідомости, рівень якої тут "вимірюється" мірою його 
особистої відповідальности за національну культуру, за її майбутнє, як і 
майбутнє самої нації. І відповідальність така тим вища, чим ширші 
можливості вибору надає йому історія.

Деякі з останніх питань, поставлених тут, стосуються не тільки 
художньої культури, а й мистецького життя як особливого феномена, в 
якому на перший план проступають процесуальні аспекти художньої 
реальности та суспільні, соціальні форми здійснення художніх процесів. До 
них належать процеси забезпечення умов для культурно-продукуючої 
діяльности митців і культуро-засвоюючої діяльности публіки, поширення і 
(зберігання мистецьких цінностей. До мистецького життя належить і 
система відносин, які складаються навколо художньої діяльности та 
інститутів, які її обслуговують (точніше їх функціювання). Таким чином, в 
тлумаченні мистецького життя можна приєднатися до Ю. В. Перова. 
Проте є підстави акцентувати лише намічену ним думку про те, що 
предметний зміст поняття мистецьке життя не включає внутріхудожні 
процеси і зв'язки15.

Усвідомлюючи відносність будь-яких меж, особливо ж внутрішніх, 
прокладених всередині нехай і недосить чітко окресленого цілого, 
розуміючи, що денотати різних понять не обов'язково складають окремі 
реалії, я все ж вважаю теоретично некоректним довільне оперування 
термінами "мистецтво", "художня культура", "мистецьке життя", "художня 
діяльність". Неприпустимість їх сплутування підтверджується не тільки 
аналізом предметного змісту кожного із них, а й рефлексією щодо їх 
гносеологічних та евристичних можливостей. Скажімо, справа не тільки в 
тому, що художня діяльність охоплює культуротворчі зусилля митця, 
виконавську інтерпретацію чи перекладацьку адаптацію творів мистецтва і 
їх присвоєння публікою і не включає тиражування творів мистецтва, 
організацію гастролей мистецьких колективів чи керівництво їхнього 
діяльністю. Справа і в тому, що художня діяльність є поняттям філософії 
мистецтва, саме в її контексті розкриває свій зміст і сенс використання, 
тоді як поняття мистецького життя належить соціології мистецтва і 
мислиться в необхідних зв'язках з поняттями духовного життя і його сфер, 
духовного виробництва і споживання тощо. У свою чергу "художня 
культура" є поняттям культурології (філософії культури), тоді як 
"мистецтво" здобуває понятійний статус у мистецтвознавчому знанні різних 
рівнів. Звідси — різні кути зору, підходи до художньої реальности у 
дослідників, різна міра заглиблення в реалії та їх осмислення, різні методи 
дослідження мистецьких і парамистецьких феноменів. Обмежуся однією 
ілюстрацією. Аналізуючи в контексті художньої діяльности стосунки її 
суб'єктів і певних суспільних інститутів (від об'єднань шанувальників 
певних видів мистецтва до художньої критики, від творчих спілок до клубів 
прихильників певних діячів культури), ці останні розглядають як форми 
організації мистецької та парамистецької діяльности відповідних суб'єктів. 
У соціології мистецтва наголос буде зроблено на інституціалізації суб'єктів 
мистецького життя, що створює додаткові можливості адміністративного 
втручання в нього розмаїтих владних структур, веде до кристалізації 
жорстких механічних залежностей у сфері вільної реалізації творчих 
потенцій людини.

Слід зазначити, що в традиції гуманітарних досліджень поняття "життя" 
вказує на повноту реалій людського буття (чи певної його сфери), взятого
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в його особистісному здійсненні. Тож коли в соціології мистецтва увага 
зосереджується на суспільних відносинах у процесі виробництва, 
трансляції, збереження і споживання мистецьких цінностей як соціальних 
форм здійснення художньої діяльности, то в історико-культурних і 
конкретно-соціологічних дослідженнях в центрі уваги — перипетії цієї 
діяльности в її безпосередньому здійсненні, умови її протікання в їх не 
лише конкретно-історичних, а й локально-ситуативних вимірах, безпосе
редність функціонування суспільних інститутів тощо.

Тому мистецьке життя перед теоретиком виступає передусім не в 
етнічних, а в соціальних, культурно-історичних вимірах. Але це зовсім не 
означає, що емпірія художнього життя позбавлена етнічного змісту і форм. 
Адже його процеси точаться в полі певної національної культури і на 
основі передовсім її цінностей, хоча й не замикаються в цьому полі, а їх 
субстратом можуть служити цінності й інших художніх культур. Підтверд
ження цього можна знайти у відомому циклі праць Ю. Стерніна, 
присвяченому мистецькому життю Росії, у роботах П. Жолтовського16, 
частково і в фундаментальній монографії К. Муратової17.

Так, у книзі П. Жолтовського йдеться про соціальні, виробничі, тех
нічні, матеріально-цобутові й фахові умови діяльности живописців України 
XVI — XVIII ст., їх корпоративні та виробничі взаємини, характер 
мистецьких осередків, ставлення до художників з боку замовників і влади, 
своєрідність художньої освіти, давні збірки живопису, художню 
самодіяльність епохи. К. Муратова зосереджує увагу на цеховій організації 
праці готичного майстра, стосунках між ним і замовником роботи, 
відносинах у самому гурті майстрів тощо.

Отже говорити про етнічну природу художнього життя, особливо з 
соціологічного пункту його бачення, було б певною натяжкою. У цьому 
зрізі воно не може бути ні національним, ні безнаціональним. Але вже 
тому, що воно організується навколо певного етнокультурного ядра (нині
— на основі певної національної художньої культури) і належить певній 
Національній спільності, то його культурно-історичні виміри містять і 
етнічні моменти. Вони можуть прибирати особливої ваги, актуалізуватися в 
моменти протистояння культур, в епохи деетнізації як опір їй, в добу 
національно-духовного відродження. На інших стадіях історії уявнюється, 
що мистецьке життя спільноти завжди залучає до своєї основи, і 
національні Мистецькі надбання і що пропорція "свого" і "чужого" (точніше
— присвоєного) тут може бути дуже різною.

Актуалізовані нині етнічні прикмети нашого мистецького життя 
залежать і від етнічної самосвідомости його учасників. Хоча тут слід 
рахуватися з тією обставиною, що повноваження суб'єктів передані тут 
певним суспільним інститутам. І це стосується не тільки споживачів 
мистецтва, організованих, скажімо, в бібліотечні товариства чи клуби ша
нувальників джазу, а й самих митців, об'єднаних у спілки чи майстерні.

Інстигуціалізація суб'єктів знижує роль їх етнічної свідомости, а надає 
простір реалізації інтенцій інститутів, у нашій дійсності жорстоко залежних 
від владних структур, їхньої культурної політики. Оскільки тривалий час 
вона спрямована на денаціоналізацію учасників мистецького життя в 
Україні, на уніфікацію його культурного ядра на імперській 
однонаціональній (фактично теж безнаціональній, бо не російській, а 
"російськомовній") основі, то в результаті в установках абсолютної 
більшості учасників художнього процесу (особливо з боку публіки) відсутні 
національні пріоритети.

Та хіба могло бути інакше, коли відтворення і множення маргінального 
типу людини оберталося винародовленням етнічних спільнот, коли такі
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зруйновані спільноти змінювалися масою, тобто гетерогенною ймо
вірнісною множиною людей, які не набули індивідуальности18, а тому й 
здатности до органічного включення в художню діяльність.

Той же ефект досягався безпосередньо в мистецькому житті: з екранів 
України майже зовсім щезли стрічки українською мовою, хоча в Україні 
кілька кіностудій. Репертуар театрів, особливо україномовних, прискіпливо 
фільтрувався. Тільки третина книг, що видаються в Україні, друкуються 
українською мовою. Якщо "Дніпру" — одному з найбільших українських 
видавництв — у 1989 р. вдалося видати більше 300 позицій, то в 1991 р. 
тільки половину, а в 1992 р. — набагато менше. Критики "Руху" намагалися 
вивести його із страху українських письменників втратити читача (і з ним 
засоби до існування). Зрозуміло, це інсинуація проти ініціаторів 
національно-культурного відродження з письменницьких кіл. Але за нею — 
певні драматичні реалії нашого недавнього мистецького життя: критичне 
становище української книги і невідворотний спад попиту на неї. 
Українська естрада протягом тривалих десятиріч за невеликим винятком 
(наприклад, творчість В. Івасюка) складала маргінальне явище в масиві 
розважальної музики. Навіть народнопоетична творчість у мистецькому 
житті була представлена небагатьма старанно відібраними зразками, які 
безконечно повторювалися і в проірамах масової інформації, і в репертуарі 
етнографізованих колективів, випадаючи з власне естетичної комунікації. 
Коли додати, що в системі цієї останньої національно-самобутнє почи
нається з яскравої та оригінальної художньої форми і адекватного 
реагування на неї публіки, а в нашої публіки не плекалося таке потрібне їй 
чуття естетично значущої форми, то звуження можливостей і цього каналу 
збагачення художнього життя нації стає самоочевидним.

Останніми роками один із авторів з фактами в руках доводить, що й 
нині національно-культурне відродження залишається коли не благим 
наміром, то все ж більше гаслом і декларацією, аніж реальністю мистець
кого життя. Факти такі: з двох тисяч опитаних молодих киян жоден не 
назвав Шевченка серед діячів культури, близьких опитуваному за духом. 
Лише 5 відсотків київського робітництва читає українську художню 
літературу і т. д. Факти вбивчі, але й їх належить оцінювати у певному 
конкретному контексті. Наприклад, за даними Асоціації читачів (С. 
Плотников, 1991 р. ), біля 60 млн. дорослого населення колишнього Союзу 
виведені за межі книжкової культури. Зразу виникає питання, який же 
відсоток київських робітників взагалі є читачами. Коли це 10 — 15 
відсотків, то названий щойно показник звертання до української книги не 
такий уже й трагічний. Трагічні дані Асоціації читачів. Щодо молоді, то 
щільна замкнутість сучасної молодіжної субкультури відома, вона створює 
для "культуртрегерів" неабияку проблему, але й пояснює ставлення 
частини молоді до Шевченка не самими лише етнокультурними мотивами. 
Проте в чомусь посутньому мій колега, безперечно, має рацію. Бо коли до 
мистецького (власне мистецького) життя залучена тільки дрібка народу, та 
й та в масі своїй організується навколо зразків масового мистецтва, в т. ч. 
таких інтерпретацій національної класики і фольклору, які інакше як 
хуторянством не назвеш, то завдання етнічної самоідентифікації народу в 
процесі мистецького життя так і залишається завданням. І хіба не парадок
сом було б нині шукати аналогічні завдання та їх реалізацію в мистецькому 
житті французів або англійців. У них справді на першому плані 
загальнокультурні проблеми, виміри і ознаки цього життя. Бо ж ми на 
різних стадіях самоствердження етносу, в різних умовах його 
самореалізації. Тому-то порівняння такого плану з'ясовують дуже мало або 
й нічого.
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Отже, можна констатувати, що в мистецькому житті нації (саме так, бо 
нині нація дає той культурний простір, на якому точаться художні 
процеси, вона є колективним учасником мистецького життя, створює 
умови його здійснення, інститути, які його організовують і ним керують) 
не просто легше виявити його суспільно-історичні, соціальні виміри, бо, 
мовляв, національні вислизають з традиційних, наявних понятійних сітей. 
Насправді мистецьке життя — це такий зріз художнього феномена, в якому 
його природа виявляється через соціально-історичні виміри художніх 
процесів, а його етнічно значущі моменти стають посутніми в певних 
конкретно-історичних ситуаціях. Для художньої культури етнічне, 
національне є істотним, субстанціальним. |
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Ольга КОЧЕРГА

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ПРО ШЛЯХИ І МАНІВЦІ 
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Цей допис є спробою висловити своє бачення стану української науко
вої термінології та проаналізувати причини виникнення і шляхи розв'язан
ня деяких специфічно українських проблем, що не постають у країнах, де 
національна мова упродовж тривалого часу перебувала під державним за
хистом.

Негаразди української термінології беруть початок від ліквідації 1930 
року найавторитетнішого наукового центру, що координував термінологіч
ну працю в усій Україні — Інституту Української Наукової Мови (ГУНМ). 
Історія ІУНМ та трагічна доля його працівників — предмет окремої розмо
ви. Зазначимо лише, що навколо цього інституту гуртувалися висококвалі
фіковані фахівці природничих та технічних наук і мовознавці, які уклали 
та видали понад 40 термінологічних словників із різних галузей науки і 
техніки. Ще близько 20 словників підготовлено за їхнім редагуванням або 
участю (1).

Для "виправлення" термінологічного набутку ІУНМ, у 1933 — 1935 ро
ках під гаслами на кшталт "Проти націоналізму в математичній терміноло
гії" (3), "Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній 
термінології" (5), "Викорінити націоналізм у виробничій термінології" (6) 
видано п'ять термінологічних бюлетенів (2 — 6). У передмовах викладено 
"завдання перегляду словникової продукції, виданої до 1933 р." (4). Оскіль
ки "... творення української термінології (працівниками ІУНМ. — О. К.) 
було спрямоване на фальсифікацію української мови і водночас на відрив 
української мови від російської...", на "націоналістичне уникання спільнос
ті з російською мовою" (6), то "... завдання перегляду полягало в тому, щоб 
очистити українську радянську термінологію від націоналістичних перекру
чень; знешкодити отруйний вплив націоналістичних словників на мову лі
тератури і преси..." (4). Бригадою, "якій було доручено знешкодити цей 
(математичний. — О. К.) словник [...] викинуте те граматичне оформлення, 
яке штучно розривало історично зумовлену спільність української мови з 
російською; проведено уніфікацію математичної термінології; ліквідовані 
зайві, непотрібні терміни; синоніми подавались у дуже рідких випад
ках" (3). Бригада, що переглядала фізичний словник, "мала на меті заміни
ти націоналістичні вигадки [...] термінами, поширеними серед українських 
робітників, колгоспників і трудової інтелігенції" (5). "Націоналістичні ви
гадки" полягали у "викиданні російських термінів", "униканні інтернаціо
нальних термінів", "безпідставній диференціації значень або функцій ро
сійських термінів", вживанні "націоналістичних неологізмів замість росій
ських термінів", "зайвих синонімів" і "неточних відповідників" (тобто тон
ких мовних відтінків, що їх не передає російська мова), у "націоналіс-

Правопис цієї статті -  згідно ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПРАВОПИСНОЇ КОНВЕНЦІЇ, 
схваленої учасниками міжнародної конференції "Фізика в Україні" 26 червня 1993 року в 
м. Києві.
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тичній граматичній будові" (5). Прошу вибачення за довгу низку цитат, але 
вони ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала 
наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох тепе
рішніх мовних проблем, спробу аналізу яких зроблено нижче.

Цими виданнями ґвалтовно перервано нормальний природній перебіг 
творення і розвитку національної термінології: вилучено (фактично репре
совано) понад 40000 (!) українських наукових і технічних термінів (6), на
томість "запропоновано" терміни або російські, або міжнародні у росій
ській транскрипції; здійснено брутальне втручання в структуру терміносис
тем; українській науковій мові накинуто невластиві їй граматичні, стиліс
тичні та правописні норми. Видані ІУНМ словники вилучено з бібліотек 
або заховано у спецсховищах, і тепер про саме їхнє існування відомо лише 
невеликому колу фахівців. Таким чином започатковано процес русифікації 
української наукової мови, що тривав понад п'ятдесят років.

Відтоді і донедавна головним завданням і темою досліджень офіційних 
українських термінологів були "становление общего терминологического 
фонда языков народов СССР і его структурная унификация" (7) (тобто 
максимальне наближення української та інших національних термінологій 
до російської). Серія російсько-українських термінологічних словників, що 
їх видано на межі 50-х та 60-х років, ще раз зафіксувала цю тенденцію на 
Нормативному рівні, а повний перехід вищої освіти на російську мову у 
70 -ті роки та припинення видання наукових журналів та монографій ук
раїнською мовою призвели до сумновідомого наслідку — наша наукова 
термінологія рясніє мовними покручами, кальками, невдалими запозичен
нями; нова ґенерація науковців (навіть ті, для кого українська мова є рід
ною) недостатньо володіє науковою українською мовою.

Становище складне, але далеко не безнадійне. Здобуття Україною неза
лежності! і надання нашій мові статусу державної, повернення української 
мови до наукових та вищих навчальних закладів створили потужні стимули 
для термінологічної праці на принципово нових засадах. Термінологічна 
лексикографія переживає хвилю піднесення. Фахівці різних галузей уклада
ють десятки поки що невеликих словників (переважно російсько-україн
ських), наступним етапом мають стати словники, що допоможуть нашим 
науковцям налагодити безпосередній інформаційний обмін із міжнарод
ною науковою спільнотою. Після відкриття спецсховищ виявилося, що 
знищено не всі термінологічні словники 20-х років: тільки у Центральній 
науковій бібліотеці ім. В. І. Вернадського у Києві їх є понад 80 (1). Поча
лося широке обговорення наболілих питань. І тут, як завжди, наявні дві 
крайні тенденції.

З одного боку, бачимо бажання зберегти status quo, зневажливе ставлен
ня до спадщини наших попередників і сприйняття термінотворчої праці 
20-х років лише як "доби романтизму в становленні української терміноло
гії". На жаль, як свідчать концептуальні публікації директора інституту ук
раїнської мови АН України пана О. Тараненка і завідувачки відділу термі
нології пані Л. Симоненко (8, 9), таких поглядів найпослідовніше дотриму
ються офіційні мовознавці, що виборюють для своєї установи роль "орга- 
ну-арбітра" (9) у нормуванні термінології. Принаймні цитовану характерис
тику в цих статтях повторено двічі.

З іншого боку, крайніх форм іноді набирає природне прагнення повер-' 
нути до наукового обігу спадщину ГУНМ. Діставши змогу користуватися 
матеріалами ІУНМ, побачивши багатство, виразність і глибоке національне 
підгрунтя лексики, зібраної і опрацьованої фахівцями найвищої кваліфіка
ції та тонкими знавцями мови, прагнучи залучити набутки тих праць до су
часного термінологічного активу, термінологи "нової хвилі" не завжди вра-

174digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ховуюіь, що не можна знехтувати шість десятиліть розвитку мови, хоч 
яким спотвореним був цей розвиток. Не можна забувати про те, що украї
нська мова була мовою активного спілкування чималої частини науковців 
навіть за часів повного панування російськомовної наукової літератури. 
Бажання відновити суто українські терміни подекуди призводить до ігно
рування широко вживаних інтернаціоналізмів або вдалих запозичень, до 
спроб вилучити широковідомі сучасні терміни і не завжди критичного ана
лізу термінів давніх. Словники, укладені на таких крайніх засадах, мати
муть цінність тільки для фахівців з історії мови.

Істину, як завжди, варто шукати десь посередині. Питання про повер
нення того чи того терміна треба розглядати під кутом зору змісту поняття, 
відповідником якого є термін. Якщо дане конкретне поняття означене 
адекватним сучасним українським словом, інтернаціоналізмом або вдалим 
запозиченням, що правильно передає зміст і не суперечить природі україн
ської мови, повертати давній термін недоцільно. Якщо сучасний термін 
невдалий, слід шукати і в словниках 20-х років, і в терміносистемах чужих 
мов, не забуваючи й про наші видання 60-х та початку 70-х років — попри 
всі цензурні перешкоди, жива професійна мова подекуди пробивалася на 
сторінки підручників та фахових видань. Якщо носії мови — фахівці пара
лельно (рівнобіжно) вживають два терміни на означення того самого по
няття і це не спричиняє непорозумінь, то жоден норматист не передба
чить, який саме варіянт (чи, може, обидва) можна буде побачити в науко
вих публікаціях або почути у доповідях через кілька років. Критерії доціль
но сти повернення тих чи тих слів навряд чи можна виробити, тут величез
ної ваги набувають такі "ненаукові" категорії, як здоровий глузд та чуття 
мови. Ясно одне: не можна підходити до унормування термінології на під
ставі суб'єктивних міркувань. Автори підручників, укладачі енциклопедій, 
словників, доповідників неодмінно повинні Подавати сучасні терміни і 
водночас знайомити користувачів із репресивно вилученими українськими 
термінами (можливо, наводити їх зі спеціяльною позначкою), тим самим 
даючи фахівцям змогу вибирати з кількох варіянтів найпридатніші.

Проблеми вживання та унормування термінів, калькування, засміченість 
нашої термінології численними мовними покручами — явища помітні, і 
вони є предметом загального обговорення. Структурні спотворення при
вертають набагато менше уваги, і саме тому ще небезпечніші. Торкнемося 
декількох аспектів.

1. Офіційна лексика. Назви професій українською мовою мають форму 
іменників (робітник, службовець тощо) на відміну від російської мови, де 
поширеною є прикметникова форма (рабочий, служащий). Однак замість 
слова "науковець" ми вживаємо "вчений", хоча багато науковців хоч і вчені, 
але нічого так і не навчені. Водночас слово "вчений" усталено вживають і 
замість "науковий" у сполученнях "вчений секретар", "вчена рада". Назви 
наших вчених звань (які чомусь співіснують із науковими ступенями, це вже 
стало звичним і нікого не дивує) — молодший і старший науковий співро
бітник (калька з рос. сотрудник). Так само ми кажемо, що пан А і пані Б є 
співробітниками певної установи. В обох випадках слід говорити про стар
шого і молодшого наукових працівників (або просто науковців) та праців
ників певної установи, які водночас можуть бути або не бути співробітни
ками (тобто співпрацювати або не співпрацювати одне з одним).

2. На жаль, більшість наших науковців (мовознавці не є вийнятком) не 
знають чужих мов, крім російської. Через це, навіть намагаючись уникати 
російських кальок чи запозичень, часто творимо "антикальки" або подвійні 
кальки, тобто терміни українські, але на змістовій основі російського тер
міна (який, до того ж, буває неточним або й просто невдалим).

175



Прикладом антикальки є спроба вилучити словосполучення "іноземні 
мови" — кальку російського "иностранные языки", що його накинули на
шій мові замість властивого їй сполучення чужі мови. Розуміючи чужорід- 
ність префіксу іно-, часом вживають сполучення "чужоземні мови", яке не 
усуває змістового спотворення: "іноземна мова" чи "чужоземна мова" — це 
мова іншої землі, а землі не мають мов, мови притаманні народам.

Прикладом подвійної кальки, тобто українського терміна, ланцюгом 
прив'язаного до російської змістової основи, є поява й еволюція Новітніх 
термінологічних монстрів "зацам'ятовуючий пристрій" і "записуючий прис
трій" (калька з рос. "запоминающее устройство" та "записывающее устрой
ство"). Відчуваючи їхню незграбність, роблено спробу застосувати елемен
ти українського словотвору — таким чином виникли "запам'ятовувач" і "за
писувач". Більшого на основі цього підходу досягти неможливо. Звернімо
ся до мови-першоджерела. Англійською мовою, якою ці терміни утворено, 
маємо відповідно "memory" та "storage". Отже, другий із запропонованих 
термінів можна вважати менш-більш вдалим (хоча варто було б обговорити 
точніші відповідники "зберігання", "запис" тощо), тоді як перший незадо
вільний уже тому, що його важко вимовляти. Перекладаючи безпосередньо 
з мови оригіналу, одразу приходимо до набагато точнішого (і коротшого) 
терміна "пам'ять", що його, до речі, широко вживають програмувальники.

Нам украй потрібно відродити в собі самостійність мислення, не 
прив'язувати українську термінологію до будь-якої мови — російської, 
польської чи англійської. Водночас, коли свого терміна немає, ми не по
винні боятися запозичень. І тут знову не варто ставити жодну мову у вий- 
няткове становище. Тенденція цілком уникати запозичень з російської мо
ви є такою ж хибною, як і запозичування тільки з російської. Використо
вуючи досвід чужих мов творчо, запозичуючи безпосередньо з оригіналів, 
ми уникнемо анти кальок та подвійних кальок на основі мови-посередника. 
Остаточне право надання переваги українському чи запозиченому терміно
ві належить фахівцям даної галузі, і на це потрібен час.

3. Бюлетенями (2 — 6) з української мови вилучено синоніми та термі
нологічні варіянти, яким відповідав один російський термін. Опосередко
ваним наслідком давньої боротьби з синонімами є явище псевдосинонімії, 
тобто помилки у вживанні українських термінів, що стосуються різних по
нять, але в російській мові мають один відповідник. Навіть мовознавці у 
формулюванні головного завдання на теперішньому етапі (створення й 
унормування стандартів на терміни і визначення (9) замість означення вжи
вають визначення (тобто детерміністичну характеристику, що її аж ніяк не 
можна застандартизувати). Плутанина виникає через те, що російським 
відповідником обох цих слів є "определение". Аби проілюструвати семан
тичну різницю, звернімося, скажімо, до англійської мови: "означення" — 
"definition", "визначення" — "determination". Отже, вдале або невдале озна
чення наукового поняття визначає життєздатність утворюваного терміна. 
Цікаво, що помилок у вживанні цих слів ніколи не роблять фахівці з точ
них наук, які постійно читають чужомовну наукову літературу — тільки ро
сійською мовою обом цим поняттям відповідає те саме слово. Чи варто і 
далі наполягати на "структурній уніфікації спільного термінологічного 
фонду"? Можливо, формулюючи завдання стандартизації, слід усталити 
вживання інтернаціоналізму "дефініція", оскільки непорозуміння набуло 
вже загальноукраїнського державного масштабу (адже йдеться про створен
ня державних стандартів!).

Розгляньмо декілька найтиповіших прикладів псевдосинонімії.
Досить часто неправильно вживають "постійний" (тривалий) і "сталий" 

(,незмінний) (рос. «постоянный», англ. «permanent» і «constant»); "скінчен
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ний" (що має границю) плутають з "кінцевим" (останній; що стосується кін
ця) (рос. «конечный», англ. «finite» та «terminal»), а "нескінченний" (що не 
має границі або кінця) — з "безмежним" та "необмеженим" (що не має межі) 
(рос. «бесконечный», англ. «indefinite» і «boundiess» та «unbounded»), не ка
жучи вже про те, що "границю" (limit) плутають з "межею" (boundary), коли 
вони відповідають російському "предел".

Часто не відрізняють "оточення" (найближчі сусіди) від "довкілля" (нав
колишнє середовище) (рос. «окружение», англ. «surroundings» та 
«environment»).

Російське слово "продолжение" відповідає трьом українським словам, 
що їх часто плутають: "видовження" (форми), "подовження" (терміну), 
"продовження" (дії) (англ. відповідники «lengthening», «prolongation» та 
«continuation»). Водночас у нас продовжуються процес або дія, що мають 
тривати.

Російському "измерение" відповідають "вимірювання" (дія, англ. 
«measuring») та "вимір" (властивість, англ. «dimension»), маємо говорити 
про вимірювальний прилад і n-вимірний простір.

Російському прикметникові "противоположный" відповідають україн
ські "протилежний" (у просторі) і "супротивний" (про думку тощо). Англій
ським відповідником є "opposite" в обох випадках, то звернімося по допо
могу до німецької мови: маємо «gegenuberlegend» та «entgegengesetzt» або 
"gegens'atzlich".

Наявність російського багатозначного слова "часть" призвела до того, 
що в українській мові "частка" (результат ділення, англ. «quotient» або поді
лу, англ. «share») потроху займає місце і "частини" (що є наслідком відокрем
лення, англ. «part»), і «частинки» (елементарної тощо, англ. «particle»).

Ми забули, що російському слову "отрицательный" відповідають 
"від'ємний" (математичний знак) і "негативний" (заряд)', "невід'ємний" (ан
гл. «nonnegative») означає додатній або нуль, а вживають його замість "не
віддільного" (англ. «inseparable»), тобто такого, що його неможливо відокре
мити або виокремити, хоча тут псевдосинонімія вже ні до чого, а просто 
роблено покруч на основі російського "неотъемлемый". Тому, коли пишуть 
про невід'ємну частку і контекст не містить математичної дії ділення, мож
на бути певним, що йдеться про невіддільну або невідокремну частину.

Ми не відрізняємо "здатности" (приладу тощо, “capacity”) від "здібности" 
(людини, «ability»; «об’єму» (фізичного, “volume”) від "обсягу" (статті тощо, 
«size»); забуваємо, що "інший" — це не той («another»), а "інакший" — не 
такий («othep>; «different». Слово "знаходитися" вживаємо замість "перебу
вати", "бути", "міститися" тощо. Таких прикладів, на жаль, дуже багато.

Одним із проявів псевдосинонімії є майже повна втрата відчуття відмін
но сти у вживанні прикметників, що мають значення чогось виготовленого
з певного матеріялу (металевий, кам'яний, скляний, дерев'яний тощо) та 
ознак, пов'язаних з матеріялом (металічний, камінний, склистий, дерев
ний). Термінологічні словники, особливо російсько-українські, неодмінно 
мають пояснювати вживання та лексичну сполучуваність таких слів.

Інший наслідок боротьби з синонімами — збіднення лексичного запасу 
для передавання понять, які не потребують термінологічного оформлення, 
але неодмінно присутні у наукових статтях. Рідкісними стали дієслова типу 
"твердішати", "вужчати", "ширшати", "теплішати", "холонути", "холодніша
ти", "більшати", "меншати", "світлішати". Натомість маємо сполучення 
"ставати твердішим (вужчим, більшим тощо)". Водночас далеко не завжди 
ми відчуваємо різницю між твердішати (ставати твердішііиим, «harden!)’ 4І 
тверднути (ставати твердим, «solidify»). Гадаю, укладачі словників повинні
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звернути увагу на ці природні та влучні українські слова, такі потрібні для 
точного опису досліджуваних процесів.

Ще один аспект синонімічних ускладнень — термінологічні варіянти та 
безпідставні спроби вилучити мовні еквіваленти, що їх рівночасне вживан
ня не спричиняє непорозумінь. Загальні терміни на зразок "обладнання" та 
"устаткування", "устава" і "установка", "злучення" і "з'єднання", "процент" і 
"відсоток" і багато інших не завжди є повними синонімами, а варіянтами, 
кожен із яких має певну область застосування. Ці області часто перетина
ються: можливо, з часом деякі терміни зникнуть через невживання. Але 
будь-яка спроба жорсткого унормування не буде корисною. Ці терміни 
треба подавати в словниках та довідкових виданнях на рівних засадах.

4. Дуже поширеною хворобою стало вживання дієприкметникових утво
рень, що закінчуються на -учий, -ючий, замість способів висловлювання, 
притаманних українській мові. В нашій мові такі закінчення характерні 
для слів, що передають значення властивостей (кусючий собака, цілюще 
зілля тощо). Але, звично наслідуючи російську Мову, ми вживаємо "погли
наючий" замість "поглинальний" або "вбирний", "сполучаючий" замість 
"сполучний", "кодуючий" замість "кодувальний", утворюємо "далекоідучу" 
та "короткодіючу" взаємодію замість "далекосяжної" та "близькосяжної", 
"несучу частоту" та "несучу конструкцію" замість "частоти-носія" і "опор
ної", "базової" або "тримальної" конструкції.

5. Інтернаціоналізми є складником будь-якої національної терміносис- 
теми, українська мова не є вийнятком. Однак настанови згаданих вище 
репресивних документів і наступна "структурная унификация общего тер
минологического фонда" призвели до "русифікації" інтернаціоналізмів — 
чужомовні запозичення в українській термінології набрали форм, характер
них для російської мови. Загальновідомі приклади — хімія замість хЕмія та 
магніт замість магнЕт. Наслідком є співіснування магніта, маїнЕтизму, на
магнічення та магнЕтика; хімікатів, хЕмосорбції, хімічної та хЕмоядерної 
реакцій тощо.

Українській; мові притаманна властивість запозичувати основу чужомов
ного слова, відкидаючи суфікси тощо. Завдяки цьому запозичені терміни 
набувають властиво українських форм. Структурні впливи російської мови 
призвели до нагромаджування зайвих чужомовних суфіксів («алгебраїчний» 
замість «алґебричний», «синусоїдальний» замість «синусоїдний», «інерці- 
альний» замість «інерційний») та майже цілковитого зникнення відтінків 
вживання типу "диференційний" {про рівняння) та "диференціяльний" {про 
переріз розсіяння або механізм), "професійний" (фаховий) та "професіональ
ний" {кваліфікований), коливальний {що спричиняє коливання) та коливний 
{рух).

6. Безліч проблем створює суперечливість розділу чинного правопису 
про слова іншомовного походження.

Різні правила правопису для власних і загальних назв часто призводять 
до відмінного написання прізвищ науковців і термінів, що походять від 
них. Один з таких прикладів бачимо просто в тексті правопису: прізвище 
Дізель подано поруч із загальною назвою дизель. Членів Правописної ко
місії анітрохи не засмучує той факт, що утворення термінів на основі пріз
вищ є загальноприйнятим у науці способом вшановувати авторів найвидат- 
ніших наукових відкриттів і технічних винаходів. Аналогічних прикладів 
можна навести безліч, адже саме від прізвищ утворено практично всі назви 
одиниць вимірювання, назви багатьох явищ, приладів, математичних фун
кцій, хемічних елементів тощо. Втрата зв'язку між терміном ї  прізвищем 
робить термін безглуздим, а українську термінологію — єдиною в світі, Що
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порушує одну з найповажніших традицій Міжнародного наукового товарис
тва.

Вже згадано про відсутність логіки у написанні термінів із коренями 
магнЕт та хЕмія. Так само неможливо пояснити, чому ми пишемо 
алґориТм, але арифметика та логарифм, хоча всі ці слова походять від то
го самого грецького (arithmos). Від слова матеріЯ чомусь утворює
ться матеріАл, а від потенція — потенціАл.

Невідкладним є завдання якнайскорше скласти та оприлюднити списки 
термінів, що мають містити літеру "Ґ", на основі аналізу їхнього походжен
ня. Робити це повинні спільно мовознавці та фахівці різних галузей, ос
кільки філологи не можуть охопити весь мовний масив сучасної наукової 
та технічної термінології.

Спробою розв'язати частину найнагальніших правописних проблем, які 
постають перед термінологами, є ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПРАВОПИСНА 
КОНВЕНЦІЯ (див. додаток), що її прийняли в червні 1993 року учасники 
міжнародної конференції "Фізика в Україні". Якщо Конвенцію підтрима
ють представники інших наук, це буде важливим кроком до узгодження 
термінологічної роботи в різних галузях.

Отже, проблем багато, і проблеми ці дуже непросто розв'язувати. Нас
тав час подумати про координацію зусиль тер міно логів. На закінчення — 
кілька зауваг щодо організаційних підходів до термінологічної праці.

Мені здаються необгрунтованими твердження про те, що термінологіч
ну працю слід зосередити в інституті української мови (8, 9) або іншій мо
вознавчій установі. Навіть мовознавці найвищої кваліфікації не можуть 
розв'язувати термінологічні проблеми без носіїв і творців наукової мови, 
оскільки філологи не відчувають змісту понять і явищ, означуваних спеці
альними термінами, особливо коли термін побутує також (з іншими відтін
ками значення) у загальнолітературній мові. Таку роботу мають виконувати 
фахівці, які є носіями і творцями української наукової мови, думають цією 
мовою, глибоко знають і відчувають її. Безперечно у співпраці з мовознав
цями.

Важливою передумовою продуктивної термінологічної цраці є переви
дання і повернення до наукового обігу найкращих словників ІУНМ (хоча б 
невеликими накладами, для термінологів та укладачів словників). Вико
ристовувати термінологічну спадщину 20 — 30-х років слід на підставі кри
тичного аналізу з урахуванням особливостей кожного конкретного науко
вого поняття і наявности або відсутности вдалого сучасного терміна.

Питання, що викликає численні дискусії — стандартизація науково-тех
нічної термінології. Тут саме формулювання проблеми є некоректним, ос
кільки наукова та технічна термінологія не складають однорідного масиву і 
потребують окремих підходів. Слід відрізняти технічну номенклатуру, що 
безумовно підлягає стандартизації і уніфікації, від наукової термінології, 
стандартизувати яку немає потреби — мова тут може йти тільки про певне 
унормування.

Створювані галузеві та міжгалузеві комісії з наукової термінології Не по
винні мати адміністративних функцій. Метою цих комісій мають бути ко
ординація термінотворення, консультації, фахове обговорення терміноло
гічних видань, словників, довідників тощо, але ні в якому разі жодній уста
нові чи комісії не можна давати права на заборону публікацій. Якщо комі
сії матимуть авторитет серед термінологів, кожен укладач словника чи ін
шого термінологічного видання прагнутиме обговорення своєї праці і схва
лення її комісією. Але якщо погляди членів комісії розбігатимуться з пог
лядами авторів, право на вирішальне слово про якість словника повинні 
мати тільки його користувачі.
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Наша термінологія має перейти важкий етап повернення до життя. Су
часні термінологічні видання приречені бути сировиною для наступного 
опрацьовування (так само як словники ГУНМ мали назву "проектів"), по- 
заяк тільки час та мовна практика визначать долю пропонованих термінів. 
Пошук, збирання, порівнювання, аналіз, спроби надання пріоритетів тим 
чи іншим термінам — праця важка, невдячна, копітка. Робити це треба са
ме тепер, поки фахівці, що у 60-ті й на початку 70-х років викладали або 
слухали лекції українською мовою і готували україномовні публікації, ще 
перебувають у віці активної творчости, поки не втрачено живу професійну 
мову, яку не зафіксовано друком або зафіксовано у поодиноких виданнях, 
нині майже невідомих. Без такого "сировинного " етапу термінологічна на
ука в Україні ніколи не повернеться на шлях нормального розвитку.

1 О. Д. Кочерга, В. М. Кулик. Українські термінологічні словники довоє
нного періоду в бібліотеках Києва та Львова. Препринт ІТФ-93-IV, Київ, 
1993, 16 с. (подано до «Вісника АН України»),

2 Медичний термінологічний бюлетень. ВУАН, Інститут мовознавства. 
№ 1. Київ. Видавництво ВУАН, 1933.

3 Математичний термінологічний бюлетень. Виправлення до математич
ного словника чч. 1, 2, 3. ВУАН, Інститут мовознавства. № 2. Київ, Видав
ництво ВУАН, 1934, 80 с.

4 Ботанічний термінологічний бюлетень. У АН, Інститут мовознавства. 
№ 3. Київ. Видавництво УАН, 1935, 24 с.

5 Фізичний термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, № 
4. Київ, Видавництво УАН, 1935, 82 с.

6 Виробничий термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, 
№ 5. Київ, Видавництво ВУАН, 1935, 80 с.

7 Крыжановская А. В., Симоненко JI. А. Актуальные проблемы упорядоче
ния научной терминологии. Киев, Наукова думка, 1987, 162 с.

8 Тараненко О. У дзеркалі сьогоднішніх оцінок і дискусій. Літературна 
Україна, 21 січня 1993 р.

9 Тараненко О., Симоненко JI. Українська термінологія: стан, проблеми і 
перспективи. Урядовий кур'єр, 18 березня 1993 р.

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПРАВОПИСНА КОНВЕНЦІЯ

Схвалено учасниками міжнародної конференції “•Фізика в Україні ”
Київ, 26 червня 1993 року

Ми, учасники міжнародної конференції “Фізика в Україні”, з метою 
усунення розбіжностей в написанні термінів у словниках, енциклопедіях, 
довідниках, підручниках, наукових працях тощо домовилися дотримувати
ся таких правописних норм:

1. У термінах чужомовного походження сполучення іа передавати украї
нським відповідником ія: потенціял, радіяція, якобіян тощо.

2. У термінах грецького походження передавати літеругЯ- (латинський 
відповідник th) українською літерою m аритметика, логаритм, апотема то
що.

3. У термінах грецького та латинського походження сполучення аи пе
редавати українським ав: автентичний, авдіо тощо.

4. Усунути розбіжності у написанні термінів із коренем магнет, писати: 
магнет, магнетик, магнетострикція, магнетування, магнетний тощо.

5. Усунути суперечності у написанні слова хемія та похідних від нього. 
Писати: хемія, хемічний, хемоядерний, хемосорбція тощо.
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6. Повернутся до притаманного українській мові написання термінів 
літер, метер (діяметер, дозиметер тощо), центер, циліндер, фільтер тощо 
(але метра, центра, літровий, метрологія, центральний, циліндричний, філь
трувати тощо), а також проект, проекція, йон.

7. Написання іноземних прізвищ намагатися наближати до звучання 
цих прізвищ рідною мовою, а саме:

а) у німецьких прізвищах сполучення еі та еи передавати відповідно ук
раїнськими сполученнями ай (після л — яй) та ой: Айнштайн, Ойлер, 
Кляйн;

б) латинські літери g та h у чужомовних прізвищах передавати відповід
но українськими літерами ґ та г (за вийнятком тих мов, де ці літери не ви
мовляються або відповідають іншим звукам): Шрединґер, Гамільтон, Гай- 
зенберґ, але Ерміт, Лопіталь, Жордан;

в) в англійських прізвищах літеру w передавати українською літерою в: 
Ват, Вебстер, Вітстон.

8. Дотримуватися однакового написання прізвищ та термінів, що утво
рені від них. Зокрема, поширити "правило дев'ятки" на власні імена: Дизель 
(прізвище) — дизель (двигун).

9. У запозичених термінах негрецького походження та їхніх похідних 
передавати латинську літеру Л українською літерою г, латинську літеру g — 
українською ґ.

Вважаємо за необхідне подати орієнтовний відкритий список термінів фі
зики та математики, у яких (та похідних від них) слід писати ґ (див. Дода
ток).

10. У родовому відмінку іменники жіночого роду, що в називному від
мінку закінчуються на приголосний, писати з закінченням — и: властивос
те, валентности, соли тощо.

11. Зберегти розташування літери ь на останньому місці абетки.
Пропонуємо фахівцям інших природничих наук приєднатися до цієї

конвенції. Певні, що запропоновані правила мають стати нормами наступ
ної редакції "Українського правопису".

Віктор БАР'ЯХТАР, академік, головний редактор "Енциклопедії фізи
ки";

Олексій СИТЕНКО, академік, директор ІТФ АН України, головний ре
дактор "Українського фізичного журналу";

Олекса БІЛАНЮК, професор фізики, член управи Українського Термі
нологічного Центру в Америці;

Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, академік, Голова ЗНЦ АН України, директор 
ІФКС АН України;

Ярослав РУДНИЦЬКИЙ, професор філології, автор ЕТИМОЛОГІЧНО
ГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та ПРАВОПИСНОГО СЛОВНИ
КА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ;

Володимир ЛИТОВЧЕНКО, член-кореспондент АН України, член ред. 
колегій "Українського фізичного журналу" та "Енциклопедії фізики"

та інші — всього 33 підписи.
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Додаток
до ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПРАВОПИСНОЇ КОНВЕНЦІЇ, схваленої учас

никами міжнародної конференції “Фізика в Україні” 26 червня 1993 року 
Орієнтовний відкритий список термінів фізики та математики, що в 

них (та їхніх похідних) слід писати ґ:

аванґард, аґент, аґломерат, аґлюїинація, аґреґат, аґресивний, алґебра, 
алгоритм, амальґама, анґстрем, аргумент, ар'єргард;

веґетація;
і

Гадоліній, ґаз, ґалій, ґальваніка, Гарантія, Гарнітура, Гаус, Гвинт, Гейзер, 
Генератор, Германій, ґібс, ґлюон, Готика, Гофрувати, Гравюра, Гравітація, 
Градація, Градієнт, Градус, Градуювати, Гран, Гранула, Гратка, Гриф, гри
фель, ґрунт, Група, ґудзик, Гума;

І

дегенерація, деградація, дивергенція;

елінґ, елонгація;

зиґзаґ;

ігнорувати, інгредієнт, інгресія, інтеграл, інтегрувати, інтелігенція;

коагуляція, колегія, конвергенція, конгломерат, конгрегація, конгрес, 
конгруентний, контингент, коригувати;

лаґранжіян, леґенда, легувати, ліґатура, лінгвістика, люмберґ; 

магазин, магістраль, марґінал, міграція, моніторинг; 

навігація, неґатив, неґатрон; 

оригінал;

пагінація, пігмент, прерогатива, прогрес, пролонгація, пропаґатор;

ранґ, реаґент, реагувати, регістр, регламент, регрес, регула, рейтинг, 
рентген, ригористичний, ридберґ, ролінґ;

сведберґ, сегмент, сегнетоелектрик, сегрегація, сигнал, сиґнум, синґлет, 
сингулярний, скейлінґ, суґестія, сурогат;

танґенс, трансгресія,, триґер;

фрагмент;

центрифуга, цуґ.

Цей список не є вичерпний, не містить загальнолітературних назв та 
термінів інших галузей науки. Сподіваємося, що такі списки укладуть та
кож фахівці інших природничих наук. Оскільки розвиток науки пов'язаний 
із творенням нових термінів, у майбутньому слід періодично переглядати 
новоутворені терміни та складати додаткові списки.
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Чжао ЮНЬ-ЧЖУН

ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИТАЇ

(до постановки питання)

Ми поставили перед собою скромне завдання: розглянути сучасний 
стан вивчення у Китаї України взагалі та історію України зокрема і обгово
рити актуальні питання і завдання, які стоять перед китайськими україно- 
знавцями-істориками.

1. ВИВЧЕННЯ УКРАЇНИ В КИТАЇ: АНАЛІЗ І ОЦІНКА

Китайська радянологія (нині точніше було б назвати її вивченням країн 
СНД, але це дуже умовно) існує принаймні вже понад сорок років. Особ
ливого розвитку вона досягла за останні двадцять років: значно поширені 
ті її галузі, які охопили громадсько-політичне, соціально-економічне, ду
ховно-культурне життя колишнього Радянського Союзу, його науку, техні
ку, літературу, мистецтво, освіту, історію, етнографію тощо. У системі Ака
демії суспільних наук, у центрі і в регіонах, а також у провідних вузах краї
ни працюють дослідні інститути і центри радянології, які займаються за
гальним або спеціалізованим вивченням колишнього Радянського Союзу.

Однак, на жаль, цього Не можна сказати щодо вивчення України в Ки
таї. Можливо, доцільно процитувати слова Івана Дзюби: "Як сталося, що 
п'ятдесятимільйонний народ, другий за чисельністю серед слов'янських і 
один з Найчисельніших у Європі, зі своєю цікавою і повчальною історією, 
самобутньою культурою, низкою блискучих імен у науках і мистецтвах, — 
майже не знаний у світі під власним ім'ям?" (Іван Дзюба. “Україна і Росія".
— "Наука і суспільство", 1991, N° 7. с. 10).

І насправді, український народ представляє собою націю, яка має тися
чолітню, давнішу, аніж Росія, історію, що в її розвитку склалися націо
нальні та культурні традиції, якими справедливо пишаються сини України 
серед своїх слов'янських братів.

Так склалась історична доля українського народу, що довгий час він 
прожив без власної державности. У багатовіковій боротьбі українців проти 
іноземних навал і поневолень, проти зовнішніх і внутрішніх поневолюва
чів, кристалізувалися волелюбні традиції, виробилася самосвідомість цього 
народу.

Україна дала світові цілу плеяду видатних письменників, учених, мисли
телів, діячів культури і мистецтва. А сучасна Україна — це країна з вели
ким потенціалом і багатообіЦяючими перспективами. Здолавши труднощі,
— які постають на шляху нового історичного розвитку, вона стане однією
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із найважливіших країн Європи. Така країна з її народом заслуговує на 
увагу та серйозне вивчення, зокрема, з боку китайських дослідників.

Так ми роздумуємо теоретично. А на практиці? Як складаються справи 
в дійсності? Як багато знають у Китаї про Україну? "В очах людей зазвичай 
не відрізняються росіяни і українці як представники різних націй", пи
ше автор однієї статті у китайському часописі "Схід" ще 1918 року (JN̂ 16, 
вип. 5, 15 травня 1918 p.). "Україна не перетерпіла ніяких страждань від 
колишньої царської імперії і не зазнала такого протиборства, яке існувало 
міні імперіями Австрії і Росії. Тому майже не було чутно про політичні ру
хи за свободу і незалежність на Україні" (там само, стор. 66). Із цих рядків 
бачимо, як мало знали про Україну та її історичну долю в тодішній Японії 

! (оскільки ця стаття, перекладена з японської, передрукована із японської 
ж газети "Дипломатичні звідомлення").

\ Звичайно, не слід говорити щось подібне щодо сучасного Китаю. Про
те, строго кажучи, про Україну і досі не знають у тій мірі, в якій вона та її 
народ заслуговують. Знають, звичайно, що є така країна, яка до недавнього 
часу була однією із союзних республік Радянського Союзу, що українці — 
це, як і росіяни, також слов'яни. Але чому Україна, перебуваючи у складі 
царської Росії понад 260 років і у складі Радянського Союзу майже 70 ро
ків, рішуче оголосила себе самостійною державою? Китайська відповідь 
навряд чи буде свідомо мотивованою, ґрунтованою на конкретних знаннях 
про цю країну та її історичне минуле. І це не дивно, якщо врахувати ту об
ставину, що в Китаї можна знайти, здається не більше двох брошур із за
гальними відомостями про Україну та українців, виданих ще в 1955 p., 
причому обидва видання представляють собою переклад видань радян
ських. Можна назвати також "Народи СРСР. Короткий нарис." (Пекін, 
«Шиши», 1981). Оце, мабуть, і все...

Це, звичайно, аж ніяк не означає, що в Китаї не провадились роботи з 
вивчення України. Навпаки, зусиллями вчених різних профілів була закла
дена перша основа китайського українознавства. Як, відомо, першою спе
ціалізованою організацією по вивченню України була кафедра радянології 
та українознавства, заснована 1965 року на факультеті іноземних мов Ухан- 
ського університету. В центрі її уваги знаходяться не тільки загальні питан
ня культури та освіти в Радянському Союзі, але й спеціально українські 
питання. З 1986 року на кафедрі періодично випускають вісник "Культура і 
освіта СРСР", що на його сторінках посідає важливе місце інформація про 
Україну. Хоча, на жаль, буквально до недавнього часу ця кафедра залишає
ться єдиною у своєму роді в Китаї.

У Китаї провадиться також велика робота у царині перекладів та вив
чення українських письменників, що їхні твори знову ж таки, як правило, 
розглядаються як складова частина радянської і навіть російської літерату
ри.

Китайські вчені порівняно глибше вивчають і висвітлюють українське 
національне питання. Робота по вивченню народів і національностей країн 
світу була розпочата ще в 50-х роках. З 1954 р. періодично видається збір
ник "Переклади з національних питань". З 1961 р. при Етнографічному ін
ституті Академії суспільних наук Китаю був створений відділ світової ет
нографії, який розгорнув роботу по вивченню національних питань у 
СРСР, та країнах Східної Європи.

Однак систематичне і організоване дослідження національних проблем 
зарубіжних країн належним чином було налагоджене лише 1979 року — з 
заснуванням Китайської Асоціації світової етнографії, яка покликана коор
динувати зусилля етнографів країни. Вона ж періодично видає збірник 
"Переклади з етнографії".
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Із студій китайських дослідників над українським національним питан
ням можна назвати, наприклад: Юань Сі-ху та ін. — "Національні питання 
в СРСР. Історія і сучасне становище". — вид. "Сань-лянь", Пекін, 1979; 
Юань Сі-ху "Національне питання України", у зб. "Дослідження з націо
нальних питань зарубіжних країн". — Пекін, 1981; Вам Оу-мінь, "До питан
ня про національні відношення між Україною і Росією", у зб. "Досліджен
ня з радянології", вип. 3. — "Асоціація радянологів провінції Ділін", 1983; 
Шен Юнь, "Українське національне питання: аналіз історичних причин 
виникнення міжнаціональних проблем в Радянському Союзі". — "Питання 
СРСР і країн Східної Європи", 1983, № 4, та деякі інші праці, що у них так 
чи інакше згадується Україна.

Але окремі статті і матеріали, які мають лише загальний і описовий ха
рактер, не можуть характеризуватися як систематичне і багатоаспекгне 
вивчення України. Тому говорит^ про китайське українознавство як про 
сформовану самостійну наукову дисципліну, на наш погляд, ще рано. Воно 
народжується, формується буквально зараз на наших очах. Але, повторюю, 
українознавство у власному розумінні терміну поки що . не існує в Китаї.

Така оцінка сучасного стану цієї науки в Китаї не поменшує значення 
праць перших китайських українознавців, а навпаки, — покладає на них 
відповідальну місію створення ще однієї нової для Китаю науки, дуже важ
ливої для перспективної тенденції розвитку дружби та співробітництва по
між Китаєм і Україною.

2. ПРО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КИТАЇ

У науково-дослідних інститутах і вузах Китаю взагалі надається велика 
увага вивченню історії зарубіжних країн. Китайськими авторами складає
ться історія багатьох країн Європи, Азії, Америки та Австралії. На сторін
ках часописів з’являються праці китайських істориків з історії різних зару
біжних країн. У багатьох випадках на китайську перекладаються праці іно
земних авторів з історії країни, як правило, поки що з певних причин мало 
знаної в Китаї.

Отож, на китайській мові є книги та посібники з історії всіх країн 
Європи — за винятком України. Як не дивно, аж до цього часу в Китаї 
взагалі немає жодної, хоча б перекладеної, книги з історії України, не ка
жучи вже про книгу, написану китайським автором.

Така ситуація історично обумовлена цілим рядом складних чинників: до
1991 р. Україна являла для Китаю одну із союзних республік Радянського 
Союзу, хоча і проголошених де-юре, конституційно, як суверенні суб'єкти, 
але де-факто позбавлених функцій суверенної держави. Історія України 
поставала лише як складова історія Росії або загальної історії СРСР, де во
на зовсім розчинилася. А в Китаї має місце неписаний принцип у царині 
вивчення історії зарубіжних країн — досліджують, описують, та друкують 
лише історію самостійних держав. Отож, історія України не змогла у Китаї 
стати об’єктом самостійного вивчення...

Китайським читачам, зрештою, відомі окремі статті радянських авторів, 
чи не випадково перекладені на китайську мову в 50-х роках. А ще, у ки
тайському перекладі видавалися книги Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи 
русифікація" (1972, з англ. видання) та Петра Шелеста "Україна наша ра
дянська" (1974). Правда, ці видання були призначені для "вузького кола 
читачів" (для так званого внутрішнього користування) — як документальні 
матеріали, що свідчило про складність політичної ситуації, зокрема, ситуа
ції міжнаціональних відносин у Радянському Союзі.
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Обмежене коло питань, так чи інакше пов'язаних з власного історією 
України, було порушене китайськими дослідниками в рямцях вивчення іс
торії Росії. Обговорення і розгляд цих питань зводилось переважно до пи
тань етногенезу стародавніх слов'ян, походження їхніх держав т. п. (Чжан 
Чун-нянь і Чень Чи-нен. “До критики «норманізму» про походження ста
роруської держави." — «Викладання історії», 1962, № 6; Чжу Хуань, «Про 
походження староруської держави». «Фронт суспільних наук», 1979, N° 1; 
Лі Те-зян. «Походження Русі по Лаврентєвському літопису». — «Вісник 
Цинхайського педагогічного інституту», 1980, № 4; Сунь Бен-ін. «Щодо 
«норманізму». — “Вісник Хунанського педагогічного інституту", 1982, Nq 1; 
Ван Ци-лян. «До вивчення походження східних слов'ян». — «Історія 
СРСР». — 1983, N° 1; Лю Кун-цзун. «Дискусія з питань про походження 
держави Київської Русі», у зб. статей «Гуманітарні науки. Шандуський уні
верситет», 1984, N° 1; Чен Жен-цян. «Деякі питання про стародавніх 
слов'ян і ранніх слов'янських держав». — «Вісник Шансійського універси
тету», 1978, Nq 2; Лі Тянь-ю. «Передумови формування феодального ладу 
на стародавній Русі». — «Вісник Гансунського педагогічного університету. 
Викладання і дослідження з історії», 1959, Nq 3; Ван Ге-сен. «Природа і 
сутність раннього періоду феодалізму в історії східних слов'ян». — «Вісник 
Цюфуського педагогічного інституту», 1963, N° 1 і т. д.).

В окремих статтях з національної проблематики дається відповідний ук
раїнознавчий історичний екскурс. Сюди належить, наприклад, стаття Юан 
Сі-ху "Національне питання України" (див. вище) і Го Сі-мень "Історичне 
тло проголошення Україною незалежності та її відносини з Росією". ("Об
мін науковою інформацією", 1992, N° 1). ,

За умов майже цілковитої відсутности більш-менш повного і система
тичного висвітлення історії України ми вважаємо за необхідне зупинитися 
на двох унікальних студіях: Ван Оу-мінь, "До питання про національні 
взаємини поміж Україною і Росією (1982); Шен Юнь, "Українське націо
нальне питання: аналіз історичних причин виникнення міжнаціональних 
проблем в Радянському Союзі" (1983). У цих працях дається побіжний ог
ляд різних стадій історичного процесу розвитку України — від стародавніх 
часів до сучасности (староруська держава і формування української, народ
ности, козацька держава XVII — XVIII ст., пробудження національної са
мосвідомосте; спроби Завоювання уіфаїнським народом незалежности на 
початку XX ст). Тут порушуються окремі дискусійні питання з історії Ук
раїни (наприклад, етнічна генеза українців, наступництво Київської Руси, 
роль українців серед східних слов'ян, наслідки приєднання України до Ро
сії, роль Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та інших історичних поста
тей в історії України, характер боротьби українського народу за незалеж
ність на початку XX ст., так звана "нова історична спільнота людей", "єди
ний радянський народ", "радянська нація", боротьба проти великоруського 
шовінізму та русифікація на Україні і т. д.).

Відповідним чином у цій статті майже вичерпно перерахована і розгля
нута низка праць, пов'язаних з українськими історичними процесами — з 
тим, щоб показати сучасне становище та рівень розробки питань історії 
України в Китаї. Таке вихідне місце, звідки стартують сьогодні китайські 
укр а'їно знавці - історики.

3. ОКРЕМІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

З 1991 р. відкривається нова сторінка в історії України. 24 серпня Вер
ховна Рада УРСР проголосила незалежність України і створення само стій -
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ної української держави — акт потверджений затим всенародним референ
думом 1 грудня того ж року. Україна, відтак, стала рівноправним членом 
світової спільноти, і взаємини поміж Китаєм і Україною наповнюються 
якісно новим змістом. Обидві країни повинні чи не заново пізнати одна 
одну, під новим оптичним кутом. У цьому плані ми ще не досить знаємо 
один одного.

Багато із того, що ми ніби-то знали, напевне, належить переглянути.
Історія будь-якої країни чи народу є динамічною актуалізацією соціаль

но-політичного, матеріально-економічного та духовно-культурного її жит
тя. Не знаючи українського минулого, неможливо осягнути актуальність 
проблем, які нині стоять перед українським народом, створити прогноз 
його майбутнього розвитку. Ось у цьому і полягає завдання поставлене іс
торією і сьогоденням перед китайськими українознавцями. Без перебіль
шення: вивчення і описання історії України — один із найважливіших і ос
новоположних складників китайського українознавства, що народжується 
на наших очах як нова цілком самостійна галузь наукового дослідження у 
системі наук сучасного Китаю.

Коротко про умови, що у них працюють перші китайські дослідники 
української історії.

З появою незалежної України та з розпадом Радянського Союзу були 
усунені табу, накладені офіціозною ідеологією минулого на вивчення ук
раїнської історії, були відкинуті сфальсифіковані стереотипи історії Украї
ни. Постає перспектива появи різних історіографічних напрямків, можли
вість вільного вивчення і обговорювання спірних питань історії України, 
історії взаємин України з її сусідами. Україна і Китай однаково зацікавлені 
у взаємному об'єктивному вивченні свого минулого.

Український народ неухильно боровся з великоруським шовінізмом 
царського і радянського періоду, який дається взнаки і сьогодні. Тому ба
гато історичних подій та постатей іноді отримують неоднозначне і навіть 
абсолютно протилежне тлумачення у різних китайських істориків. У цій 
пістряво сти виказують не просто різні погляди та підходи — норма науко
вої дискусії, але й різні ідеологічні або національно-політичні інтереси.

Китайська історіографія України робить лише перші свої кроки, почи
нає чи не з нуля.

Не важко уявити, яка величезна і важка праця очікує її. Але, як кажуть, 
немає добра без лиха. Внаслідок того, що геоподіїично далекі одна від од
ної Китай і Україна у своєму історичному розвитку не мали якихось ан
тагонізмів, поміж ними можуть і повинні панувати лише доброзичливі і 
дружні взаємини. Китайські дослідники природно вільні од якихось було 
упереджень і забобонів щодо історичних процесів в Україні. їм порівняно 
легко бути об’єктивними і тверезими в оцінці наукових різнобіжностей з 
тієї чи тієї проблеми, які виникають поміж дослідниками української істо
рії різних шкіл і напрямків. Китайські українознавчі впевнено беруть на 
себе відповідальне завдання познайомити читачів країни з мільярдним на
селенням — з історичним минулим і сучасним такої цікавої і важливої 
європейської країни як Україна, з думами і сподіваннями її народу.

З чого ж доцільніше починати китайським українознавцям-історикам? 
На наш погляд, з соціального замовлення, у позитивному розумінні цього 
слова — вочевидь постає необхідність створення "Нарисів з історії Украї
ни", які повинні в загальних рисах відтворити всі найважливіші етапи істо
ричного розвитку українського народу від давнини до сучасности. Образно 
кажучи, це буде коротка історія України од Кия до Кравчука. Такого плану 
праця, певне, не буде бездоганно академічною, не буде претендувати на 
оригінальність викладення і повноту тематики, але це буде перша в Китаї
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книга з історії України взагалі. І перша у світовій історіографії України 
книга, написана пером китайського вченого. Вона, без сумніву, представ
лятиме очевидний науковий інтерес своєрідністю свого тлумачення тих чи 
інших проблем дискусійного характеру. А в практичному плані вона послу
жить розповсюджувачем більш-менш систематичних знань про Україну се
ред багатомільйонних китайських читачів, і заповнить вакуум у цій царині 
китайської науки.

Необхідно затим приступити до вивчення історії стосунків поміж Ки
таєм і Україною. І справді, коли ми говоримо про традиційну дружбу по
між китайським і українським народами, ми ще не досить розуміємо і не 
усвідомлюємо, який же зміст ми вкладаємо в слово — "традиція". Де її по
чаток? Який процес її розвитку? Коли Китай і Україна вперше дізналися 
один про одного? Коли і як відбулися перші контакти між представниками 
обох народів?

Таких і подібних питань дуже багато, але на них поки що не існує пере
конливих, документально обґрунтованих відповідей. До цього часу в Китаї 
немає систематичного дослідження з питань міграції із України в Китай та 
із Китаю в Україну, про життя і діяльність українців у Китаї. Існують лише 
фраґментальні відомості, часом не потверджені необхідною документацією. 
Так, наприклад, у довіднику "Зарубіжні українці" (Київ, вид-во «Україна», 
1991) читаємо: "Восени 1918 р. у Харбіні почало діяти консульство Україн
ської Народної Республіки". Якщо це так, то це значить, що існували офі
ційні дипломатичні відносини між Українською Народною Республікою і 
Китайською Республікою, що зрозуміло, вимагає подальшого документаль
ного потвердження.

Ця надзвичайно цікава тема буде успішно висвітлена, якщо її досліджу
ватимуть спільними зусиллями вчені Китаю, України та української діас
пори.

На основі нагромадження теоретичних, історіографічних і фактографіч
них матеріалів і досвіду, здобутих у процесі здійснення завдань, викладе
них вище, визріють умови для вже монографічних, уже більш спеціальних 
досліджень, з якими китайські українознавці-історики вийдуть на міжна
родну арену українознавства і подадуть нам свої голоси. Ми впевнені, що 
цей день уже не за горами.

Київ, 1993.
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Євген ЯЩЕНКО

ЗАЗДРОЩІ БУСЛА

Зв'язок між людиною і буслом — це очевидний факт. Але в чому криє
ться його суть? Чим пояснити терпимість, навіть приязність людини до 
буслів, а з іншого боку — прихильність бусла до людей? Відчувається по
треба якось витлумачити цей феномен.

В українській мові є й інші назви бусла: лелека, чорногуз, гайстер. З'яв
ляються також образні визначення, як-от "білий птах з чорною ознакою". 
Поява такої метафори пов'язана, мабуть, із архаїчними шарами мислення, 
водночас це крок до кращого розуміння явища. Бусли мостять свої гнізда 
поблизу людських осель, посеред селищ і навіть на дахах будівель. Що 
приваблює бусла? За якими ознаками птах обирає хату, на даху якої вимо
щує гніздо, саме цей, а не інший двір?

Спадає на думку його уважність, унікальна спостережливість. Очевидно, 
бусли вміють якось визначити оселю, де мешкає щаслива родина, якою 
опікується доля і захищає провидіння. Вони не збудують гніздо на хаті 
бешкетника. Багатьом істотам для існування і розмноження потрібен зати
шок. Отож, бусол має якось розбиратися в людях і типах поселень. Невідо
мим для нас чином він спроможний визначати, що на цьому подвір'ї йому 
не загрожуватиме небезпека, бо господарі — лагідні, врівноважені люди, 
що тут його пташенята матимуть спокій.

Коли бусол стоїть на хаті, він вловлює найтихіші звуки, навіть шарудін
ня мишей, що передається стінами і кроквами. Бусол вміє слухати ногами, 
стоячи у гнізді, він спирається на всю хату. Численна інформація про стан 
сімейно-господарчих справ, які він днями й ночами споглядає й відчуває, 
безперервно піднімається знизу догори у його мозок. Щодоби аналізуючи 
безліч подій, бусел створює собі відповідну картину і робить певні виснов
ки, передбачаючи майбутнє. Грюкнули двері, затупав чобітьми хазяїн, ски
нуто оберемок дров, зарипіло ліжко, дитина заплакала, хазяйка, перестав
ляючи казани, поворушила в печі вилошником, — до всього без винятку 
прислухається птах, все бере до уваги і, піддаючи аналізові, відтворює ат
мосферу повсякденного хатнього життя, психологічний настрій у домівці, 
родині й окрузі. Можна стверджувати, що бусол зацікавлений у спокійно
му, мирному плині того життя, але найголовніше те, що він не може до
зволити собі помилитись під час найпершого вибору, коли визначає підхо
же для нього людське поселення, а в ньому — двір. Він не мусить припус
титися помилки, заснувавши гніздо над садибою, яка із внутрішніх причин 
може згоріти наступного року. Птах має оселитися не тільки у зовні начеб
то химерній, а насправді досить надійній і міцній споруді свого гнізда, він 
мусить спиратися й на підвалини людського щастя, на правильні родинно- 
господарські основи людського існування, якщо ж це так, то він має від
значатися чималою проникливістю у цих питаннях — на свій лад, звичай
но.
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Бусол може з висоти польоту, кружляючи під хмарами, сприймати зов
нішні ознаки людського щастя, людської врівноважености і задоволености 
життям, ознаки гармонійних стосунків людини і природи в ландшафті, — 
взагалі прикмети талану. У виборі оселі він мусить керуватися безпомилко
вими ознаками, зупиняти свій вибір на тому, а не іншому селі, а потім — 
саме на цій садибі, що належить дбайливій, роботящій родині, очолюваній 
щасливим подружжям, а не на тому занедбаному, де мешкають злодії та 
розбишаки.

Бусол не приносить щастя, як то нерідко кажуть — навпаки, прилітає 
до тих дворів і на те подвір'я, де щастя вже оселилось, — у цьому й поля
гає загадка бусла. Байка про бусла, який приносить немовлят, вказує на 
глибинний психологічний зв'язок між цим птахом — супутником людини, і 
уявленням людини про спокій, мир і родинне щастя. Міфологічному мис
ленню взагалі властиво переставляти місцями причини й наслідки.

Отже, ми маємо справу з явищем, яке належить до категорії прафено- 
менів. Спостерігаючи й обмірковуючи його, треба поставити цілком при
родне і, як на наш погляд, суттєве питання. Кого можна порівняти з бус
лом у спостережливості і проникливості щодо людини? Мені здається — 
тільки заздрісників. Бо тільки заздрісники безпомилково вловлюють озна
ки і передумови чужого щастя. Психічну атмосферу, що об'єднує людину і 
бусла, обумовлюючи їхнє спільне існування, можна визначити як заздрість. 
Цей висновок веде до тлумачення спостережень, які на перший погляд ви
даються ірраціональними, навіть містичними, насправді ж відкривають 
уважному окові пррзору метафізику буття.

Бусли оселилися в дачному селищі на стовпі. Від порцелянових ізолято
рів до навколишніх будиночків тягнуться електричні дроти. Стовп стоїть у 
провулку, що виводить у долину, на місток через річку і далі — в поля. 
Власникам тутешніх дач живеться дуже затишно, особливо під час цвітіння 
садків, коли лунає солов’їний спів. Я часто ходжу цією дорогою і, минаючи 
буслів, відчуваю розлиту в повітрі насолоду тихого, дозвільного існування.

Місцевість понад річкою приємна, мальовнича і дуже приваблива. Тут 
близько до води, до берегових гущавин, створених вербами, заростями 
ожини та очеретами. На тім березі шепочуться вільхові гаї. А з північного 
боку уздовж селища пролягає асфальтована дорога, там є автобусні зупин
ки, поштове відділення і продовольчий магазин. Сюди зручно добиратися з 
центру, бо все це, до речі, знаходиться в межах міста. Отакі унікальні виго
ди і переваги.

З деякого часу городяни почали заздрити мешканцям дачного селиіца, і 
на той час припадає поява там буслів. Ніхто, ясна річ, не заважав їм влаш
товуватись на вершечку стовпа. Буслам також затишно живеться серед ха
зяйновитих, негаласливих місцевих начальничків, котрі вкоренилися тут, 
поки ще решта городян у провінційній простоті своїй дачами не цікави
лась, а коли життя змусило зацікавитись, вони побачили, що найкращі 
місця понад річкою давно вже розподілені, забудовані й освоєні, — нема 
вже куди й голки всунути, хіба що на стовпі збудувати дачу, але й стовп 
зайнято... буслами.

П'ять років тому почали роздавати робітникам місцевих підприємств 
дачні ділянки за річкою, в полях. Спробуй-но, протеліпай пішки від авто
бусної зупинки ще два кілометри. Та за сучасних обставин така відстань не 
перешкода, мусиш ходити. Отже, і ми стали користуватися п'ятьма сотка
ми в межах колективного садівничого товариства, створеного від заводу. 
Впродовж двох років розробляли з дружиною ділянку, угноїли її, Посадили 
півтора десятки саджанців, завели сортові суниці, — одним словом, стали
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викохувати землю, а земля — колишнє заболочене неугіддя — почала ро
дити. Ходимо на дачу якраз повз отой стовп з буслами. І завжди на буслів 
дивишся, радієш їхньому поверненню весною. Потім у гнізді з'являються 
пухнасті довгодзьобі голівки. Того року з'явилося четверо малюків. Не бу
ло, не було, і зразу — ось вам, аж четверо. Просто Дивно. Незбагненна по
ява бусленят між небом і землею наводить на думку, що розплоджування 
то і є, власне, зразок чуда, чуда з чудес, що перед ним треба схилити голо
ву, бо у глибинах своїх воно завжди має залишатися непроникною таємни
цею живого, виявом його сутности, на якій побудовано світ. Тим більше, 
що спостерігається воно на стовпі, на тлі неба і хмар.

Бусленята ростуть на очах. Середина червня, а вони вже в колодочках. І 
тоді трапилась пригода, яка привела мене до незнаних раніше міркувань. 
Того літа я возив полуниці на ринок. На кермо велосипеда справа й зліва 
чіпляв по відру ягід, у два ящики, поставлені один на одного і міцно 
прив'язані до багажника, входило стільки ж. На рівній дорозі ще й сам 
зверху сідав і в такий спосіб транспортував вантаж до ринку, привертаючи 
загальну увагу. Ніби нічого особливого, а люди проте метикують: багато в 
дядька товару — значить, чимало вторгує грошей. Ягоди ні в кого не ро
дять так рясно, як на моїй ділянці. Я перший і поки що єдиний серед на
ших новоспечених землеробів, хто почав продавати суниці. Взяв відпустку 
в червні і вожу собі ягоди на ринок. Піпіов поголос по місту про мої до
сягнення. На ринку я почуваюсь невимушено. Коли маєте продукцію ви
щої якости, реалізація не становить проблем і завжди йтиме успішно. Кон
куренти вас бояться, покупці поважають, знайомі шанують. Якщо ж ви, на 
додаток, вмієте розмовляти, розпізнаючи з першого погляду характери по
купців, торгівля — відповідальна, власне, робота, перетворюється у приє
мне, повчальне і духовно корисне спілкування з людьми. Я швидше від 
конкурентів продаю свій товар, хоч майже ніколи не знижую ціну. Якась 
старенька довго спостерігала за мною, прислухалась до моїх розмов з по
купцями, а потім звернувшись до сусідок, стиха зауважила: "Він знає 
Щось". Так я став притчею во язицех. Мій хисТ у землеробсько-торговель
них справах виявився для колеґ і сусідів цілковитою несподіванкою. Для 
людей, звиклих жити лише на одну зарплату, часто-густо злиденну, ще 
дивнішою була думка про мої прибутки, висота котрих видавалась безсум
нівною. Оскільки ж я ні з ким не розводився про виторги і дружині нака
зав тримати язика за зубами, й оскільки у нас шанується право людини на 
сімейно-фінансову таємницю, — поширилась чутка, що я гребу гроші ло
патою. Люди почали мені заздрити. Все це зайвий раз доводило, що не іс
нує ані найдрібнішого успіху, навіть на рівні соціального гнома, для якого 
не знайшлося б спостережників і споглядачів, тобто заздрісників. Коли 
відсутні заздрісники, це означає, що людина вже мертва.

Так от, везу я велосипедом свої чотири відра ягід. Переїхав місток, пі
діймаюсь на гору. Попереду стовп із буслами. Минаю. Раптом щось гаряче 
й рідке ляпає мені на плече — бусленя обгидило. Озирнувсь — нікого. 
Прихилив велосипеда до паркана, зняв сорочку, обтерся, позираючи на 
гніздо. А вони поводились так, ніби анічогісінько не трапилось. Зароїлися 
думки. Неймовірний збіг обставин. Чому могла статися випадковість — од
на з мільйонів? Як він міг вцілити? Випадково так не вцілиш. Тоді це не 
збіг обставин, а втілений задум. Мене принижено у зеніті слави. Такого не 
буває без причин. То є цілеспрямована акція: щоб я не переоцінив своїх 
можливостей, отямився і не втратив здорового глузду. Якщо так, виходить, 
я привернув до себе увагу навіть буслів. Що ж тоді сказати про буслячу 
спостережливість? Вони теж знають "щось"? Тут має бути розгадка. Бусли 
дуже давно живуть поблизу людей, поруч із людьми, у зв'язку з людьми,
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живуть упродовж тисячоліть, то ж вони мусять дещо про нас знати. Отже, 
вони і про мене знають щось своє. Коли існує зв'язок між людиною взагалі 
і буслами взагалі, то чому не припустити зв'язку між окремою людиною і 
окремим буслом, окремо буслячою сім'єю? Назвемо його біологічним, пси
хологічним, яким завгодно, справа не в назві, а в тому, що вони обілляли 
мене, щоб підкреслити наш зв'язок, зробити його очевидним, незапереч
ним. Хай вони просто відчувають мою особистість, моє, скажімо, біополе, 
сприймають його і реагують відповідним чином. Якщо ж вони в моїй особі 
бачать людину достойну безпосереднього зв'язку, здатну розуміти їх, то 
скинутий на мене послід — ознака поваги, визнання і прихильности. Отже, 
я маю підстави пишатися їхньою увагою, але пишатися стримано, спокій
но. Зрештою, всі істоти пов'язані між собою в біосфері. Бусли відчувають, 
що я милуюся ними, переживаю за них, радію їхній появі і навіть у дечому 
заздрю їм. Незнане досі почуття огорнуло душу. Думки вже не роїлися, а 
накочувались спокійними хвилями, невпинно і вільно кружляли над істи
ною, як лелеки над землею.

Ще один випадок. Повертаюся з дачі. Наробивсь, як чорний віл. Після
обідня червнева спека. Наближаюся до річки. Переходжу місток. Води не 
дуже багато, але вона прозора й чиста, струмить похилим дном. Глибина 
по коліно. Роздягаюсь і лягаю грудьми у широкий потік. Ухопився за камі
нець, щоб не понесла течія, очі й ніздрі тримаю над водою. Хвильки пото
ку набігають на підборіддя, розбиваються, плюскочуть. Відчуваю себе во
дяною травою, що стелеться поруч. Тіло розчиняється у воді, випростане, 
невагоме. Перевертаюсь горілиць, і мимоволі з грудей виривається зітхан
ня. Бачу місток, береги в зелених шатах. У високому небі пливуть окремі 
хмарини, ніжні, як бавовна, і величні, мов гори. Боже єдиний! Якими сло
вами подякувати тобі за цей неперевершений світ?

Раптом над головою з'явився неосяжнокрилий птах, гармонійний і 
прекрасний у польоті. Він планерував низько, допитливо глянув мені в очі 
і зник за вербами. Не могло бути й мови про якусь випадковість, збіг об
ставин. Він на відстані відчув мою насолоду і злетів з гнізда, захованого в 
садках, щоб пересвідчитись, позаздрити. Взаєморозуміння було повним.

Четверо бусленят стали дорослими, граційними птахами. Давно вже лі
тають. Тим часом на моїй дачі достигав величезний врожай помідорів. З 
грядки площею 18 квадратних метрів та шпалери довжиною 24 метрів і 
завширшки півметра при подвійному ряді рослин, тобто з площі ЗО квад
ратних метрів я зняв загалом п'ятдесят відер помідорів, десь близько чоти
рьох центнерів. Було в мене три сорти: Де Барао, Рожевий Гіґант, великі 
болгарські сливки. Того дня я позбирав більшість бурих і зелених плодів,
— хотілося врятувати урожай від холоду й дощу. Запланував перевезти пос
тупово всі помідори додому на достигання і продаж. Наносив тридцять ві
дер — гора помідорів. Приємно ховатися з урожаєм у затишку господарчо
го майданчика, оточеного стіною кукурудзи, кущами малини. Не люблю 
колоти людям очі. І тут щось наче штовхнуло позирнути на небо. У висо
чині кружляла четвірка буслів, споглядаючи на мій урожай.

Восени того ж таки року я став обробляти другу земельну ділянку, теж 
розташовану за річкою, але кілометром далі, ніж перша. Останнім часом 
високе начальство, налякане економічними проблемами, почало роздавати 
землю городянам. Позаторік ще діяла інструкція, згідно якої одна сім'я не 
могла користуватися в межах садівничого товариства ділянкою, більшою 
шести соток. Тепер — інакше. Коли чоловік і жінка працюють на різних 
підприємствах, і коли на тих підприємствах організуються садівничі това
риства, чоловік має право одержати свої шість соток, а жінка — свої. Та

192digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ким чином, сім'я може мати дванадцять соток, якщо спроможна їх оброби
ти.

Колись на тій місцевості, яку сьогодні розподілено між підприємства
ми, стояли дубові гаї. Старі люди кажуть, що дуби виглядали надзвичайно, 
мов з небом говорили. Наприкінці 20-х років останній гай було спалено в 
кочегарці механічного заводу. Розкішні сіножаті перетворилися на заболо
чені неугіддя. Деякий час там випасали колгоспну худобу. Згодом корів пе
ревели на стійлове утримання, і пасовища надбали зовсім занедбаного виг
ляду майже цілинних земель. Жайворонки, солов'ї, кумкання жаб. Тепер 
це пустирище, площею десь біля сотні гектарів, віддали кільком підприє
мствам, точніше — садівничим товариствам. У нас на підприємстві кіль
кість заяв перевищила число ділянок. І зразу ж заявила про себе ієрархія. 
Коли в колективі будь-що розподіляється, найбільшу перевагу мають учас
ники війни, за ними йдуть ветерани праці, потім особи, чий стаж праці на 
даному підприємстві найбільший і т. д. — купа різноманітних критеріїв. 
Проте за якістю землі ділянки різні, тому на зборах новоутвореного садів
ничого товариства постановили: розподіл здійснювати методом жеребку
вання. Потягли жеребки. А як побачили, що там болото на болоті, ситняк 
у пояс, та ще й заступ дістає щирицю (кремінь), — переважна більшість 
повідмовлялась.

Я теж подав заяву, але на мене склали анонімку з погрозою звернутись 
до прокурора, якщо моє прізвище внесуть у список. Причина: я вже маю 
одну дачу, а володіти двома заборонено, про це є указ, інструкція. Голова 
профкому передав мені зміст анонімки і безпорадно розвів руками. За пів
року відмовилась половина власників, а по році із сімдесяти ділянок зали
шилось без хазяїв п'ятдесят. Я зайшов до профкому. Ну що, кажу, понаїда
лись землею конторські щури?

— Понаїдались.
— Думали, як візьмуть дачу, то зразу посиплються марципани?
— Ото ж. Забули, що на землі треба працювати.
Завершуючи розмову, я виголосив таку сентенцію: на все, на все без ви

нятку люди заздрісні й жадібні, а я жадібний тільки на три речі в світі: на 
книги, на жінок і на землю.

Оцінили.
— Вибирай, яка на тебе дивиться.
Таким чином я скористався нагодою вибрати ділянку, яка на мене ди

виться. Піднімав цілину вручну. Навесні для картоплі була готова ціла сот
ка. Сніг зійшов — я знов копаю. Відмінний стан здоров'я. Почуваюсь на 
другій дачі краще, і не тому, що вона на мене записана, а не на жінку, як 
перша. Тут відкриті простори. Ніхто ще не будується. Не стукають молот
ками. Тільки жайворонки, кумкання жаб та солов’ї. Та ще бусли перевіду
ють. По одному або вдвох. Покружляють трохи, даючи можливість поми
луватись їхнім летом, опустяться на землю і походжають з таким виглядом, 
ніби вони до тебе зовсім байдужі. Проте я помітив одну особливість їхньої 
поведінки: з'являються вони, як правило, у ту хвилину, коли копаєш зем
лю з натхненням.

І ще одне спостереження. Ніколи не бачив, щоб у моїй присутності бу
сол щось проковтнув, знайшов здобич. Виходить, він тільки удає, що при
летів у своїх справах, його цікавлять мої справи, притягує мій душевний 
настрій. Іноді, зупинившись на мить, позирне у мій бік — і далі подибав.

Натискаю чоботом на заступ, вивертаю шматки дерну, ріжу їх навпіл, 
перекладаю й упорядковую в новий шар і водночас думаю про буслів. На
магаюсь уявити почуття птаха, коли він, невловимими порухами крил під
носячись на повітряних хвилях, вимальовує в небі свої бездоганні траєкто-
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рії. Його політ, особливо зблизька, справляє надзвичайне враження. Він 
поєднує в собі мрійливість, гармонію і могуть. Легко уявити, яким жахом 
віє від нього на плазунів. У всякому разі, система рухів бусла мені най
більш до вподоби. От би, думаю, перевтілитись у нього хоч на годину, і 
сам над собою сміюсь, бо знаю твердо, що з усього земного мене найбіль
ше приваблює земля.

Останньої весни чомусь довго не прилітали. Ознака біди. Розговорився 
з хазяїном тієї дачі, де на межі стоїть стовп із гніздом. Ну, кажу, як не 
прилетять бусли, то знайте: і ваша вороняча слобідка довго не проіснує. 
Мусите слідом за буслами шукати притулку. (Було то на четвертий рік піс
ля Чорнобиля). Киває головою хазяїн, розуміє. На другий день іду — стоїть 
бусол. Втомлений. Це ж тільки подумати: такий подолано простір, від бо
літ Уганди, з берегів озера Танганьїка прилетів до Житомирщини, не загу
бивсь у всесвіті, знайшов свою домівку. Фантастика. Чому тільки один? 
Вертаюсь того ж таки дня з другої дачі. Иду містком. Раптом два лелеки 
помахами широченних крил виносять себе із-за дерев у долину і почина
ють кружляти навколо мене, обертаючись повільними вітальними колами. 
Зробили по три урочистих кола і полинули за річку. Ну що тут скажеш? 
Стоячи на гнізді, відчули: наближається друг — і злетіли назутріч, привіта
тись після розлуки.

Поставив я на другій дачі куреня. Обклав сіном, покрив плівкою, при
тянув дротами, щоб не задиралась од вітру. Чудова схованка. Якось насу
нулась хмара й сипонув дощ. Лупотить по плівці. А всередині сухо і так за
тишно й любо.

Дивлюся з куреня на дощ, коли бачу: ворушиться чиясь маленька голо
ва у травах і поволі наближається. Аж то бусол низиною йде, прямо на ку
рінь. Підійшов до огорожі, зупинився, уважно оглянув халабуду і мене в 
ній, як там усередині мені добре, звернув убік і покрокував під дощем на 
друге болото.

Пішла дружина полоти ягоди. Розказує: перестрів її бусол за річкою. 
Стояв, де стежка виходить із кущів, і начебто чекав.

— І так уважно подивився, що я аж зупинилась. А потім змахнув крила
ми і полетів.

— Це він хотів побачити, яка ти в мене гарна, переконатися, що жінка 
такого чоловіка теж має викликати заздрощі.

— Не мели дурниць.
— Чому б і ні? — мовив я. — Інколи буває корисно і дурниці послухать. 

А взагалі-то, чому ви стали такими вимогливими? Подавай вам завжди ро
зумне і тільки розумних. Дурнів куди подінете? І потім, де пролягає межа, 
що відділяє розумне від нерозумного? Де кінчається бусол, якого ви ввжає- 
те дурним, і починається людина, яка видається вам єдино розумною? Хіба 
бусол не входить у світ людини, а людина не належить до світу буслів?

ЕПІЛОГ 1

Якось у розмові з друзями я закинув, що напишу коли-небудь оповідан
ня під назвою "Заздрощі бусла", щось у жанрі біосферної лірики. Аж стре
пенулись. Місцевий поет зауважив, що оповідання під такою назвою має 
бути цікавим. Розмова спалахнула, потім перекинулась на інше.

У наступній розмові з поетом я теж торкнувся цієї теми:
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— Знаєте, Петре Григоровичу, останнім часом я так багато думаю про 
буслів, що боюсь, аби самому коли-небудь не перетворитися на бусла.

— Це було б зовсім непогано, — мовив поет.
Я подякував йому за повне взаєморозуміння, а далі зазначив, що у лю

дей, нечутливих до поезії, моє зізнання викликало б зневагу і навіть підоз
ру у недостатності здорового глузду. Сказали б: людина несповна розуму. 
Іноді дивлюся на буслів і справді заздрю їм. Почуття небезпідставне. От 
погляньте лишень. Недавно з'явилися бусленяга. Скоро виростуть, стануть 
вільними птахами і полетять, куди схочуть, перетинаючи кордони держав, 
континенти, моря. І не треба їм жодних віз, дозволів, посилань на деклара
ції, міжнародні угоди, пакти, права людини або — даруйте — права буслів. 
Неосяжні можливості, необмежена воля надається бусленягі від народжен
ня, через те, що воно народилося буслом, а не громадянином якоїсь дер
жави. Чому бусли можуть вільно подорожувати за кордоном, а нам це 
складно? Хто у такому разі дурний — вони чи ми з вами? А ще вважаємо 
себе розумними, гомо сапієнси! Нашому здоровому глуздові бракує найго
ловнішого — відчуття цінно сти свободи.

Коли я поставив крапку і поглянув за вікно, то побачив бусла. Він летів 
над містом у напрямку моєї землі.

м. Коростень.
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КРИТИКА

Михаилина КОЦЮБИНСЬКА

"НЕНАЧЕ ЦВЯШОК, В СЕРЦЕ ВБИТИЙ..."

Читаючи статтю Григорія Грабовича "Між словом і схемою"

Статтю Григорія Грабовича "Між словом і схемою" (Сучасність. — 1993. — 
чч. 11, 12) читала не просто з інтересом, а з відрадним відчуттям співпережи
вання, якогось внутрішнього, відкритого лише мені "співавторства". Настільки 
вона основним своїм спрямуванням відповідає моїм уявленням і спостережен
ням. І не тільки в плані текстологічному, хоча цей аспект видається мені надто 
актуальним сьогодні, коли маємо по-новому усвідомити наші здобутки й вади в 
осмисленні та виданні національної художньої спадщини. До того ж останнім 
часом я разом з невеликим творчим колективом працюю над підготовкою тек
стів до наукового видання творів Василя Стуса в 4-х томах, і питання варіан- 
тности, визначення основного чи й основних текстів постає перед нами у пла
ні суто практичному, а водночас у ньому відсвічує — в усій своїй складності й 
неоднозначності — проблема якомога адекватнішого (якщо таке взагалі можли
ве!) прочитання й інтерпретації поетового тексту. Та про це дещо згодом.

Передусім торкнули мене за живе міркування Гр. Грабовича про варіант
ність як основоположну рису Шевченкової поезії. Про цю константу його пое
тики я чимало розмірковувала свого часу в "Етюдах про поетику Шевченка", 
які писалися в 60-і роки, а побачили світ лише через чверть століття. Один з 
етюдів має назву "Кругообіг образів", і йдеться там про ту ж таки варіантність 
як органічну, домінантну властивість Шевченкової поетики. Все це осмислюва
лося в той час на рівні емпіричних спостережень, інтуїтивних узагальнень, не 
опертих, звісно, на той сучасний науково-методичний апарат літературознавчо- 
психологічних досліджень, яким так блискуче (на мою білу заздрість!) володіє 
Грабович. Але йшлося саме про це. "Етюди..." мої на тлі невироблености й апа
тії нашої критики, браку справді живого обміну думок канули в непам'ять. Я 
так і не дочекалася жодного критичного відгуку — достоту Шевченкове "ніхто 
й не гавкне, не лайне...". І ось тепер мої інтуїтивні "осяяння", що не пересту
пили порога авторського вжитку й не ввійшли в науковий обіг (інакше це 
знайшло б відбиток у розлогій бібліографічній партитурі статті Грабовича), діс
тали таку авторитетну підтримку і сучасний розвиток.

Грабович має абсолютну рацію, твердячи, що в Шевченка варіантність — 
"не умовна, а безумовна прикмета його писання: він так пише завжди" 
(11, с. 111). Тому ні в інтерпретації, ні у виданні Шевченкового тексту немає 
потреби "приручати" всі варіанти, виправдовувати наявність їх. Справді, в ньо
го повторюваність, варіантність, кругообіг тем і образів не є свідченням якоїсь 
обмежености чи невправности, що її поет з часом "переростає", "переборює" 
тощо. Це питома якість його поезії, що проявляється, здійснюється в різних 
іпостасях, у різних шарах поетичної структури — на рівні тем, мотивів, тропів, 
конструкцій, інтонацій тощо. Впродовж усієї творчости Шевченка розвивають
ся певні гнізда образних уявлень, він носить їх у собі, "неначе цвяшок, в серце
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вбитий...". Цей образ, як на мене, дуже точно зафіксовує важливу психічну 
особливість Шевченка — потребу безнастанно повертатися до одного й того ж 
мотиву, щоб емоційно вичерпати його, щоб дати вихід тому, що "цвяхує" в ду
ші. Один із дослідників психології творчости Шевченка С. Балей (3 психології 
творчості Шевченка. — Львів, 1916) справедливо підкреслював, що "річ тут не в. 
багатстві образів, а в ролі, яка припадає їм у психічному житті одиниці".

Своєрідна знакова система поетики Шевченка, сприйнята поверхово, поро
джує уявлення про легкість наслідування, легкість входження у Шевченкове 
стилістичне річище (що й сталося з численними його епігонами). Образи пов
торюються, не втрачаючи сили, навіть традиційні, звучать свіжо. Та, не надиха- 
ні Шевченковим темпераментом, без питомих зв'язків, без його автентичности 
переживання і неповторного інтонаційного "виразу обличчя" вони в’януть, ви
роджуються в набридливий провінційний штамп. Вони настільки вичерпані 
поетом, настільки пов'язані з усім комплексом Шевченка, що неминуче сприй
маються в інших поетів як щось уже зужите. Водночас у Шевченка замкненість 
поетики додає їй художньої сили, робить словесний образ "присудком" до все 
нових "підметів", активно, дієво, відверто підключаючи до нього контекст осо
би поета.

Широко користуючись готовими образними заготовками (Біблія, фольклор, 
літературні та історичні ремінісценції), він органічно включає їх у свою єдину 
мережу поетичних зв'язків, робить їх неповторно шевченківськими. Самопов- 
тори в Шевченка — не бліді авторські копії, вони — в динаміці. Постійні об
разні теми (Блок називав їх "словами-зірками", "словами-вістрями") в нього 
"зав'язуються" у важливі смислові та емоційні вузли. Це стосується зокрема ці
лої гами образів і конструкцій, пов'язаних із фольклорною сталістю, з вираз
ною статикою фольклорного примітиву тощо. Не статичне повторення форму
ли, а її динамічний розвиток (у своїх "Етюдах..." я намагалася показати це на 
багатьох прикладах) — у Шевченка вона виходить за межі кліше, а в його епі
гонів залишається таким кліше, набридливим і художньо вторинним.

Тематична обмеженість, певне тематичне коло, постійне повернення до то
го, що порушувалося раніше. У повісті "Художник" Шевченко згадує, що Брю- 
лов, переглядаючи малюнки Штенберґа, створені під час його подорожі по Ук
раїні, був захоплений "вашою одноманітно-різноманітною, як він висловився, 
батьківщиною". Такою ж  одноманітно-різноманітною є і творчість Шевченка. 
В основі цього, як підкреслює Грабович, — "максимальне психологічне наси
чення Шевченкової поезії", "основна тема, основний об'єкт — він сам, поетова 
душа". Зумовлена психологічним типом митця, типом глибоко емоційним, ва
ріантність, повторюваність пов'язана також з властивим йому імпровізаційним 
даром, з принципами народнопісенного мислення, зокрема з характерною для 
нього контамінаційністю.

У цій незастиглості, спонтанності, живому плині емоцій Грабович справед
ливо вбачає "сучасність" Шевченка, його близькість поетичній мові двадцятого 
століття.

Свідоме, просто-таки зухвале недотримання грані між "високим" і "низь
ким" у стилістиці. Спонтанне самовиростання образів з єдиного кореня, само- 
розгортання на єдиному емоційному пориві, сказати б, органічна хімія образ
ности. Свого часу, у 60-і роки я назвала свою статтю в ж. "Дніпро" дещо вик
лично "Шевченко — поет сучасний". Справді, Шевченкові, як митцям нашого 
століття, близький експресивний "крупний план", кінематографічне наближен
ня до тієї чи тієї деталі, збільшення її масштабу, метафорична дереалізація зоб
ражуваного. Правда моментального безпосереднього враження в нього вияс- 
кравлює складне й сміливе асоціативне перенесення. При зіткненні віддалених 
понять вивільняється образна енергія, викрешується яскравий поетичний 
ефект. Натуральна деталь стає акумулятором настрою. Це воістину динамічна 
образність, близька сучасній поезії.
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Недарма у 20-х роках інтерпретатори Шевченка так легко піддавалися спо
кусі осучаснення його — то вбачали в ньому попередника конструктивістсько
го "локального прийому" (Майк Йогансен), то знаходили в ньому імажинізм 
(той же Йогансен і навіть Коряк), а то своєрідний експресіонізм, коли образ, 
за висловом Йогансена, набуває "божевільної сили", коли стиль констатуючий 
переростає у стиль синтезуючий.

І тут хотілося б перекинути через століття місток до творчости іншого — су
часного нам — поета, в якого на іншому матеріалі, в іншому історичному кон
тексті яскраво проявляється все та ж  варіантність як константа поетики. Маю 
на увазі Василя Стуса. Абсолютно слушна думка Грабовича, що "кінцевий про
дукт Шевченкової творчости — не точка-об'єкт, остаточно завершена редакція, 
а силове поле, вібрація тексту саме варіантами" (11, с. 110, підкреслення моє — 
М. К.) знаходить продовження у творчості цього поета.

Готуючи до видання поетичну спадщину Стуса, стикаєшся з величезною 
кількістю варіантів, із самоповтором-розвитком певних домінантних мотивів 
упродовж усієї творчости — від ранніх спроб до зрілих медитацій. Часто з од
ного motto (першого рядка або чотиривірша) виростають абсолютно різні вір
шовані твори — і раннє "Вимріяна і близька донині", і зріле "В мені уже наро
джується Бог". І якщо в ранній творчості — з її незміцнілістю, відгомоном пое
тичного учнівства, досить рясними читацькими "слідами" — виокремити ос
новний текст, як найбільш довершений, здебільшого неважко, то в поетичному 
контексті "Палімпсестів" це зробити нелегко, а то й просто неможливо. Та й не 
потрібно, мабуть. Зі спогадів друзів поета відомо, що він часто не міг та й не 
хотів зупинятися на якомусь одному варіанті, вони були йому однаково дорогі. 
Про Це свідчить весь доробок поета, особливо якщо враховувати несподівано 
багату (як для поета з такою біографією) рукописну спадщину.

У невільничій поезії варіанти поставали іноді вимушено, через брак текстів, 
які конфісковувались і над якими постійно висіла загроза знищення (так, у 
1976 р. в Мордовському таборі у Стуса було забрано 50 поетичних зошитів. їх 
погрожували спалити, але, на щастя, досить скоро повернули, і ці. вірші не 
спіткала доля останньої збірки "Птах душі", що так і не вийшла з-за ґратів), їх 
доводилося ховати, втрачати, здавалося, назавжди, відновлювати. Поет вважав 
це Сізіфовою працею, яку він мусить доконувати. Та ці зовнішні "технічні" 
причини (хоча вони, безперечно, і зумовлюють певною мірою варіантність пое
зії Стуса) аж ніяк не були визначальними. Головне — внутрішній імпульс, той 
"цвяшок, в серце вбитий" (в одному з листів Стус зізнається, що відчуває вірш 
"як кольку"...), та "самособоюнаповненість" (термін Стуса, що з повною підста

в о ю  може бути застосований і до Шевченка). Готовність безнастанно вслухати
ся у "мушлю спогадів", мучитись "мороками спогадів" (пор. улюбленого Стусо- 
вого Рільке з його закликом "воскрешати затонулі почування"), чути відлуння 
своїх кроків. Зрештою, принцип палімпсеста, коли, здавалося б, стертий часом 
і обставинами текст раптом прозиріає крізь новий, тисячами ниток пов'язаний 
із "забутим і дочасним":

Усесвіт — не спить. Він ворушиться, во
втузиться, гузаний хвацько під боки 
мороками спогадів. Луняться кроки.
Це, Господи, сяєво. Це торжество 
надій, проминань і наближень і на
вертань у своє, у забуте й дочасне.

("Гойдається вечора зламана віть...')

У процесі творчої еволюції з розширенням обріїв, нагромадженням матеріа
лу, із збагаченням свідомости й підсвідомости "силове поле" поета стає потуж
нішим — тим виразніша "життєва вібрація" тексту, тим розвиненіша й змістов
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ніша варіантність. До того ж  для обох поетичних явищ, про які ведемо мову, 
неабияке значення має такий чинник, як життя текстів у списках, що зумов
лює імовірність слідів неавторського втручання і може бути дуже цікавим з пог
ляду сприймання поезії.

Умовна, не абсолютна також грань між закінченим і незакінченим текстом. 
Тому при підготовці віршів Стуса до видання ми свідомо не йшли шляхом ви
ділення "незакінченого" в окрему рубрику, "імпліцитно також менш доскона
лу", як зазначає Грабович (11; 118). Вже хоча б тому, що ця незакінченість по
декуди проблематична. Отже, й проблема закінчености, завершености тексту 
виглядає амбівалентно, неоднозначно. До того ж, імпульсивний образний за
чин, що спонтанно вилився на папір і чомусь лишився без продовження, окре
ма експресивна "фраза", що не знайшла розвитку й завершення, часом значно 
виразніші й змістовніші, ніж формально завершений "середній" вірш.

Чутливість до "вібрації тексту варіантами" зумовлює гнучкий неодноліній- 
ний підхід до поетичної творчости — чи то в текстологічно-видавничій роботі, 
чи в критичному аналізі. Творить ґрунт, дає об'єктивну основу для сучасних, 
універсальних, психологічно вивірених концепцій поетичної творчости. Кон
цепцій, вільних від міфологізації й сакралізації поета, що дають змогу відчути 
живу пульсацію творчої особистости — в часі і просторі, розвитку й становлен
ні, у зіткненні думок і уявлень, суперечностей і контрастів, а відтак творити не 
канон, а контрапункт.

Ми звикли до канонів. І часто навіть тікаючи від них, спішимо утворити 
новий, вивертаючи навиворіт старий канон. Та обернувшись на 180°, він стає 
зворотним повторенням самого себе.

Сакралізуємо те, що вчора відкидали — і навпаки. Як хтось дотепно висло
вився, той самий ліс, тільки відгукнеться з іншого боку...

Небезпека такого перелицювання старого канону, зокрема щодо Шевченка,
— реальна. Можна, вихолостивши загальнолюдське і національне начало, абсо
лютизувати класовий підхід і намалювати образ "гнівного Шевченка", носія ідеї 
революційного бунту, що закликає "гострити сокиру". А можна поставити його 
на п'єдестал національного пророка-месії, вийнявши поета з конкретної соці
ально-історичної ситуації, впритул не прмічаючи соціального критицизму. 
Можна, насмикавши цитат і дешево інтерпретуючи їх, зробити Шевченка во
йовничим атеїстом — і, навпаки, зосередившись на мовби протилежних і так 
само дешево інтерпретованих цитатах, зробити його речником канонічної релі- 
гійности, хоча все тут без порівняння складніше й відтінковіше. Не кажу вже 
про хвацькі спекуляції з протилежним знаком на Шевченковій "народності", 
"простоті" тощо. Та півправда лишається півправдою.

От і маємо мирне еклектичне співіснування елементів, підходів, критеріїв, 
що взаємовідштовхуються, а то й заперечують одне одного. За таких умов важ
ко говорити про цілісність, системність в інтерпретації як літературного проце
су, творчости письменника, так і окремого твору.

І рятунком (принаймні одним з рятунків) вбачається мені Текст. Вірність 
текстові дасть інструмент об'єктивного аналізу, дасть змогу прочитати все, що 
хотів сказати і сказав автор, силу протистояти кон'юнктурі і спекуляціям. "Стус 
як текст" — саме так — безпретензійно і водночас симптоматично — названо 
невеличку збірочку літературно-критичних есе про поета, видану 1992 року в 
Австралії.

На рівні тексту можливі зустрічі й перегуки відкладених у часі й просторі 
явищ, він уявнює сліди памяти поколінь, робить відчутними й зримими фун
даментальні зв'язки і невловимі перегуки, дає змогу відчути золоту нитку тра
диції і життєдайні сплески новаторства.

Тож і наша зустріч двох поетів на рівні Тексту не надумана, а цілком вип
равдана. Не в тому пропаґандистсько-риторичному ключі, яким ми вже пере
ситилися, коли Стус сприймався як "Шевченко, який не повернувся з неволі"
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(так називалася стаття у "Вечірньому Києві", що з'явилася у розпалі національ
ної ейфорії, на хвилі нашого голосного мітингового самоутвердження).

Стус відчував глибокий духовний зв'язок із Шевченком при гострому запе
реченні примітивного наслідування шевченківських форм, прагнення будь-що 
триматися "шевченкового кожуха". Чітко усвідомлював, що повторення, нес
кінченне наслідування Шевченкового образу вірша шкідливе, що треба вирива
тися на нові шляхи, культивувати нові форми, інакше — застій. "Коли з'явить
ся в майбутньому цікавий поет, — писав у листі до дружини, — то [...] вільний 
від рим і староканонів, кожушного духу від нього не почуєш".

І водночас досвід Шевченка важить для нього надто багато, Навіть такі 
схильні до міфологізації, з гострим критичним пером та іронічним поглядом 
дослідники, як Ю. Шевельов і Л. Плющ, визнають це, накреслюючи певні па
ралелі між двома постатями.

Досвід Шевченка для Стуса — це щось значно вагоміше за літературний 
вплив. Це — знак причетности до національної традиції. Підґрунтя, образно- 
настроєве тло. Природно, що образно-смисловий комплекс Шевченка у Стуса 
невід'ємний від ідеї України. В його поезії весь час проступають явні і неявні, 
очевидно, підсвідомі ремінісценції з Шевченка. Недарма Л. Плющ назвав твори 
Шевченка "пратекстом" Стусових "Палімпсестів".

Отже, текст. Текст — як "процес, а не річ" (11, с. 120).
Текст — як живий організм, як друге "я" поета, в якому всі відповіді на всі 

запитання, тільки не зраджуй йому.
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Михаїл ШТАН

ТІ, ХТО ЧИТАВ

( Огляд літературно-художньої періодики)

Ось і я, любі мої (і так далі, і так далі)... Це був гарний початок мого пер
шого лякала (у п ’ятому числі, як ви пам'ятаєте). Сьогодні я також хочу почати 
з поезії. Називається вона "Страшиеько", у ній всього четверо слів:

Молоток 
іде ...
Цвяшок
плаче!

Склала цей чудовий віршик шестилітня поетка з Києва Марійка Луговик 
("Україна", ч. 21 за минулий рік), а враження таке, ніби це Григорій Чубай або 
Василь Голобородько. Зрештою, байдуже. Зрештою, здається мені, не один 
"класик" багато дав би за оцю мить надвисокої трагедії, доки МОЛОТОК іде, а 
цвяшок ПЛАЧЕ. Зрештою, нікому з нас, любі мої літературні критики, поети й 
прозаїки, ніколи вже не повернутися до того безпосереднього переживання 
світу, коли ще можлива трагедія. Почуття трагедії вмерло у наших душах. Хіба 
дитина й здатна бодай нагадати нам це діло. Своє ж  рушниця в нас убила. Ми 
нещасні споживачі культури. Ми посередні гравці в бісер. Ми приречені на 
постмодернізм (пост-Чорнобиль, посткомунізм, Post-ПОСТУП). Тому, хоч би 
як мені хотілося, не можу я поставити свій сьогоднішній огляд під знак "Стра- 
шиська" Марійки Луговик. Але.

(І не дивно) першим жанром, що його я збираюся розглядати, є жанр прит
чі: притчі Романа Панчишина ("Дзвін" — 93, ч. 7 — 9); казки для дорослих 
Юрія Ярмиша ("Дніпро" — 94, ч. 1); "Пророк і блудниця" (новела-притча) 
Олександра Лізена ("Дзвін" — 94, ч. 1); споріднені із жанром притчі й філософ
ські етюди Анатолія Щербатюка з обойми шукачів Грааля ("Дзвін" — 93,
ч. 10 -  12).

Звертання красного письменства до жанру притчі не лише дивує, а й має у 
собі щось несподіване. Про мене, то перша несподіванка у високій майстер
ності оповідачів, друга — у прагненні формального наближення притчі до Нове
ли, попри явно схоластичний зміст першої.

Я не знаю, чи хто-небудь коли-небудь намагався звернути увагу на притчу 
як явище художньої літератури. Мабуть, це не було можливим досі. Що зна
чить "досі"? Мабуть, не є можливим розглядати притчу як жанр художньої літе
ратури й нині. Бо притча завжди "ні в сих, ні в тих", себто вона є перехідною 
ланкою між, грубо кажучи, образними і абстрактними формами мислення: 
притча завжди ілюструвала яку-небудь ідею, скажімо, моральну, правову — сус
пільну, словом. Як жанр мовлення притча належить пророкам: це та мова, 
якою пророки розмовляють із народом. Звідси пояснення несподіваної май
стерносте оповідачів притч — це майстерність риторів (принаймі це стосується
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панів Панчишина і Ярмиша). Притча безпосередня абсолютно, себто безпосе
редніша од безпосередности: її зміст — це "вміст", що його привносить у прит
чу ідея або вчення. Звідси: явне наближення притчі до новели позбавляє її жа
даного "вмісту", тож єдиним змістом лишається момент мовленевий («Пророк і 
блудниця»). У Олександра Лізена маємо пречудовий разок постмодерністичної 
гри на тему Ветхого Завіту й "Так казав Заратустра" Ніцше, канонічних єванге
лій і "Сідгартхи" Гессе. Щодо філософських етюдів Щербатюка, то його спроба 
витворити "доніцшевську" філософську поему (себто таку, у якій загальнозро
зумілість і загальноприйнятість моралі не підлягали сумніву) можна назвати 
вдалою у тому сенсі, що, відмовившись од риторики, Щербатюк досяг єдности 
стилю у романтичному (або романтизованому) символі, який і стає "вмістом" 
його формальнопритчевих творів. Хоч варто сказати й про те, що не вельми 
добре уявляю собі художню доцільність такого експерименту, тобто необхід
ність тлумачення лишається, а тлумача (себто пророка) так-таки й не видно ні
де. І навпаки, Роман Панчишин та Юрій Ярмиш тлумачать свої алегорії, але в 
тому то й справа, що в такому разі їхні притчі справді перетворюються на каз
ки для дорослих: жанр повчальної літератури. Та й годі про притчу.

Ще про Шукачів Грааля.
Про Анатолія Щербатюка я щойно сказав, про новелу Сергія Степи "Не 

сьогодні, тільки вчора і завжди" дивись у минулому числі "Сучасности"; маю, 
отже перед собою ще шістьох Шукачів ув обоймі. (До речі, відкрию невиличку 
таємницю: редактор вилаяв мене за надто пильну увагу до літераторів не пер
шого ряду і, має бути, справедливо вилаяв; з Другого боку, може, пан Степа чи 
пан Федюк, чи пані Мастерова стануть колись класиками, а дослідники їхньої 
творчости матимуть у кого кидати своє каміння — усе ж  мені дістанеться крих
та слави).

Одразу скажу про цикл Івана Ципердюка "Осінні містерії старого міста", що 
вони чудові, до того ж  сміливі: справді, не кожному вистачить сили духу на 
пейзажну лірику, до того ж "городську". Не хочу говорити побіжно якихось ус
талених фраз про "Реформатора" Анатолія Пасічного чи "Сходи вгору і вниз" 
Василя Габора, хіба скажу те, що складається враження, ніби десь я вже щось 
подібне читав. Принаймі щодо другого: оповідання Олександра Жовни "Я був 
такимо ж, як ви" ("Україна" — 93, ч. 15) витримане в тому самому екзистенціа- 
лістичному ключі, проте момент епатажу робить його яскравішим, до того ще й 
знижуючи жовану-пережовану ідею трагічности людського буття, що, як я вже 
казав, ближче до нашого постмодерністського світовідчуття. Загальне враження 
од згаданних оповідань таке, ніби автори їх не вірять у смерть трагедії, нато
мість свідомо прагнуть трагічности, заковуючи своїх героїв у тісний простір то 
якоїсь вежі, то трупарні. Парадокс, що його не помічають ні пан Габор, ні пан 
Жовна, у тому, що просторова обмеженість героїв неминуче викликає зняття 
обмежености у часі, а отже, вимагає певної концепції часу (вірніше, часо-прос- 
тору). Надзвичайно виразна концепція часопростору відкривається в оповідан
ні Габора: простір лінійний — відкритий (сходи вгору і вниз), а час ?.. Воче
видь, циклічний. Анологічно із оповіданням Олександра Жовни, з тією відмін
ністю, що у пана Жовни архаїзація авторської свідомости доконана (простір не 
лише обмежений, а й замкнений). Шкода, звісно, що пан Жовна не відчуває 
цієї архаїзації і саме тому збивається на епатаж. Звичайно, важко, та й чи по
трібно, виписувати "рецепти", але. Якби в оповіданні Олександра Жовни знай
шлось місце для іронії, навіть сарказму, трагедія ще, може, й дала б знати про 
себе. Зрештою, і Олександр Жовна, і Василь Габор витворили, гадаю, те, що 
хотіли. Шкода лишень, що вони, вочевидь, переслідували якісь власні цілі й 
вирішували якісь власні завдання, а не ті, що їх вимагали художні ідеї.*

*"Художня ідея" в даному разі зовсім не "ідея художнього твору" (категорія марксистсько-ле
нінської естетики) і не "творча ідея" (принцип вирішення конкретного творчого завдання; аби 
не бути багатослівним, скажу лишень, що художня ідея — це принцип самостановлення ху- 
дожньго твору, прагнення твору до тотожности із самим собою, власне, "Я" твору.
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Ще один Шукач Грааля — Ярослав Лижник, із новелою " Влада-З-Під-Ліж- 
ка" (звісно, я ледь переінакшив назву на власний копил, бо хоч авторська "Вла
да з-під ліжка", на позір, об'ємніша, з претензією на загальність, але загальність 
ця вдавана, а об'єм дутий).

Здається, уже в дужках я все сказав про новелу Лижника, лишилися хіба які 
дрібниці, що мали підтвердити мою думку. Що ж, я готовий. Але спершу про 
новелу більш (більш?) відомого автора: коротку повість Левка Різника "Розпла
та" ("Дзвін" — 94, ч. 1). Звели тут обох авторів випадок і тема "колишніх". Од
разу скажу, що "Розплата" невигідно відрізняється од "Влади-З-Під-Ліжка" на
самперед манерою оповіді. У пана Лижника оповідь авторська, суворо-епічна, 
тоді як пан Різник оповідає від імени дружини свого негероя "полтавчанки" 
Зойки Кривули, з усіма належними в такому разі хохлацькими (бароковими?) 
викрутасами.

Коротко про сюжет "Розплати". Колишній директор школи, а нині пенсіо
нер Павло Кривула втрачає спокій через сусіду свого Івана Пришляка. Як зго
дом з'ясовується, причина тривоги Кривули у тому, що колись він брав участь 
в енкаведистському "маскараді" (під виглядом бійців УПА влаштовувалися на
льоти на сім'ї, котрі співчували національно-визвольному рухові), а Пришляк 
був тому свідком. Зрозуміле діло, все своє життя один виховував дітей у дусі 
"Короткого курсу", другий поневірявся по тюрмах і таборах за "буржуазний на
ціоналізм". Зрештою, дійшло й до тЬго, що один покаявся, а другий відпустив 
йому гріхи. А тепер я хочу спитати вас, тих, хто читав: чи ви не бачите, на
скільки уся ця історія жалюгідна й художньо безсила?

"А Павлуша впер свої темні, скорбні очі в підлогу й чекає, чекає...
І ось підходить Іван до нього й кладе руку на плече, злегенька поплескує долонею по 

плечі. Нічого не говорить — лиш поплескує. Злегенька..."

Ото читаєш таке "поплескування по плечі" й думаєш: чи то Бульби вже у 
нас перевелися, чи Гоголі, чи... чи пан Різник у такий дивний спосіб пропонує 
замирення колишнім катам і теперішнім суддям? Колишнім жертвам і теперіш
нім підсудним? Підсудним ? Та годі.

Інша справа, — ні, геть інша, — з "Владою-З-Під-Ліжка". Герой новели 
Ярослава Лижника Стефінко ніякої тривоги не відчуває, йому байдуже до пере
міни світу (хоч, може, не так уже й байдуже, але у тому то й річ!); він не лише 
герой оповідання, він — герой у власних очах. Стефінко все життя уявляв себе 
владою, але у тому й справа, що уявляв. Справжня суть влади, суть життя, 
власне кажучи, йому не приступна. Він — Влада-З-Під-Ліжка у прямому й пе
реносному значенні. Проте, саме ця влада і саме тому, що вона "з-під ліжка", 
була і є такою тупою й такою жорстокою. Цю владу "колишніх" досі відчуваєш, 
на кожному кроці відчуваєш і її "правильність", і "безпомильність", але втішає, 
що життя, хай навіть у найпримітивніших формах (поставив пляшку комусь на 
вищому щаблі), знаходить можливість поступу.

То було тлумачення "Влади-З-Під-Ліжка". Одне з тлумачень, зрозуміло. І я 
вдався до спрощення зумисне, аби ще підкреслити прямолінійність "Розплати" 
пана Різника, або й безсилля пана Лижника втиснути новелу у схему "коротко
го сюжету". Гадаю, "Влада-З-Під-Ліжка" заслуговує окремої розмови.

Окремо варто говорити й про кожну новелу Євгена Брусликовського. То я 
перепрошую, що не маю змоги приділити їм стільки уваги, скільки вони заслу
говують. Єдине: своєю епічністю й безпретензійністю новели Бруслиновського 
нагадують мені "Тексти з назвами і без назв" Володимира Діброви. Як на мене, 
то спроба панів Діброви, Бруслиновського, як і пана Лижника, повернутись 
(на іншому рівні) до первісної епічности розповідного жанру, або пана Ципер- 
дюка — до пейзажної лірики, свідчать про пошук виходу з-під Гніту постмодер
нізму в умовах смерти трагедії.

А ото вже буде справжня постмодерна трагедія: "Останні лови" Олександра 
Вільчинського ("крайньго" із Шукачів Грааля).
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Зрозуміле діло, постмодерністична трагедія — лиш гра у трагедію, але в да
ному разі маємо ще й, так би мовити, гру у грі. Саме ця подвійність гри і вик
ликає почуття трагізму саме гри, на противагу традиційній ситуативності по
чуття трагічного. Здається, Вільчинському вдалося сумістити несумісне: з одно
го боку, його новела — пародія на романи Фенімора Купера, а радше їх кіно- 
версії; з другого — дитяча гра, з усією серйозністю її умовної реальности. Май
стерна оповідь від імени одного з героїв тримає нас на межі віри й сумніву, 
трагедія розгортається, трагедія відбувається, і водночас заперечує себе і знімає. 
Коротше, троє хлопчаків... Ось я й сказав те слово, якого Вільчинський не ска
зав: "хлопчаків". Це слово, вірніше, його відсутність, — ключ, яким відмикає
ться (знімається) трагічність ситуації:

"Підвівся, дочекався метиса ("убитого". — М. Ш.).
— Лисий, чуєш, — прохрипів він. — Я пельший сказав — я живий. Він мені тільки 

пльече пльобив, заляза. Завтля після длюгого ульоку буде помста. Жольсто-ока!.."

Проте трагічність гри не знімається. Хоч би тому, що оповідач дає собі звіт 
щодо умовносте гри в усьому:

"...ми настріляли в дубині по десятку синиць, які вважались тетеруками, і по кілька со
йок — диких гусей, але проґавили зайця. Він мав бути першим нашим кабаном".

От тільки зброя у героїв не "умовна", а справжня. Справжня аж до моменту "са
могубства" оповідача:

"Я поставив між коліньми карабіна, затисши у роті гірке від живиці дуло, й великим 
пальцем ноги натисігув на цвях біля кольби.

— Кхрх! — прохрипів
З роздертого пальця упали на сніг темні краплини".

Зрештою, й тут зброя хіба ледь-ледь виходить за межі "справжносте". Тому 
до самого "завтля після длюгого ульоку" залишається непевність: чи то діти 
грають Лисого, Оцельота й Тома Проманада — "звіробоїв", чи то дорослі пово
дяться як діти... зі збоєю!? Словом, пречудова новела. До речі, її не вистачило 
навіть на дві сторінки в журналі "Дзвін".

А на закінчення мого сьогоднішнього огляду-ля кала ще одна вельми сер
йозна річ: повість з XVII століття Романа Федоріва "Житіє ізографа Штефана" 
("Дзвін" — 94, ч. 1). Можна було б згадати й "Досвід коронації" Костянтина 
Москальця, що друкувався в "Сучасності", але ж "СУЧАСНІСТЬ" ЧИТАЮТЬ 
УСІ! І це не дивно. Поготів, Москалець уже й премію отримав. Так поверні
мось до "Житія..." Романа Федоріва. Ще одна трагедія, до того ж концептуаль
на.

Зрозуміло, концептуальна повість вимагає концептуального аналізу. Але 
спершу моє "коротко". У часи Хмельниччини жив собі неподалік Львова ізо
граф Штефан Братишан. Мав уже 35 літ і дружину грецької віри. Щось не ла
дилося там із дружиною, не ладилося і з городським цехом ізографів. Був віль
ним художником, поклонявся я к о м у с ь  своєму богові, співчував Хмельниччині, 
навіть зібрався був писати портрет гетьмана. Але все те пусте. Головне, що мав 
Штефан від Бога талан, а від світу кохання, до того ж  трагічне: забрали його 
наречену татари в полон, тоді, як відомо, часто таке бувало. І сталося так, як 
воно, мабуть, і буває, коли маєш талан і кохання: зобразив Штефан Богоматір, 
із живими рисами своєї Анни, ще не знаючи про трагедію, яка чигала на них 
обох. А вже як довідався, пустився берега, мандрував, пиячив і чого там ще, 
але хоч би в якому не був стані, хоч би що витворяв, завше була з ним його 
Богоматір-Анна. А наблукавшися, Штефан пристав до Аґнешки із "Зозулиного 
гнізда", та так ото й жив біля Львова п'ять літ, змирившися з утратою коханої, 
примирившись і зі світом, і з Богом. І так йому припало до душі подібне жит-
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тя, що проміняв він на нього свою Богородицю, віддав того образа князю Ігна- 
цію Камінь-Вінниківському. А князь узяв й висвятив його у латинському собо
рі за римським звичаєм, та й одвіз на підмогу полякам під Берестечко. Відомо, 
Хмельницький із нашими під Берестечком зазнали поразки. Зазнав поразки й 
ізограф Штефан. Отаке житіє. Вірніше, отака повість, коротко. Сюжет називає
ться.

А тепер усерйоз. /

Наскільки я розумію,"житіє" — жанр апології, хоч поза агіографічним кон
текстом може мати й нейтральне забарвлення («Житіє гаремноє» Юрія Винни- 
чука). У повісти ж пана Федоріва маємо трагедію художника, котрий на хвиль
ку піддався чарам світу цього і своєю миттєвою слабиною духу нашкодив спра
ві визволення народу, якого любив, з якого вийшов сам, — світ його упіймав. 
Але. Хіба я не сказав вище про смерть трагедії, власне, про смерть ситуативної 
трагедії? І, ні, зовсім я не вимагаю од пана Федоріва негайно "перефарбувати
ся" на постмодерніста. Просто, трагедія вмерла, лишилася хіба її концепція.

Певна річ, концепція "Житія ізографа Штефана", як будь-яка інша концеп
ція, тримається на якихось постулатах. У даному разі маємо справу з постула
том служіння мистецтва. (Ми ніяк не можемо змиритися з Уайлдовим означен
ням мистецтва як дзеркала, що лишень відображає того, хто у нього вдивляє
ться.) Звісно, не кожен митець останніх десятиліть совєтчини може сказати 
про себе: "Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою...", — концеп
ція служіння неминуче витікає з почуття гордости або... провини. Мистецтво, 
проте, безвинне, винен митець. Винен ізограф Штефан, що піддався чарам сві
ту цього, що дозволив себе "упіймати". Таким чином, навіть не митець винен
— винен світ. Бо він, світ, такий, що використовує мистецтво у власних, часто 
підлих, задумах. Тому, "не знімаючи із себе своєї частки вини" (така нині най
поширеніша формула каяття), себто не знімаючи частки вини зі Штефана Бра- 
тишана, автор, по суті, переносить вину на князя Ігнація Камінь-Вінниківсько- 
го, на факт освячення образу Богородиці у католицькому храмі. Але у такий 
спосіб стверджується, що мистецтво не є самодіяльним суб'єктом у світі, а діє, 
має вплив тощо лишень тлумачення мистецтва. Зрештою, так воно, мабуть, і є, 
але. Але на місці князя Ігнація я б не раз подумав, чи везти той, висвячений у 
католицькому храмі, образ Богородиці під Берестечко на допомогу полякам (!?). 
Кожен із нас, хто жив посейбіч "залізної завіси", може пригадати, як він вивчав 
сучасне європейське мистецтво за монографіями в дусі соціалістично-реаліс
тичної критики. А хто ще ті монографії читав? І кому зашкодили всі ті "тлума
чення"? А образ Богородиці? Може, то саме він урятував тих, хто врятувався? 
Може, то він дав наснагу зібрати сили знов? Я вже не кажу про те, що концеп
ція повинна б мати якусь завершену форму, бо, якщо згадати, що Богоматір 
була покровителькою запорізького козацтва, то спадає на думку, ніби під Бе
рестечком, зусиллями світського володаря і католицької Божої церкви, Бого
матір — зрадила?! Абсурд. Зрадили татари і військове щастя. Але це вже те, що 
виходить за межі повісти з XVII століття. Хоч до концепції служіння мистецтва 
і служіння як такого має безпосередній стосунок.

Словом, "Житіє..." пана Романа Федоріва — дута трагедія, може, навіть 
спроба самореабілітації, або звинувачення не-мистецтва: ось як вони крутять 
нашими хистом, і коханням, і талантом! Але з приводу останнього цікавіше і 
корисніше читати "Музей живого письменника" пана Володимира Дрозда. Як 
там каже пан Дрозд?

"Змилуйтеся, хлопці, усі ми там були". Ви, любі мої літературні критики, 
добре знаєте, що воно таке — "Там". А я, хоч і не вичерпав дозволенного мені 
обсягу, — вичерпав тему. Молоток іде. Цвяшок плаче.
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БІБЛІОГРАФІЯ

Микола РЯБЧУК

ДЕМІСТИФІКАЦІЯ ІСТОРІЇ

На початку століття один російський письменник, прочитавши оповідання 
Стефаника, дав їм влучну й лапідарну характеристику: "Як коротко, сильно й 
страшно пише ця людина". Щось подібне можна сказати й про книжку Євгена 
Місила "Akcja «Wisla», видану нещодавно у Варшаві в багатообіцяючій серії 
«Archiwum Ukrainskie». З тією лише різницею, що цю книжку написало саме 
життя — коротко, сильно і страшно.

Втім, зусилля Євгена Місила у створенні книжки важко переоцінити. 241 
документ із найрізноманітніших архівів, у тому числі донедавна неприступних
— Міністерства безпеки, Міністерства оборони, ЦК ПОРП. І все це зібрала й 
докладно прокоментувала одна людина, — результат, про який в Україні ми 
здебільшого можемо ’тільки мріяти, дарма що маємо тисячі "науковців" і десят
ки "наукових" інституцій.

Наука, якщо вона справжня, не знає інших імперативів, окрім істини. Істи
на історична часто буває малоприемною; у даному випадку, у випадку польсь
ко-українських взаємин, багато про що воліли б не згадувати українці, багато 
про що — поляки. Можна зрозуміти це небажання зазирати в темряву, занурю
ватися в бруд, кров, насильство, визнавати неправоту — свою власну чи влас
них предків. Але не можна вдавати, що з "нашого" боку все було гарно, а з "їх
нього" — навпаки; що весь бруд і темряву несли "чужі", тим часом як "ми" нес
ли лише світло й гармонію.

У польсько-українських узаєминах, здається, є дві аксіоми, з якими обидві 
сторони мусять погодитись, якщо вони хочуть провадити діалог і будувати нові 
стосунки, відповідні новому часові й новим політичним устроям — ліберально- 
демократичним, а не феодальним, ранньо-капіталістичним чи тоталітарно-ко
муністичним. Перша (неприємна для поляків) аксіома: що саме українці були 
об'єктом колоніального поневолення, асиміляції, винародовлення й саме на 
українських етнічних теренах точилися практично всі польсько-українські кон
флікти. Друга аксіома — неприємна для українців — полягає в тому, що їхня 
реакція на польську експансію далеко не завжди була адекватною, їхній опір 
колонізаторам нерідко поширювався й на мирне польске населення, а засоби 
боротьби, послуговуючись сучасними термінами, далеко виходили за межі "не
обхідної самооборони".

Інша річ — чи могла бути інакшою поведінка поляків і чи могла бути інак
шою реакція українців? Питання, вочевидь, риторичне. Не можна з сьогодніш
німи ліберально-демократичними мірками підходити до поведінки феодальних 
держав, яким, як то кажуть, на роду написано підбивати сусідів, поширювати 
своє панування на всі можливі боки, підбирати все, що погано лежить, — Ук
раїна лежала погано, отож її й "підібрала" Річ Посполита на цілих три століття, 
поки саму Річ Посполиту не "підібрали" інші, такого самого кшталту сусіди.

Але Не можна так само з подібними мірками підходити й до поведінки ук
раїнських селян, які всіма можливими способами опиралися поневоленню, 
повстаючи за кожної нагоди й вирізаючи шляхту, вирізаючи, зрештою, всіх "чу
жих" і заможніших. Так було в усій середньовічній Європі, так було, власне, в 
цілому світі, де кожен мав "свою" правду і "своє" право. Це важлива істина, яку 
мусимо усвідомити: польська експансія не була чимось винятковим, суто поль
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ським; український опір з усією стихійною жорстокістю не був чимось суто ук
раїнським. Такою була логіка доби, логіка типових стосунків між колонією і 
метрополією, між сильнішим і слабшим, між удатнішим і нещасливішим. Усе, 
зрештою, могло трапитися навпаки — історія знає безліч таких прикладів.

Набагато трагічніше для обох народів, що ці їхні "феодальні" стосунки за
консервувалися, міфологізувалися, не "окультурилися" просвітництвом і лібе
ральною демократією і, врешті, під впливом зовнішніх чинників реактуалізува- 
лися у XX столітті в потворних і фатальних для поляків і українців формах. 
Відповіддю на авторитаризм Другої Речі Посполитої з його програмовою анти- 
українськістю стала поява українського інтегрального націоналізму, відповіддю 
на тероризм ОУН стали пацифікації, відповіддю на пацифікації стала подальша 
ескалація збройної боротьби і, що головне, взаємної ненависти, яка й допрова
дила до масового винищення поляками українців, а українцями — поляків під 
час другої світової війни та по її закінченні.

Акція "Вісла" — порівняно невеликий штрих на цьому понурому полотні, 
проте штрих значущий, оскільки він по-своєму підсумував багатосотлітню істо
рію польсько-українських конфліктів, "остаточно" розв'язавши українське пи
тання в Польщі — як Сталін незадовго перед тим "остаточно" розв'язав польсь
ке питання в СРСР. Чи маємо погодитися з цим "розв'язанням" — не в розу
мінні його "остаточности", а в розумінні його справедливости й історичної 
обґрунтовано сти? Очевидно, що ні поляки, ні українці не можуть будуйати 
справді демократичних держав на міфологічній свідомості, на брехні, на фео
дальній чи авторитарно-тоталітарній спадщині. Тим більше не можуть будувати 
на цьому своїх новочасних стосунків. "Демістифікація" («odkJamywanie») історії, 
заміна спрощених етикеток і присудів докладним історичним знанням стосує
ться як поляків, так і українців, — стверджує у передмові до книжки Євген Мі
сило. — Раніше чи пізніше ця проблема стане одним із найголовніших чинни
ків, що впливатимуть на формування польсько-українського діалогу».

Ми думаємо, цей діалог між пост-комуністичною Польщею і Україною роз
почався, як і демістифікація історії одним із підтверджень чого є згадана книга, 
що її видав у Варшаві польською мовою польський науковець за фінансової 
підтримки польських (знову ж таки) інституцій. В Україні, очевидно, аналогіч
ні книжки теж повинні з'явитися — не для того, аби зайвий раз переконати ук
раїнців, що "український буржуазний націоналізм — найбільший ворог україн
ського народу" (це впродовж десятиліть небезуспішно робила українська радян
ська «історіографія» — сестра-близнючка «історіографії» польської чи, власне, 
польсько-комуністичної), а для того, аби замість офіційної державної україно
фобії не впасти в протилежну крайність: беззастережну апологетику власних 
учинків. Демістифікацію історії, безумовно, треба здійснювати з обох боків — 
як із польського, так і з українського, хоча, зрозуміло, українцям робити це На
багато важче з огляду на "антинаціоналістичні" (а по суті — антиукраїнські) 
стереотипи, що їх десятиліттями насаджували в Україні московські більшовики 
та їхні місцеві прислужники. ,

У перспективі, очевидно, слід подбати про спільний проект історичних дос
ліджень за участю польських та українських учених, а відтак і про спільну пуб
лікацію наукових матеріалів у єдиній багатотомній серії, що видавалася б одно
часно польською й українською мовами у Варшаві та Києві. Це було б найкра
щою матеріалізацією польсько-українського наукового діалогу й цілком непо- 

~ганим внеском у діалог політичний.
А поки що маємо блискучу з наукового, та й із поліграфічного погляду 

книжку, яка, на відміну від багатьох попередніх видань на подібні теми, не міс
тить у собі нічого такого, що західні вчені з гидливою посмішкою називають 
"propaganda"; отож і шкідливою для польсько-українського порозуміння ця 
публікація бути не може, радше навпаки.

Сюжет книжки Євгена Місила "Akcja «Wisla» (якщо можна в цьому випадку 
взагалі говорити про «сюжет») розгортається впродовж 1947 року (січень — ве-
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ресень) на найзахідніших українських етнічних землях, що після всіх пертурба- 
цій і перекроювань кордонів стали врешті південно-східною частиною повоє
нної Польщі. Сюжет виразно трагедійний — буквально в античному розумінні: 
з одного боку — воля людини, її вільний вибір, її етос; з іншого — сліпа й не
щадна доля, всемогутній і байдужий до всього людського фатум. У ролі фатуму 
цього разу — тупа і брутальна тоталітарна машина, польсько-шовіністична за 
формою, московсько-комуністична за змістом. У ролі рокованого героя — ук
раїнська людність, переважно сільські дядьки й тітки, що з відчайдушністю 
приречених захищають своє право жити на власній землі, зберігати своє корін
ня, бути самими собою. Змагання героя з фатумом — суть трагедії. Ми знаємо, 
чим закінчиться поєдинок, а проте, затамувавши подих, стежимо за його пери- 
петіями. "Коротко, сильно й страшно" — резюме подій нашої історії.

28 березня 1947 року біля села Яблонка між Сяноком і Балигородом потра
пив у партизанську засідку й загинув віце-міністр оборони Польщі генерал 
Свєрчевський. Ця подія стала формальним приводом для депортації всього ук
раїнського населення на західні, відвойовані в Німеччини землі та проведення 
цілої низки інших каральних акцій. Рішення про депортацію було ухвалене вже 
наступного дня на засіданні політбюро ЦК ПРП (польської робітничої партії), 
а рівно через місяць шість дивізій польської армії розпочали т. зв. операцію 
"Вісла".

Євген Місило, проте, починає свою книжку документами з попередніх міся
ців, переконливо показуючи, що ідея депортації, як то кажуть, висіла в повітрі. 
Так, іще 14 лютого повітовий староста з Нового Торга доносив воєводському 
комітетові в Кракові: "Щоб зробити прикордонні повіти суто польськими, що 
відповідає, зрештою, інтересам держави, і щоб зняти лемківське питання з по
рядку денного польської політики, бажаним було б переселення лемків углиб 
Польщі. Таке вирішення цього питання позбавило б водночас українські націо
налістичні банди опорних баз і моральної підтримки з боку прихильних до них 
елементів" (с. 51).

20 лютого заступник начальника генштабу генерал Моссор доповідав голові 
державної комісії з питань безпеки: "При розгляді ситуації на території всього 
Краківського округу постало питання українських залишків. Чимало осіб і на
віть цілі українські родини поховалися в лісах або в прикордонних місцевостях 
на території Чехо-Словаччини і повернулися згодом до своїх осель, становлячи 
базу для банд УПА та загрозу ввілякого іредентизму в майбутньому. Оскільки 
Радянський Союз уже не приймає цих людей (у рамках міжурядової угоди про 
переселення українців із Польщі до УРСР, а поляків — з УРСР до Польщі — 
М. Р.), видається справою вкрай необхідною переселення тих людей окремими 
сім'ями на західні землі, де вони, розпорошені, швидко засимілюються» (с. 53).

Ті самі пропозиції знаходимо і в рапорті Ряшівського воєводського комітету 
безпеки своєму варшавському начальству від 25 лютого: оскільки українці 
"складають постачальну, розвідувальну і зв'язкову базу для банд УПА, необхід
но допровадити до остаточного завершення акцію виселення, розпочату 
1945 p.", тобто — "вислати їх на захід і оселити розпорошено, аби унеможливи
ти шкідливу діяльність" (с. 55). А буквально за день (!) до вбивства Свєрчев- 
ського, 27 березня, операційний відділ генштабу формулює цілком конкретну 
пропозицію депортації українців: "Розв'язання української проблеми на терито
рії Ряшівського, Люблінського й частково Краківського воєвідств є надзвичай
но важливою справою, вирішальною для дальшої боротьби проти банд УПА... 
Оскільки СРСР уже не приймає тих людей на свої терени, видається вкрай не
обхідним проведення енергійної акції переселення тих людей окремими 
сім'ями на західні землі, де вони могли б швидко засимілюватись" (с. 62).

Вбивство Свєрчевського, отже, для долі "тих людей" не мало практично 
жодного значення: комуністичній владі потрібна була лише зачіпка, привід для 
розв'язання масового терору, як це вже не раз пророблялося — чи то в Ленін
граді після вбивства Кірова, чи то в Західній Україні після вбивства там кому
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ністичного письменника Галана. Під цим кутом зору не має істотного значен
ня, хто вбив Свєрчевського — "банди УПА", як це ствердила офіційна влада, 
польське антикомуністичне підпілля (рештки Армії Крайової, Народні Збройні 
Сили (НСЗ), об'єднання «Воля і Незалежність») чи самі енкаведисти — польсь
кі або й совєтьські. Кожен мав свої причини вчинити замах на генерала; пере
конливих документальних свідчень із цього приводу ми поки що не маємо.

Характерно, що зразу по замахові начальник операційного відділу польсько
го Генерального штабу підполковник Косовський простодушно доповідав своє
му шефові: "Організаційної належності банди, яка вчинила напад, установити 
не можна, тому що нікого з її учасників не піймано... Не виключено, що за ге
нералом під час його подорожі весь час стежили диверсійні елементи з-поміж 
реакційних груп Центральної Польщі і що замах вони організували саме на тих 
теренах, де підозра падає на українців" (с. 82 — 83).

Не виключено також — додамо від себе, — що генерала прибрали свої ж 
таки "каґебісти". Сьогодні, в кожному разі, ми вже знаємо чимало таких випад
ків — коли польські й совєтські "чекісти" чинили найрізноманітніші провокації 

, "від імені" УПА. У Польщі такий "маскарад" офіційно почав практикуватися від
17 червня 1946 p., коли політбюро ЦК ПРП ухвалило відповідне таємне рішен
ня; два документи такого роду вміщено зокрема в рецензованій книжці — 
спільне розпорядження начальника штабу операційної групи OW-V та началь
ника відділу розвідки: "Вибрати з кожної дивізії по два і з кожної бригади Кор
пусу безпеки по одному розвідувальному відділові, які слід перевбрати у банде
рівський одяг, уподібнивши зовні до банд" (с. 384), — та відповідний наказ ко
мандира 9-ї дивізії: "Створити розвідувальні загони з ЗО чоловік. Перевбравши 
їх у бандерівський одяг та уподібнити зовні до банд" (с. 386).

Як професійний історик Євген Місило обмежується, проте, лише констата
цією фактів, не вибудовуючи на них фантастичних гіпотез. На його думку, 
вбивство Свєрчевського могло бути також відповіддю УПА на знищення поль
ськими карателями 22 січня 1947 р. підпільного госпіталю, де загинуло 9 хво
рих, 4 лікарі і 3 санітарки (с. 45). Згідно з матеріалами офіційно проведеного 
слідства, завершеного 13 вересня 1947 p., замах на Свєрчевського здійснили 
бійці сотень "Стаха" та "Хріна". Процес, який мав бути організований, за рі
шенням політбюро ЦК ПРП, у Ряшеві (без допуску зарубіжних кореспонден
тів!), "із невідомих причин", як пише дослідник, відбувся щойно наступного 
року наприкінці травня у Варшаві. Понад 20 бійців УПА було засуджено, в то
му числі 9 — на кару смерти, (с. 116 — 117).

Приймаючи офіційну версію як основну й формально найпереконливішу 
(хоча, як ми знаємо, в комуністичних судах люди зізнавалися в чому завгодно
— такою була «метода» допитів), дослідник, одначе, подає в примітках досить 
цікаві зауваги. По-перше, згідно з висновками балістичної експертизи, резуль
тати якої, на жаль, не збереглися, генерал Свєрчевський отримав третю, смер
тельну кулю начебто в той момент, коли перебував у т. зв. мертвому полі, тоб
то в просторі, який із позицій УПА не прострілювався (с. 116). А по-друге, ці
кава версія постає з інформації, поданої на XIV з'їзді істориків у Лодзі дослід
ником із Кельна Юліушем Стройновським (с. 117). Він начебто не лише бачив, 
а й мав у власному розпорядженні копію таємного рапорту підполковника 
Шемберґа, котрий як заступник Свєрчевського з політико-виховних питань 
супроводив генерала в його інспекційній поїздці. Шенберґ доводив у своєму 
рапорті, що генерал загинув унаслідок замаху зорганізованого НКВД. Копії ра
порту конфіскували в Ю. Стройновського працівники служби безпеки перед 
його виїздом із Польщі 1969 р. Так що, на жаль, ані підтвердити, ані спростува
ти цю версію поки що неможливо.

Зрештою, незалежно від того, хто був виконавцем чи організатором замаху 
на Свєрчевського, відповідальність у будь-якому випадку мала впасти на украї
нців. Такою була загальна концепція комуністичного уряду — "створення ет
нічно однорідної держави" (с. 297), "цілковита екстермірація решток укщщг
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ського населення" (с. 83), "цілковите поглинення цього елементу динамічним 
польським середовищем західних земель" (с. 267), "створення концентраційних 
таборів для українців, котрі шкодять державі" (с. 69), тобто для всіх, хто тим чи 
тим способом опирався асиміляційній політиці, або й просто самою своєю 
присутністю псував "етнічну однорідність" вимріяної польськими комуністами 
держави.

Простодушні українські селяни ніяк не могли збагнути, а тим більше змири
тися з тим, що, як писала 29 березня 1947 р. газета "Жицє Варшави", "для нової 
Польщі т. зв. українського питання не існує. Ми його розв'язали у добрій згоді, 
раз і назавше з союзницьким народом Радянської України та її урядом. Немає 
між нами більше жодних суперечок" (с. 68). Маріонетковий уряд "народної 
Польщі", керований із Москви, "розв'язав" українське питання "у добрій згоді" 
з урядом "Радянської" України, який важко назвати навіть маріонетковим: ко
манда гауляйтерів, що впродовж десятиліть здійснювала московську політику в 
Україні, мала до українського народу приблизно той самий стосунок що й 
Бєрут, Гомулка чи Дзержинський. І ті, й другі справді робили все можливе, аби 
"остаточно" розв'язати "українське питання": винародовити українців депорта
ціями, послідовним винищуванням інтелігенції, концтаборами чи навіть штуч
ним голодомором.

Сталін, як відомо, нарікав, що українців занадто багато, аби їх можна було 
виселити в Сибір. Його варшавські й київські холуї чудово розуміли побажання 
хазяїна; а принагідно були не від того, аби продемонструвати в одному випадку
— польський, у другому випадку — "радянський" патріотизм. Для українського 
патріотизму у цьому пас'янсі не було місця, як не було, зрештою, місця для 
патріотизму чеченського, балкарського, кримсько-татарського тощо. Десятки 
народів депортовувались режимом (із самої лише Західної України було вивезе
но близько 200 тисяч чоловік), і в цьому сенсі політика Бєрута щодо українців, 
як і політика Живкова щодо турків чи Чаушеску щодо національних меншин у 
Румунії були лише продовженням загальної імперсько-комуністичної політики 
творення "етнічно однорідних" держав.

Один із найтрагічніших наслідків акціії "Вісла" — масове поширення в поль
ському суспільстві українофобії, піднесеної до ранґу офіційної ідеології. Старі 
антиукраїнські стереотипи отримали завдяки комуністичній пропаганді нове 
життя: "українські бандити", "українські фашисти", "українські вбивці" — таки
ми зворотами була переповнена тогочасна преса, аж до промовистих формул: 
"народність українська і змішана (бандитська)" (с. 205). На довгі десятиліття 
слова "українець" чи "український" пов'язалися в єдиній пропагандистській 
формулі зі словами "вбивця", "фашист", "бандитський", а слово "бандерівець" 
стало для кожного поляка найгіршою лайкою.

Керована ПРП (згодом ПОРП) пропаганда працювала з геббельсівським 
‘ завзяттям. Новий виток антиукраїнської кампанії почався зразу після вбивства 
Свєрчевського, тобто від кінця березня, дарма що жодних підтверджень при- 
четности українців до замаху на той час іще не було. Це визнавав і начальник 
оперативного відділу польського генштабу підполковник Косовський у цитова
ному вже рапорті від 11 квітня. А ще через тиждень слідча комісія змушена бу
ла констатувати: "З огляду на брак слідчих матеріалів і на те, що безпосередніх 
виконавців убивства схопити не вдалося, у даний момент неможливо встанови
ти на місці причини та інспіраторів скоєного злочину" (с. 114).

Проте пропагандистська машина вже була запущена на повну потужність. 
"Ми знаємо цю руку, - писало 29 березня «Жице Варшави».—Це рука "SS 
Division Galizien"... Та сама, котра по-звірячому вирізала 200 тисяч поляків на 
Волині. Та сама, котра плюндрувала й нищила безборонну Варшаву. Та сама, 
котра серед ночі будила безжалісно вигнанців із Волі й Старувки, шукаючи 
жертв для свого звірства. Незмінна рука сфашизованого українського націона
лізму, незмінно^й завжди керована з Німеччини. А сьогодні — із-середовищ,
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котрі безпечно діють в англосаксонських сферах. Користуючись благословен
ням, охороною і підтримкою відомих кіл" (с. 67-68).

Брехня повинна бути страшною щоб у неї повірили. Звідси — фантастична цифра 
"200 тисяч" вирізаних на Волині поляків, звідси фантастична історія про участь укра
їнців у придушенні Варшавського повстання (поширена в Польщі й досі), звідси — 
популярний комуністичний міф про "керування" українськими націоналістами з Ні
меччини. І, зрозуміло, ні слова — про прагнення народу захистити свою свободу, свої 
права, саме своє існування.

Мільйони поляків мали змогу ледь не щодня читати й слухати моторошні 
історії про "бандитських українців" чи, пак, "українських бандитів" (різниця 
між іменнйком і прикметником у цій формулі робилась дедалі непомітнішою); 
тисячі солдатів проробляли на політзаняттях "порадники", згідно з якими "УПА 
(бандерівці) — то давні прихвосні Гітлера, колишні члени гітлерівської диві
зії SS «Galizien» і відділів зрадника Власова (!), українські фашисти, що пала
ють ненавистю до Польщі й СРСР" (с. 187); і навіть більше того, на чолі куре
нів, виявляється, "стоять у багатьох випадках колишні офіцери SS зі шта
бом" (с. 222).

Характерно, між іншим, що в наведеній формулі, як і в багатьох подібних, 
"зрадник Власов" ніколи не удостоюється звання "російського фашиста", а його 
армію жодна польська газетка не називає "російськими бандитами" — хоча са
ме ця армія, а не міфічні "українці", придушувала Варшавське повстання. "Фа
шистами" й "бандитами" могли бути тільки українці; росіяни могли бути тільки 
"зрадниками". Творці польської комуністичної пропаганди добре знали, кому 
служать і кого обслуговують.

Психологічнб зрозуміти це словесне крутійство можна, хоч, ясна річ не 
виправдати. По суті, перед нами своєріна психологічна компенсація, реакція на 
глибокий комплекс меншовартости, притаманний польській номенклатурі в 
силу її двозначного, колаборантського становища в очах суспільства. Будучи 
ставлениками Москви, її слухняними маріонетками, польські комуністи свідо
мо чи, радше, підсвідомо намагались усе-таки показати себе співвітчизникам 
"добрими поляками”, "справжніми патріотами". Зрозуміло, що зробити це, про
тистоячи Москві, захищаючи інтереси Польщі перед "великим братом" вони не 
могли. А от показати своє "патріотичне завзяття" в антиукраїнській істерії, в 
нагнітанні шовінізму, вони мали добру змогу, здобуваючи собі тим самим певні 
симпатії серед затруєного пропагандою народу і водночас дістаючи благосло
вення Москви, ставлення якої до українців було цілком подібним.

Результати антиукраїнської пропаганди, посіяної на благодатний ґрунт тра
диційної польської українофобії, схоже, перевершили сподівання самих органі
заторів. 28 січня 1947 р. інструктор оргвідділу ЦК ПРП Сталінський занепокоє
но доповідав своєму шефові, що "на тлі боротьби з бандами УПА серед польсь
кого населення з'являються сильні націоналістичні тенденції, ці тенденції про
никають і до партії" (с. 41); згадане "Жицє Варшави" про всяк випадок застері
гало читачів, що "вбивць, бандитів і катів польського народу з УПА ми ні на 
мить не ототожнюємо з українським народом" (с. 68), а військове командуван
ня змушене було нагадувати солдатам про необхідність "гуманного ставлення" 
до депортованих, "трактування їх як громадян польської держави" (с. 100), по
яснюючи, що завданням солдатів є "допомога (!) при переселенні, а не пацифі
кація (с. 176), і визнаючи, зрештою, чи не найголовнішу в тій справі проблему: 
"Слід пам'ятати, що ворожі нам чинники будуть ретельно фіксувати всілякі хи
би, помилки, а особливо — невідповідну поведінку війська щодо депортовано
го населення" (с. 152).

Проте всі ці застереження досить мало захищали українців від пограбування 
їхнього майна, від брутальних розправ і принижень. "29 квітня вночі до гміни 
Кривча приїхало військо, фіксує в протоколі голова гмінного осередку ПСЛ 
(Польської народної партії, єдиної на той час партії опозиції). — Наступного 
дня над ранок, о годині 4, військо вигнало всіх людей і дітей на пасовище й 
оголосила лро виселення. Виселення зробили за три години,*», по-варвзрськи
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поводилися з людьми, Яна Ожеховського, котрий просив другого воза, побили, 
як бидло... Тадеуша Сапу побили, а через три дні наказали йому роздягнутись і 
повели до лісу, де мали розстрілювати, щоб віддав зброю" (с. 256).

Унаслідок операції близько 150 тисяч українців було депортовано, кілька 
тисяч кинуто в концтабір Явожно, півтисячі розстріляно за вироками надзви
чайних військово-польових судів, тобто за рішенням своєрідних "трійок" — 
кількох сержантів чи офіцерів. "Злочини" цих людей були більш ніж сумнівни
ми: депортували всіх без винятку (в тому числі й комуністів із числа українців, 
яким, щоправда, на західних землях старалися забезпечити дещо.кращі умови); 
до концтабору кидали всіх щодо кого були хоч найменші підозри (вистачало 
найбезглуздішого доносу, на зразок: "Учителька, донька священика, україн
ського націоналіста" — с. 309); а для смертного вироку досить було мінімаль
них доказів про контакти з УПА. Один із таких вироків — 23-літній Розалії 
Минко, котра "виконувала функції зв'язкової", а також "від травня 1946 р. зби
рала трави, з яких вироблялися ліки для хворих і поранених чл. УПА", — фор
мулюється дослівно так: "підсудна визнана винною в тому, що від серпня 
1945 р. до 27. 04. 1947 намагалася відірвати (!) південно-східну частину Польсь
кої держави" (с. 270).

Уся операція здійснювалася під наглядом офіцерів безпеки, котрі проводили 
селекцію "людського матеріалу" (саме таким терміном ті панове послуговува
лись — див., напр. с. 164, 274), відокремлюючи від "непевного елементу" (яким 
вважались усі українці) елемент "шкідливий" та "ворожий". Один із таких сор
тувальних пунктів в Освенцімі був цнотливо перейменований в офіційних до
кументах на "Катовіце" (с. 128).

Переселенню підлягали не лише всі без винятку українці, а й усі без винят
ку змішані родини — "без огляду на ступінь лояльности та партійну нележ- 
ність" (с. 383). Виселялись при тій нагоді й польські родини за підозрілою в не
лояльності: 3 травня генерал Моссор доповідав міністрові оборони, що з-під 
Перемишля заразом з українцями вдалося принагідно виселити й кільканад
цять польських родин "цілковито прогнилих (!) унаслідок пропаганди ПСЛ та 
НСЗ" (с.225). Не минула ця чаша навіть циганів: 25 травня командир 6-ї дивізії 
п і д п о л к о в н и к  Санак телеграфував генералові Моссору, що "в селах на півдні 
повіту Ясло живуть цигани греко-католицького обряду. Прошу повідомити, — 
запитував ретельний підполковник, — чи належить вищезгаданих виселити, чи 
лишити на місці" (с. 283). Відповідь була короткою: "Трактувати індивідуально
— залежно від вартости (?!) та лояльности". А що "вартости" цигани, видно, не 
мали жодної і "лояльність" їхня як греко-католиків теж була в очах режиму до
волі сумнівною, військове командування депортувало цей "непевний елемент" 
разом з українцями.

У час кампанії дісталось і Маркіянові Шашкевичу, вулиця якого в Любачеві 
була перейменована на "генерала Свєрчевського" (с. 318), і навіть самому слову 
"українець", яке всупереч усім законам польського правопису протягом двох 
десятиліть писалося з маленької літери — на відміну від "Американець", "Фран
цуз", "Росіянин" тощо. Але особлива "увага" приділялась, звичайно, інтеліген
ції. У таємному плані акції "Вісла" їй присвячено спеціальний розділ: "Присту
пити без зволікань до виявлення й розробки української інтелігенції та греко- 
католицького кліру, котрі є головним мотором діяльности українського підпіл
ля. Скласти докладні списки для її цілковитого виселення. Українська інте
лігенція часто законспірована. Використовуючи знайомства й контакти з міс
цевою польською інтелігенцією та католицьким кліром, дістають собі польські 
посвідчення тощо. У зв'язку з цим при розробці слід, окрім урядових матеріа
лів, використовувати аґентурно-інформаційну мережу, щоб викривати замаско
вану частину української інтелігенції та її зв'язки з інтелігенцією польською, 
котра їй надає допомогу" (с. 136 -137).

Майже вся українська інтелігенція після таких "розробок" опинялася в кон
цтаборі. Проте й та незначна частина, котра вціліла і таки потрапила на західні
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землі, не давала польським комуністам спокою. У таємному рапорті від 24 лип
ня про перебіг операції "Вісла" двоє польських офіцерів доповідало: "Разом із 
переселенцями на західні землі прибув певний, невеликий відсоток укранської 
інтелігенції. Комітети безпеки досі не мають відповідних списків і не здійсню
ють спеціального нагляду" (с. 359). В іншому рапорті — від 25 липня — генерал 
Моссор із підлеглими звертав особливу увагу на те, що в окремих місцевостях 
порушується інструкція про розпорошення українського "елементу" (кількість 
українців у нових поселеннях не повинна була перевищувати 10% від загально
го числа мешканців села чи містечка). Внаслідок цього, на думку виконавців 
акції "Вісла", "з'являються сильні анклави вороже настроєного українського на
селення, серед якого незабаром розпочнеться інтенсивна пропаганда з боку 
прониклого туди кліру, інтелігенції і членів фашистських організацій ОУН та 
УПА, українська освіта і, врешті, деструктивна конспіраційна робота. Ліквіда
ція скупчень такого роду вкрай необхідна" (с. 370).

Запекле україножерство польсько-комуністичного режиму проявляється в 
наведеній фразі буквально на рівні синтаксису: з'єднуючи сполучником "і" такі 
різні поняття, як "інтелігенція" й "члени фашистських організацій", "українська 
освіта" й "деструктивна конспіраційна робота", генерали й полковники, по суті, 
прирівнюють ці поняття одне до одного, трактують як щось подібне, однаково 
небезпечне. Фактично режим проговорюється, мимохіть даючи зрозуміти уваж
ному читачеві, що для нього однаково підозрілими й ненависними є і "україн
ська інтелігенція", і "українська освіта", ба більше — будь-який український ін
телігент для нього завжди буде "фашистом" (чи «націоналістом»), а будь-яка ук
раїнська освіта (чи інша громадська діяльність) завжди буде "конспірацією" і 
"диверсією".

Від цього постулату зовсім маленький крок лишається до відомої формули: "Доб
рий українець — мертвий українець". Чи в пом'якшеному, менш відвертому варіанті: 
добрий українець — українець засимільований. Саме цей, а точніше — різні комбіна
ції обох варіантів реалізовували в цьому столітті спершу російські більшовики, а зго
дом і їхні польські "таваріщі".

І тут задля справедливости й задля оптимістичної ноти все-таки слід сказа
ти, що, попри традиційні антиукраїнські настрої в польському суспільстві й 
попри несамовиту комуністичну пропаганду, чимало поляків допомагали, як 
могли, українцям, рятували від переслідувань, намагалися заступитися чи бодай 
висловити співчуття. Вище ми вже цитували протокол, складений гмінним осе
редком ПСЛ, про знущання солдатів з українського населення; ми цитували 
також нарікання польських властей на зв'язки української інтелігенції з інте
лігенцією польською та з католицьким кліром, — таких документів у книжці 
Євгена Місила немало.

Так, у реляції командира 9-ї дивізії з Ряшева наголошувалося, що виселяти 
треба не лише українців, а й "поляків, які допомагають бандитам у їхній зло
чинній діяльності, забезпечуючи інформацією та зв'язком" (с. 72); в іншій реля
ції читаємо про те, що, населення повіту Біла Підляська внаслідок нашіптува
ної пропаганди настроєне надзвичайно реакційно; на кожному кроці спостері
гається упередженість щодо військ, які діють на території повіту" (с. 322); ще в 
іншій — що "польське населення в усіх місцевостях, де не було ОРМО (цивіль
ної міліції), більшою чи меншою мірою співпрацювало з бандами й надавало їм 
допомогу, польське населення вкрай рідко подає нам відомості про переміщен
ня банд і про тих місцевих жителів, котрі є чи були в бандах" (с. 246).

З тієї ж таки реляції довідуємось, що "польське населення зжилося з украї
нцями та мішанцями" (змішаними, польсько-українськими родинами), а тому 
"благає про звільнення від евакуації мішанців і українців, про яких нам відомо, 
що співпрацювали з бандами, а часто навіть були в бандах. Польське населення 
в багатьох випадках із плачем та голосінням прощається з українськими та змі
шаними родинами, котрі від'їжджають" (с. 246). Цікаво, що молоді солдати, за
туркані шовіністичною пропагандою, не можуть збагнути цієї ситуації: "Що то 
за поляки, котрі не доносять нам, хто належить до банд!" — обурюється один;
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"Поляки — а плачуть за українцями, котрі від'їжджають, і благають нас, щоб 
українці лишилися на місці!" — зневажливо відгукується про своїх земляків ін
ший (с. 248).

Історія польсько-українських узаємин, на щастя, не зводиться до самих ли
ше чорно-білих барв. Із документів, уміщених у книжці "Акція “Вісла", довідує
мося, зокрема, що "польське населення, яке проживало в Грубешівському пові
ті в селах разом з українцями, після виселення українців співпрацює з бандами, 
постачаючи їм харчі та інформацію, а тому слід було б виселити і їх із тих тере
нів" (с. 322); довідуємося, що "духовенство теж намагається перешкодити акції 
переселення, часто видаючи документи, які підтверджують, що переселенці на
лежать до римо-католицької віри" (с. 337); і що не краще подеколи поводиться 
й цивільна влада: "місцева адміністрація, гмінні управи та староства повидавали 
велику кількість посвідчень про належність до польської національности". А 
тому, інструктують своїх підлеглих організатори акції "Вісла", "при елімінації 
польських родин слід керуватися передусім інформацією, отриманою з СБ 
(служби безпеки — М. Р.)... В усіх сумнівних випадках, складних для з’ясуван
ня, остаточне рішення приймає представник СБ" (с. 149).

Яким чином вирішувались ці "сумнівні випадки" — ми бачили вище на 
прикладі циганів-греко-католиків. Полювання на українців провидились усіма 
можливими засобами — від військових літаків і танків до спеціально вишколе
них собак. Іще на початку акції військове командування видало таємний наказ: 
"Організувати розвідку з метою викриття всіх українців, які маскуються під по
ляків, скласти докладний список української інтелігенції. Особливу увагу звер
нути на греко-католицький клір" (с. 193). У цьому полюванні не доходило хіба 
що до вимірювань черепів — і то, мабуть, лише тому, що цим способом відріз
нити українця від справжнього арійця чи, пак, поляка неможливо. Але мова 
інструкцій була, по суті, расистською: "Право лишитись на місці мають лише 
родини беззастережно (!) польські" (с. 189); лише "безсумнівно (!) польске на
селення" (с. 335) могло почувати себе у відносній безпеці.

Втім, у тоталітарній державі, де ухвалення остаточних рішень покладається 
на працівників СБ, ніхто не може по-справжньому почувати себе в безпеці. 
Тим значущим і дорожчим має бути для нас кожен жест людяности поляків 
щодо українців у тій нелегкій ситуації. На зразок того, про який читаємо в од
ному з уміщених у книжці доносів: "1 травня в Перемишлі у зв'язку з початком 
травневих служб у костелі оо. Францисканців тамтешній ксьондз у своїй про
повіді висловив глибоке співчуття з приводу великого лиха, що спіткало "на
ших братів" (українців? — підказує в дужках інформатор), приречених унаслі
док переселення на злигодні й поневіряння; він закликав вірних молитися за 
"братів" що зазнали лиха" (с. 209).

Ізраїльтяни, котрі зазнали в своїй історії подібного геноциду, запройадили 
звання "праведник світу" для людей, які, ризикуючи власним життям, рятували 
переслідуваних євреїв. Хотілося б, щоб і українці знайшли спосіб відзначити та 
вшанувати тих, хто знаходив у собі мужність стати по боці слабших, принижу
ваних і переслідуваних. Хай цих людей не надто багато, але вони — "сіль зем
лі", і саме вони дають кожному народові й усьому людству надію на майбутнє.

Професійний історик, можливо, зробить фаховіший і прискіпливіший ана
ліз книжки Євгена Місила "Акція “Вісла”. З'являться, Мабуть' уточнення й до
датки до сухих цифрових викладок наприкінці книжки, відкриються нові, неві
домі чи недоступні поки що документи. Польський парламент, очевидно, не 
обмежиться лише формальним засудженням акції "Вісла", а й прийме зрештою 
всі необхідні правові документи, які дали б змогу покласти крайучиненій тоді 
несправедливості. Все це питання часу, але- це також, питання наших зусиль, 
нашої наполегливости й водночас терплячосте. Книжка Євгена Місила — по
важний внесок до польсько-українського діалогу, до "odklamywania" історії, в 
якому ми всі зацікавлені.
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Людмила ТАРАН

’ КОЛИ Б Я ВОЛОДІЛА МИСТЕЦТВОМ ЖИТИ..."

Оксана ЗАБУЖКО. Інопланетянка. Нефантастична повість.
Сучасність, 1992, ч. 8.

"Інопланетянку" Оксани Забужко — зробімо такий експеримент — мовою 
повсякденности можна було би переказати ось так: невротична, знуджена мо
лода жінка втікає від труднощів реального життя на дачу (до того ж, у пору, ко
ли всі нормальні люди з таких місць виїжджають: осінь). Згодом виясняється: у 
пані не клеїться сімейне життя (звичайно ж — бо зайнята вона, власне, тільки 
собою, та й до того ж вважає себе письменницею: цікаво, чи є в неї на це до
кумент?). На дачі героїня так змучує себе марними і несусвітенними думками, 
що їй починає привиджуватися якийсь Посланець, котрий пропонує... Власне, 
а що ж він їй пропонує? — питає буденна свідомість, коли дочитано до кінця 
"нефантастичну повість"? І взагалі, — думає сердито знуджений читач, — мене 
ошукано: т у т  немає дії! Нічого ж не відбувається!

Заперечую такому читальникові: в "Інопланетянці" відбувається багато надз
вичайно важливих подій, але — внутрішніх.

Як і кожен справді художній твір, "Інопланетянка" надається для різнорівне- 
вих тлумачень. Та передусім ця річ — про одвічну проблему свободи, про люд
ське жадання здійснености й повноти життя. Маємо, власне, розгорнуту філо
софську притчу. Не претендуючи на повноту інтерпретації, спробуємо все-таки 
піти за ниткою Аріадни (себто, Ради Д., героїні "Інопланетянки"), заглибив
шись у конкретику тексту.

"Коли все це почалося?" — запитує вона себе, втомлена від соціуму, "затрує
на словами" ("хоч би нікого не зустріти...", "сама думка, що доведеться до ко
гось вітатись й ліпити посмішку [...], сколихнула в ній непогамовну огиду..."). 
На цьому тлі народжується передчуття. Власне, воно з'явилося саме тому, що 
Рада якось вирвалася з-під тягаря буденщини: "Пахло вільгістю, загуслими рос
линними соками — пахло життям" (соковита формула, правда?). Себто, процес 
відновлення — бодай інстинктивної любови до життя — почав вершитися в ге
роїні. Уловлюємо знаки жаданої, пошукуваної єдности зі світом: "відгукнулася 
ціла Радина істота безсловесним поривом"; "згори долинув шерех і осипався 
додолу: білка, — радісно зрозуміла Рада... білка почула її і питала: хто ти? Це я,
— слабнучи від ніжності, без слів мовила Рада..."; "шкірою збагнула". Ці син
кретичні, синтетичні (в розумінні синтезу ratio й emotio) відчуття — не випад
кові. Рада ніби заново починає бачити, здається, відбувається її входження в 
паралельне буття, вона, як той герой казки, що розуміє мову пташок, звірів і 
дерев: "безсловесне порозуміння зі світом", — фіксує героїня. Настільки разю
чим було нове світовідчування, що Рада не без прикрости ловить себе; "думка 
була з іншого, дотеперішнього світу".

Звернімо увагу на якості героїні: не втрачена здатність зливатися зі світом 
натуральної природи (скажемо так) і фіксувати, навіть попри свою волю, події, 
"зовнішні" і "внутрішні". Ці властивості — частина її екзистенційного обов'язку. 
У цей момент "карантинного" переходу з "одного" в "інший" світ Рада зустрі
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чається — на тлі осінньої стомленої природи — з Посланцем. Отже, "безсловес
не порозуміння зі світом", — та водночас перед Радою п'янка "можливість віль
но і сповна висловитися — як ні перед ким досі", "хапливо забалакала вона в 
поновному напливі збудження: виговорись поки він тут!". Повсякчас — фікса
ція, вловлювання ніби необов'язкових дрібниць: само собою, боковим зором 
(деталі Посланцевої сорочки, його сандалії з "безліччю до кошлатості зношених 
поворозок" тощо). Сама розмова Ради зі сподівано-несподіваним гостем ба
читься їй як уже пережите: як "оприсутнене сновидіння" чи візія дорослої ди
тини.

Пружину інтриги стиснено... У розмові — на самім початку — з уст Ради 
зринає тема "внутрішньої людини" (творчого інтроверта, рефлексуючої свідо
мосте, "абстрактної"людини, скажемо ще й так). І водночас виникає її ж, Ра- 
дине, протиставлення: "люди — але не я". Це важливий момент, завдяки якому 
розгортатиметься "зміст" твору. Оце противенство ("люди — але не я"), звичай
но, тільки на позір дихотомічне. У нім — запрошення до дискусії. Героїня 
сповнена нетерпіння оповісти Посланцеві про своє знелюднення (відчуження), 
від якого страждає, але яким і живиться ("Як дивно: я колись любила людей") 
Утома? Розчарування? Гординя? Так, безсумнівно, й останнє: "несвідомою ура
зою від того, що їй, Раді Д., бодай у чомусь приписано "типовість" (невже — 
"як усі"?). Зрештою, сам Посланець, звинувачуючи героїню у зверхності, водно
час вирізняє її: мовляв, митець, коли й людина, то "не цілком"... Радина анти
теза, — може, мимовільна "помста" людям (соціумові, загалові, роду, реальнос
ті, т. зв. життю у його зовнішньо-матеріальному вияві) за те, що вчасно не 
прийняли її до себе, попри всю її жагу, старання, намагання. Тобто, маємо іс
торію про те, як "абстрактна" людина, з народження переповнена буттям, шукає 
закорінення, заземлення в реальності. Все починається з драматичного усві
домлення своєї інакшости, іншости ("не такий, як усі", "не від світу сього"). 
Важливі епізоди, в яких ідеться про вияснення стосунку героїні до дійсносте: 
"дійсність виштовхувала Раду з себе, як корка", "з дитинства дійсність мучила 
мене неспізнаним огромом можливостей, і неясно було, як до неї прилучати
ся", "дійсність не впускала мене", "тужно вимарену причетність до дійсності...". 
Отже, всі ці резюме постають як висновки сцен, епізодів, котрі, крім букваль
ного змісту, мають ще й символічне навантаження. Так зокрема, бачимо Раду- 
дитину, що хоче навчитися в'язати. Це доступне "для всіх" рукомесло поставало 
для неї як вища премудрість життя ("небосяжний прорив у таїнство дорослос
ті", "приголомшена самодостатньою речевістю, намацальністю твореного мені 
перед очима шорсткого вузлуватого клаптика") — це, властиво, символ творен
ня світу "з нічого", майже з нічого, світу об'ємного, реального (можна помаца
ти!). Дитині праглося — тоді ще підсвідомо — прилучитися до таїнства, до того 
життя, яким, вважається, бачать його всі. Інші люди. Це вже пізніше Рада наз
ве т а к у реальність, точніше, її матеріальність, "протеївськи-багатоликою, нуд
ною і бездушною речовинністю", "визивно-вульгарною матеріальністю" тощо. А 
поки що є дитяча заздрість до тих, хто (як здається їй) уже прилучився до ве
ликого життя через певну акцію, посвячення. (Це ми знаємо, Іщо в Аріадни, 
котра, за міфом, подарувала Тесеєві чарівний клубок, є свої нитки\..) І ось, ко
ли маленька Рада таки навчилася в'язати, — гірке розчаруваншКсп о стигло її: 
"анічогісінько не лишилося з такої затяжної, захопливої забави!" Та\не минула
ся "туга за непідвладним мені буттям". Так у душі героїні постійно борються 
"два" світи: повсякденний і світ духу, світ ідей, вищих почувань. А "людська", 
"звичайна" дійсність залишається заказаною, вона виштовхує і відштбвхує від 
себе людину абстрактну (тут господарем почувається конкретна людина, яка 
"всмоктується" таким життям і вона ж, ця людина, сама "всмоктує", постійно 
"споживає" життя матеріальне). Але ж ця людська реальність виштовхує Раду в 
"притягальну потугу паралельного буття", що "могло заступити собою дійсність, 
але не могло їй нічого заподіяти, й вечори, переповнені кантівським зоряним 
нёбом, і далі краяли мені серце своєю недосяжною незворушною — нелюд
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ською! — красою". Так поступово "комунальна тілесність", матерія, що є прах, 
перестає мучити Раду своєю "недосяжністю". Втім, це все-таки був драматич
ний шлях (бо вже і в "дорослому житті" героїня "невситимо рвалася бути прий
нятою в їхні (інших людей. — JI. Т.) ігри — в їхні романи, їхні виробничі ІН
ТРИГИ, їхні товариські вечірки й гуртові мандри: там-бо клекотіло, кипіло, міси
лось, ряхтіло, вирувало сміхом і слізьми, потом і гримом, п'яною блювотою і 
кров'ю з розтятих вен повносиле життя...". Новий виток розчарування: "мене 
гнав між люди страх непричетності', "світ випромінює безмір таємничих мож
ливостей, щось відбувається, щось вершиться — без мене...", "їхня дійсність 
насправді тебе не поглинає"... — "чужинка, диверсантка, підступно вникла в 
їхній світ, ні, ще страшніше — інопланетянка?"

Отож, Радина спостережливість невтомно фіксує неймовірну кількість под
робиць, деталей, дрібниць — що дає їй відчуття своєрідної реальности, можли
вість обжити світ — через дар антиципації, емпатії. Тепер, у "дорослому" своє
му житті, вона вже захищена: словом своїм, творчістю — перед безміром світу, 
перед його видимим і невидимим огромом, перед його тривожним космосом і 
хаосом. Усвідомлювана ще дитиною інакшість щасливо знаходить свою реалі
зацію у творчості. Але, власне кажучи, хіба тут може наступити happy end?̂  По- 
перше, Рада однак приречена — в силу своєї як-у-всіх-тілесности-"осквернюва- 
тися" "грубо-матеріальним". Більше того: оскільки Рада — жінка, вона акцентує 
увагу на своїй тілесносте (постійно бачить себе як у дзеркалі: пластика, міміка, 
одяг тощо). І ще деталь: вона прагне переконати себе в реальності Посланця і, 
попри те, що він є видимим для неї, перевіряє його присутність доторком до 
його сорочки, а то ще — й вимогою: "покажи копито!" (о, тут досить іронії і 
самоіронії!). Світ — реальний, дійсний — дається  їй, але не так, "як усім". За 
все — своя ціна. Ось дарована Раді нагода "олюднитись" — шлюб. (Сім'я у 
принципі має гуманізувати людину). Налагодження побуту ("нововідкрита, ледь 
присмачена самодостатньою жіноцькою гордістю приємність купувати чоловічу 
білизну й сорочки... домінантне відчуття — просування помацки, домінантний 
змисл — дотик"; "Але крізь... підвладну тобі, освоєну тілесність ти рвешся далі, 
далі, за блудним вогником смислу..."). "Блудний вогник" — це й ота своєрідна 
нав'язлива ідея усе фіксувати: чи когось ("жваві масні губи, розпарені пори, за
топлені шкірним салом... жовтаві рештки страви в міжзубних щілинах"), чи са
му себе — відсторонено, ніби збоку, ніби чужу ("і я справді раз у раз бачила се
бе збоку", "я спромоглася глянути на власний шлюб збоку", "ніби зодцалеки 
огортаєш відстороненим оком", "Рада виразно споглядала... контури власного, 
скрученого клубочком тіла..."). Цей бічний погляд — відчуження від самої себе, 
знаки постійної саморефлексії і водночас відчування невключенности свого ті
ла, своєї зовнішньої реальности (чи й внутрішньої?) у видиму "частину" світу. 
Втім, така фіксація себе — самозвіряння, страх утратити себе, боязнь деперсо
налізації, страх перед розчиненням "я". Звідси й вироблена звичка фіксувати не 
лише своє тіло у просторі, а й "фотографувати" відчуття, почуття: "Рада вже га
рячково намацувала слова, аби ту мить щонайвищої напряги зафіксувати", "не- 
виказані почуття для мене ніколи не існували, лиш улите в слова набувало від
чутної ваготи справжності", — Рада патетично й скрушно підсумовує: "скільки 
висхлих од пожару духа мучеників тайни підносили до зірок засльозені очі — й 
бачили речі, котрі й Іоаннові Богослову не снилися, — ну й що, і де їхні одкро
вення, і їхні вистраждані надбання — де?".

Зі своїх спостережень, думок, споглядань, фіксацій зовнішнього і внутріш
нього світу Рада живиться, але ж усе це — і прокляття її. І перевага. Одним 
словом — творчість. Тільки через неї Рада може природніше прилучитися до 
світу (дійсносте, реальности, "земности"). Тільки через слово Рада може відна
ходити свою цілість і повноту. І не тільки для себе! Абстрактна людина освоює 
світ і для інших: "Це я приручаю Дійсність для них", — зізнається героїня. Інак
ше мовлячи, творчість — насамперед глибоко індивідуальний процес пошуку

217



сенсу буття, і — спосіб самореалізації, задля чого людина, власне, й приходить 
у світ.

То хто ж такий Посланець і що він пропонує Раді? Як і належиться, спершу 
це — таємниця, котра проясняється в ході розмови Посланця з Радою. "Є си
ли, що правлять світом", — таємниче веде незнайомець. Але перед цим — звер
німо увагу, в єстві Ради вже звершується невидима робота над майбутнім рома
ном, "таким, що вмістив би все, досі Радою пережите". Власне, момент її вто
ми, її депресії, її втечі від людей — це, певно ж, інтенсивний латентний період 
пошуку творчої підсвідомости, котра вимагала від героїні цілковитого усаміт
нення. А що праця внутрішня ще ніяк не набула оформлення (незафіксована у 
слові, на папері) — саме це й викликало роздратування Ради. Ніби очікувала 
якогось зовнішнього поштовху — ним і стала поява Посланця. Що ж він пропо
нує Раді? Пропонує "третій ступінь свободи", бо ж він неможливий серед лю
дей, у земному бутті. "Будеш цільною — замість розтікатися емоційною пам'ят
тю по вузькому часовому прозорові в кілька десятиліть... і, не в змозі одірва
тись од землі, навіть у крізьтисячолітньому прозрінні не підводити зору вище 
сандалій, — ти скупчишся в одній точці й злетиш. Те, що вгледиш із висоти 
вільного духа, незмога переповісти словами. Та й навіщо? То вже непотрібно 
людям". Ось та остання обставина була найболючішим ударом для Ради. Бо ж і 
пише вона, аби творити власну свободу. Аби тяжко, вистраждано підніматися 
по щаблях волі, відвойовуючи її у себе, у буття, у соціуму. Але ж вона повертає 
свободу людям, які — інші, не-я, "люди — але не я"! Це екзистенційний 
обов'язок Ради. І хто каже, що працює (творить) передусім "для людей, для на
роду" — той говорить неправду і собі, й людям. Ця думка принципово важлива 
для Оксани Забужко, відтак у повісті постала "тема Валентина Степановича". 
Це — інший, новий ракурс проблеми свободи і творчости.

А що ж Посланець — його роль? Кого насправді він представляє? Можна 
розглядати сей образ як утілення спокуси, "демона" абстрактної людини: він 
пропонує Раді взяти вже "нелюдський" тягар абстрактної діяльности, повної й 
остаточної відірваности від "земного", "тлінного", матеріально-речовинного. Він 
так і говорить: "Збутися залежності від нього ( ц ь о г о  світу. — Л. Т.) в будь- 
яких формах". Спокуса небуття (як форми вищої свободи) — велике випробу
вання і воно справді стає для Ради своєрідним критерієм її таки прив'язаности 
до цього світу, до цих людей, — а є ж можливість стати над ними!

Отже, так чи інакше, свобода — центральна проблема "Інопланетянки", пе
редусім проблема вибору і відповідальности. Чому ж усе-таки не приймає Рада 
спокусу небуття як вищої свободи? Бо вона "ще свого не зробила": не пройшла 
можливі для себе шляхи земного втілення свободи. Ми бачимо героїню в один 
із моментів ставання, становлення людиною, що є процес безкінечний, процес 
трансцендентування (за М. Мамардашвілі). "Свобода є в нас те, що від нас не 
залежить — необхідність самого себе внутрішня необхідність"*.
Творчість для героїні О. Забужко — це й спроба самопізнання (пізнавати неві
доме протиставляється "впізнавати відоме', що, мовляв, так "потрібно людям", 
за словами "живого класика" Валентина Степановича, про якого вже згадува
но). Творчість для Ради — передусім звіт перед Богом, перед собою-в-ідеалі, а 
потім перед людьми. Це акт самоочищення, самовиправдання і самостверджен
ня. В усьому цьому — "ніщо людське їй не чуже". Ось та згадувана не раз здат
ність героїні все на світі фіксувати — це і наївна спроба утримати для власного 
"внутрішнього порядку" ієрархію вічно текучого, мінливого світу. Це й вербалі- 
зація "невидимої історії" душі, її розвитку і падінь (бо ж — іще раз! — творчість 
для Ради — передусім суб'єктивна естетична інтерпретація досвіду, таки не 
"дійсности": ось у чім різниця між її "методом" і "методом" Валентина

* М. Мамардашвили. Введение в философию. / /  Новый, круг. — 1993. — N 2. 
С. 71.
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Степановича). Фіксація, а відтак осмислення різноманітного досвіду — це спо
сіб "привласнити" світ абстрактною людиною і разом із тим — "помножити", 
"збільшити" його власного суб'єктивністю. Конкретна ж людина прагне прив
ласнити світ видимих речей, аби "спожити", "перетравити" його, захаращуючи 
світ замінниками, ерзацами.

Рада розіп'ята супротивними мотивами: з одного боку, їй не хочеться "бути 
як усі", але з іншого -г "вона власне й хотіла цілий вік тільки одного — жити 
так, як усі, чому ж у неї нічого не виходило?" Бо ж — чи хотіла насправді? Так 
проблематика твору виходить на рівень вічного противенства Рід — Індивід! Од 
зверхности її рятує самоіронія і беззахисність. А ще — смирення й упокорення, 
що їх дає їй приреченість на самотність, самотність як доконечну потребу твор
чого інтроверта.

Той осінній "ескапізм" Ради, втеча-в-себе — вкрай необхідний момент упо
рядкування власного хаосу у власний космос. І найкраще це дається героїні че
рез слово.

"Інопланетянка" починається і закінчується словами: "Посланець не сподо
бався їй одразу", — невипадкова, звісно, ця обрамлююча фраза. Одне й те саме 
речення означає різне в контексті твору. Власне, читач — упродовж читання — 
стає свідком того, ЯК і з ЧОГО писалася повість, яку він тримав у руках. По
вість про розвиток, динаміку творчого начала в абстрактній людині, пошуки 
нею своєї автентичности, цілісности, повноти. Це справді вічні проблеми. Як і 
світова туга (Welt Schmerz), сформульоване романтиками універсальне почуття 
смутку людини за своєю нереалізованою повнотою, яка в принципі неможли
ва, — можливе лише прагнення цієї повноти.

А ще, насамкінець, бодай кілька слів про бездоганний стилістичний візеру
нок "Інопланетянки" з його особливим ритмом і диханням, з його тактовними 
ремінісценціями (з Данте, Джойса, Гессе...). Загалом — це якраз той твір, упро
довж якого відбувається діалог з читачем, а надто — по прочитанні, коли роз
думи, внутрішня згода чи полеміка з автором триває. Як на мене, це вже чима
ло.

"Коли б я володіла мистецтвом жити, то нащо б мені здалося писати?" — 
питає себе Рада. А й справді: коли б володіти мистецтвом жити, то навіщо було
б життя?
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Михалко СКАЛ1ЦКІ

НЕСТЕРПНА ЛЕГКІСТЬ ТВОРЧОСТИ

Ти, читачу, вже, певно, й не пригадуєш повісти Оксани Забужко "Іноплане
тянка" (нефантастичної), видрукованої у восьмому числі "Сучасности" за
1992 рік. Тож нагадаю лише, що йдеться там про таку собі Раду Д. — літератор
ку, котра, здається, переживає творчу кризу.

Звісно, ти хочеш, аби я у якийсь спосіб звів повість пані Оксани до просто
го повідомлення і, назвавши те повідомлення "сюжетом" повісти, нагадав, 
що ж там, власне, діється. Боюсь, що не зможу цього зробити, бо сюжету я, 
щиро кажучи, не угледів. Хоч, зрозуміло, не вважаю це ані недоліком повісти, 
ані її перевагою. Але з іншого боку, не можу ж я отак просто сказати, що в по
вісті "Інопланетянка" Рада Д. заховалася од людей на дачі, аби спробувати "по
вернутися до себе", а їй явився якийсь Посланець, котрий "не-зовсім-людина" і 
котрий присилуваний вислуховувати внутрішній монолог Ради й час від часу 
подавати репліки; що Посланець, зрештою, кудись здимів, а Рада: "По якімсь 
часі... сиділа за письмовим столом, устромивши в машинку чистого аркуша. 
Хвильку повагавшись — аркуш білів загрозливо, мов незаповнена пляма на 
старовинній мапі, — вона надрукувала перше самітнє речення:

"Посланець не сподобався їй одразу".
In my beginning is my end. Тут повість закінчується і тут вона починається. 

Творча криза, так варто розуміти, минулася, зате лишився солодкий щем при- 
четности до сфери (кола, коґорти тощо), у якій випікаються художні цінності. 
Ти ж знаєш, і знає Рада Д., що неодмінною ознакою митця є сяка-така творча 
криза, якою митець лише й здатен потвердити реноме. Аби не бути голослів
ною, Рада Д. (чи пані Оксана Забужко?) більш чи менш докладно описує стан,
із якого щойно вибгалася нібито, ще раз його — естетично — переживаючи.

То чи се і є сюжет повісти "Інопланетянка"? Мабуть, ні. Але, гадаю, така, 
приблизно, естетична ситуація, яку пані Оксана витворила.

Чесно сказати, ситуація вельми зручна. По-перше, вона дає змогу не лише 
показати, а й заявити свою причетність до згаданої коґорти. По-друге, звільняє 
од відповідальности за все сказане й написане: "Ах, коли у мене творча криза, 
я маю в голові такий сумбур, що що вам сказать!" — дає Раді (чи Оксані?) жа
дану свободусвободусвободу: "Кажучи по-твоєму — третій ступінь" (кінець цита
ти); зрештою, дозволяє уникнути вимог дисципліни стилю, себто розмиває ме
жі особистости (хай буде не "розмиває", а "розширює", хоч я й не розумію, що 
то є необмежена особистість узагалі, не кажучи вже про особистість літератур
ного героя), позаяк, за означенням, СТИЛЬ — це набір методів і засобів, яки
ми діяльний суб'єкт (особистість) покладає межі власної суб’єктивности (осо
бистости). Проте естетична ситуація цікавить мене лиш остільки, оскільки во
на є (принаймні мусить бути) причиною естетичної події — тобто реакції, від
повідного почуття, естетичного переживання іншого. Тому, певно, я мав відчу
ти митця Раду Д., естетично пережити її тимчасове творче безсилля з усіма йо
го атрибутами і, зрештою, звільнитися від цього тягаря знеособлености (адже 
творча криза є нічим іншим!), стати знов кимось певним: Радою Д., митцем? 
То чому ж я так-таки й не відчуваю отого всього? Чому Рада Д. залишається 
для мене розмитою білою плямою, але не на старовинній мапі, а в душі? Мо
же, я просто нічого не здатен відчути (відчувати)? То інша річ. А може й ти,
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читачу, не здатен, і всі ми не здатні? Мабуть, у цьому щось та є. Ми ж бо люди 
просто, Рада — інопланетянка:

" — Ну от, — зітхнув він (Посланець. — М. С.), — так я й знав. Типово людська реак
ція.

— А яка ж має бути реакція, коли не людська?
— Ну, могла б бути й мистецька, — лінькувато зауважило те одоробло, присьорбуючи 

каву.
— А митець — хха! — це що ж, не людина?
— Не цілком".
То що, зась мені відчути не-цілком-людину? Виходить, що так. Ну, що ж, 

зась то й зась. А може, мені бодай порадіти за Раду та разом із Радою з приводу 
її повернення до самої себе. З приводу того, що ось вона, після кризи, знов 
узялася за перо?

Радію. Але... Давай відкинемо остатні п'ять рядків повісти, починаючи з "По 
якімсь часі...". Не будемо з'ясовувати авторство Инопланетянки": Рада Д. чи О. 
Забужко тоте написала. Вважатимемо цей пасаж т. зв. "літературною умовніс
тю", або красивістю. Що залишається? А залишається картина послідовного й 
невідворотного небуття — розкладу (розпаду, руйнації) особистости, а точніше
— третій ступінь свободи, "кажучи по-твоєму". І це вже цікаво.

Не лише для зручности, а й за текстом ми повинні були б сказати "Рада 
пригадує", бо ж, по суті, вся повість — це рух її спогадів. Проте Рада здебіль
шого пригадує, ким вона не була — причетною до суспільства (колись, у дитин
стві, до дитячої спільноти), дружиною, літераторкою. Змалечку Рада була не од 
світу цього, себто не мала жодних суспільних зв'язків, окрім, хіба, зв'язків зі 
своїми родичами. Хоч і ті зв'язки, здається, починалися й закінчувалися капро
новими бантами, якими дитину (точніше, кінці ковдри) щовечора прив'язували 
до ліжка. Дитяче суспільство якогось дива не прийняло Ради. Рада була поза 
обидвома світами: що дітей, що дорослих. Цікаво, хто ж то дав Раді поняття 
світу, дійсности, відчуття краси? Як могла Рада судити що-небудь про людську 
яв чи не-яв, як могла звідати "притягальну потугу паралельного буття і водно
час його бентежну недовершеність" (тут і далі підкреслення у цитатах мої. — 
М. С.), перебуваючи поза людською явою, поза посутнім, посейбічним буттям, 
поза суспільством? Певно Рада в дитинстві багато читала (себто була-таки у 
якомусь зв'язку із буттям "перпендикулярним"?): од "РОМАНА + BAJIIK" до 
Канта ("вечори, переповнені кантівським зоряним небом"). Певно, щойно вро
дившись, Рада наказала подати їй Канта, Геґеля, Ніцше, а то й Блаватську. 
Правда, Рада щось та й учинила в дитинстві — навчилася плести, але й цього 
вміння вона не мала, позаяк, що її плетиво, що вірьовочка, м'яч, велосипед — 
"...перед кожною моєю навичкою лежала вистраждана історія сходження, що в 
кінці замикалася — мертвою метерією", — тобто все це не мало цінности як та
ке, як сутнє, як властивість бути; усього цього не було як цінности суспільної, 
а отже, ніби й не існувало. Ради не було.

Ради не було й тоді, коли: "Одним-єдиний раз — авжеж, одним-єдиний! — я 
забавилася на вулиці допізна, втягнута в гру цілком, як під темну воду, — й 
оханулася аж тоді, коли напівзнайоме дівченя... і ось тут, мов прокинувшись, я
з пронизливою, кінематографічною чіткістю вгледіла той закамарок, де ми гур
том розігрували якийсь свій імпровізований спектакль..."; а "далеко пізніше" 
Рада "зрозуміла, що в таких ото часових щілинах і живе мистецтво".

Але що ж там угледіла Рада Д. в отій часовій щілині: "мить стикування — 
чи, радше, розстикування"? "...я бачила в цей час не тільки світ, а й себе в ньо
му, так, мов мене справді споглядало, невідь з якого неміряного далека, нез- 
мигне невидиме око..." І ще: "...це була мить фізично вичутого пересування яви 
крізь мене..." Чи стосовне це все якимсь чином до Олесевого "світ в мені і в 
світі я"? — до естетичного переживання світу? До існування як враження? До 
існування просто? До людського бути?

Вочевидь, ні. Рада Д. у такий спосіб (у ту "мить-хвилину") відчула себе ін- 
струментом-медіумом — інструментом сил, "що правлять світом. Ні добрі, ні
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лихі — просто сили. Люди звуть це долею"; (Принагідно означення: ДОЛЯ — 
суть неусвідомлений ХАРАКТЕР). Щодо проблематичности існування самого 
поняття "інструмент", то вже мовчу: хоч я й сказав- "інструмент", проте оті "си
ли, що правлять світом", жодним чином не уособлені. Навіть навпаки, їхній 
Посланець, котрий (чи який?) просто хтось (чи щось?), не може про себе як 
про особу нічого сказати, розбиваючи й слабенькі спроби Ради якось його таки 
конкретизувати. Посланець — не людина. Словом, Господь його відає, хто во
но чи що воно таке. Проте безособовість (ніщо) не є відсутністю особистости, 
суті, вона причетна до особистости як її інше (див. Лосев О. Ф. "Філософія іме
ні"). Позаяк Рада Д. відчуває як особистість ("цегляний мур..., двійко дерев..., 
витоптану землю...", — називаючи це все світом і явою, і та яв немовби пересу
вається крізь неї), то сама Рада, виходить, є причетною до цього світу, цієї яви, 
цієї дійсности у якості їхнього іншого, себто є не-світом (потойбічністю), не
явок» (навою), не-дійсністю (фікцією), інакше кажучи — Ради Д. не було. Ради 
Д. немає. Як дитини. Як митця.

Не було Ради Д. і як дружини. Власне, суто теоретично, себто поза контек
стом (поза текстом повісти) Рада, може, й була дружиною Арсена, себто спіл
кувалася з ним певним чином, а саме — у шлюбі. Принаймні Арсен справді буч 
чоловіком Ради. Що останнє вірно, я суджу, відштовхуючись од супротивного: 
він перестав ним бути, і саме у контексті повісти. Арсен учинив щось, лишив 
слід свого учинку ‘бодай у спогадах Ради. А вона сама? Рада Д. — суть Рада 
У(леншпіґель), — рефлексує Рада, фізично вичуваючи "пересування яви" крізь 
себе: "...та до чого ж тут вона, Рада Д.?! Чому вона зараз тут, у цій кімнаті, з 
цим чоловіком?" — Либонь, найзвитяжніший учинок у подружньому житті Ра
ди У. Ти, може, скажеш, що навіть під ту пору, коли їхнє "подружжя вже, зда
валось, було всталилося на цілком посполитому рівні взаємно погодженого ло
яльного відчуження", залишалися ще постільні ігри? Але, перепрошую, чи 
можна, судячи з тексту, назвати ті ігри формою людського спілкування? Рада 
мала причетність до власного шлюбу хіба що у якості його іншого. Рада Д. не 
була.

Рада Д. не була Літераторкою. Не була бодай графоманом, котрий єдиного, 
чого "болісно потребує — бути мовчки вислуханим: самою присутністю при чи
танні жертва несамохіть дає авторові доказ невипадковости існування його тво
ру у цьому світі". Рада Д. не була літераторкою у тому смислі, що попри всі ве
лемовні розумування щодо власного призначення — нелюдського — як митця, 
неспроможна послатися на жоден твір, бодай і не надрукований ще. Я не знаю, 
і ти не знаєш, чи були на тих аркушах, котрі мали засвідчити претензії Ради на 
авторство і котрі повертались до неї "мов зім'яті й перемацані листи, покресле
ні похабним червоним розчерком "Адресат выбыл", хоч які-будь знаки — літери 
чи слова. Ми не знаємо, чи справді "його (Валентина Степановича. — М. С.) 
рука, що своїм тягарем владно притискає до поверхні столу тоненький Радим 
рукопис", притискала те, що ми маємо на увазі, кажучи "рукопис", себто ху
дожній твір, реалізований щонайменше в одному примірнику. Справді, ми ніде 
більше не подибуємо розвитку цього "рукопису" у книжку, себто — доконечної, 
доконаної реалізації літературного твору. Але, брешу. Такий розвиток усе ж 
має місце: "Ну а тоді з'явилася друком його (Валентина Степановича. — М. С.) 
нова книжечка. І Рада її прочитала. ...Це була моя книжка: та, котрої я за цей 
час не написала. Мій ракурс. Мій розворот теми. Моя точка поціляння". Га
даю, годі тобі повторювати знов, що Рада була не-літераторкою, а лиш причет
ною до літератора у якості іншого. То на цьому й закінчу розгляд фактичности 
Радиного не-буття (чи його фіктивности?).

"А в такому разі май звагу не бажати розуміння, — підхопив Посланець, — 
бо розуміння є форма угоди. І тоді дозволь тебе спитати, — це вже бриніло 
майже ласкаво, — що ти робиш у цьому світі?" (До речі-, цю тираду видає отой 
самий Посланець долі, котрий "говорив, маючи на увазі саме те, що говорить,
— не більше й не менше. Тому його мова не затуманювала смислу сказаного,
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як звичайно в людей, — Посланця можна було розуміти або ні, але не можна 
було зрозуміти хибно: він не знав брехні").

"Що я роблю в цьому світі?...
Зараз, зараз скажу... Я — посередкую, от. Я стою непроханим посередником 

між дійсністю, як вона є, — і людьми, котрі врешті-решт бачать дійсність так, 
як її відіб'є мистецтво — в тих барвах, під тим кутом залому. Це я приручаю 
Дійсність для них. Шліфую, обточую, переливаю в форми слів — возношу до 
ряхтючого, коштовного смислу. Тільки мною... освоєну, обігріту мить явленого 
буття люди потрапляють розгледіти". (На те, чи для того, аби втішити Раду Д. 
прокажемо їй із Тібетської Книги Мертвих: "Порожнеча не може зашкодити 
порожнечі, позбавлене якости не зашкодить позбавленому якости"):

Але, не буду сперечатися, не буду занурюватися у глибини проблеми "при- 
значености" митця (і мистецтва), скажу лишень, що вбачаю в наведеній цитаті 
спробу виправдати власне небуття Ради Д. Рада — жертва за нас, людців нещас
них: "Іжге тіло моє, пийте кров мою..." — а жертва з необхідністю є символ і 
міф, і суть. Рада, однак, визначає себе ще й як зв'язок між сутями (інструмент- 
медіум), як якусь поетичну відстороненість. Біда лишень у тому, що подібна ді
алектика мені недоступна. Нічого сказати мені ані про суть, ані про зв'язок. 
Через те я переходжу до розгляду того, чого Рада Д., вочевидь, боїться Найбіль
ше — "надміру абстрактної лексики" у Радиному творі "Інопланетянка", всіх 
отих слів — буття, реальність, дійсність, яв, світ, правда (власне, брехня) і, звіс
но ж, свободасвободасвобода.

Останні двоє понять (власне, термінів поки що) якось ув'язані одне з од
ним, якось конкретизовані, себто визначені: перший рівень свободи — говори
ти людям те, що вони бажають почути, — тобто брехню; другий рівень — гово
рити людям, який є світ насправді, — тобто говорити правду; і третій рівень, 
реалізований, наскільки я розумію, у повісті "Інопланетянка", — говорити про 
іншість, говорити з потойбічности, говорити про потойбічність, говорити про 
не-буття когось. Мабуть, цей третій рівень і має бути не брехнею і не правдою, 
а тим, що лежить за їхніми межами (за межами добра і зла) — мистецтвом, 
Словобогом. Але в такому разі мистецтво перестає бути іншим, хай "паралель
ним", буттям, а постає як буття власне, на руїні (бо що означає "шліфувати" чи 
обточувати, чи "переливати" дійсність, як не руйнувати її?) — На руїні буття- 
не-буття. Чи означатиме це, що є (наяву) лише мистецтво, а те, що ми з тобою 
розуміємо під "буттям", є лиш причетність до мистецтва у якості його іншого? 
Мабуть, що так. Принаймні у Ради Д. так.

Принаймні так могло б бути, коли б Рада насмілилася дійти до подібної ка
тегоричности, за якої буття; реальність, дійсність, яв, світ, правда, свобода му
сили б отримати естетичні предикати й трансформуватися в категорії мистец
тва, себто їх Рада мала б визначити як поняття мистецтва, мистецтва як іно- чи 
паралельного буття. Та оскільки Рада їх не збирається так визначати, вони ви
являються абсолютно невизначеними в жодній можливій (чи неможливій) сис
темі, окрім графо-фонетичної. То може, я дав маху, аналізуючи повість Оксани 
Забужко з точки зору традиційної естетики? Може, маємо справу з постмодер- 
ністичною "грою"?

Аби ж то було так, тоді ми могли б підійти до цього діла з іншого боку, бо, 
як каже пан Фройд: "...позбавлене смислу зіставлення‘слів або нанизування ду
мок, що суперечить здоровому глуздові, мусить, однак, мати свій сенс". У пані 
Оксани невизначеним буттю, реальності, дійсності, яві, світові протиставлені 
образи: Арсена, Валентина Степановича, собаки Чорниша — і ще безлічі, скон
струйованих а-ля Пашковський із предметних (чуттєвих) рядів, — образи, котрі 
є чи, власне, могли б бути буттям-мистецтвом, світом-мистецтвом, реальністю- 
мистецтвом тощо. Од підозри щодо постмодернізму нас звільняє також повер
нення Ради Д. до первісного наївного сприйняття світу після безуспішної бо
ротьби з його недосконалістю — творчої кризи себто. Однак ця наївність не
повна і вже ж не первісна. Більш чи менш предметні форми й зв'язки, — це
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образи; тільки вони і є стосовними до мистецтва, натяком на мистецтво, 
смальтами мистецького буття-реальности-яви-світу. Цілісність такої мозаїки 
проте розбивається знеособленістю Ради Д.: окремі смальти не складають ні 
поняття, ні символу, ні міфа, ні слова; не складають особистости. Таким чином 
повість Оксани Забужко прочитується як наївна розповідь про чиюсь відсут
ність (саме Ради Д.), про відсутність когось такого (особистости), хто міг би да
ти смисл і буття усьому цьому мистецтву, та так і не прийшов. У крайньому ра
зі таким "хтось" міг би бути автор. Але й автор відсутній у повісті Оксани За
бужко. А повість?

Миколаїв
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