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“ Я  НА СТОРОЖ І КОЛО ЇХ ПОСТАВЛЮ СЛОВО  ”

Наближається трагічна дата в нашій історії: 60-річчя великого зло
чину тоталітарного режиму — масового вбивства українських письмен
ників, діячів культури, науки. У грудні 1934-го, спровокувавши 
вбивство С. Кірова, сталінські кати вслід за голодомором розгорнули 
новий терор проти української інтелігенції. У казематах НКВС на 
Інститутській вулиці в Києві 16 і 17 грудня були розстріляні письмен
ники Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Іван Кру- 
шельницький, Дмитро Фальківський... А за ними — нові й нові жертви 
кривавого грудня, а потім і кривавих наступних років.

Тож мусимо пам'ятати уроки нашої історії, ще і ще раз привернути 
до них увагу нашого народу, світової громадськосте. Саме з цією ме
тою секретаріат Спілки письменників України, ПЕН-клуб, товариства 
"Україна", "Просвіта", "Меморіал" вирішили провести 9 — 10 грудня 
1994 року міжнародну конференцію за участю письменників, діячів 
культури. Її девізом стало Шевченкове — "Я на сторожі коло їх постав
лю слово".

До цієї події публікуємо пропоновану нижче добірку матеріалів. 
"Маємо, — за словами Євгена Сверстюка, — виконати свій обов'язок 
перед страченими, перед сучасниками і нащадками. ...Слово має стояти 
на сторожі. Підстав до заспокоєння немає. “Саранча відлетіла, але за
лишились личинки”, — говорить східна приказка”.

Дмитро СОЛОВЕЙ 

ГОЛГОТА УКРАЇНИ

(Фрагмент із книги)

Нищення українських письменників

У 1925 — 1927 роках, пише С. Кокот, українська селянська молодь, 
за виразом Антоненка-Давидовича, "як на Січ, валом валила в 
літературу". І дійсно, звільнена революцією 1917 р. з кайданів вікової 
московської неволі енерґія українського народу, хоча вона, завдяки 
большевицькій окупації, і не змогла знайти можливосте виявити себе у 
вільному творенні свого власного державного організму, спрямувалася, 
проте, на розбудову економічного й культурно-національного життя 
України бодай в умовах окупаційного режиму.

Після визвольної революції українська селянська молодь рветься до 
науки. Часто голодна, гола й боса, вона з енергією, гідною подиву,

Праця Д. Соловея "Голгота України" була видана 1953 року у Вінніпегу (Канада). 1994 
року рфпринтне її перевидання здійснила видавнича фірма "Відродження" (Дрогобич).
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наповнює майже неприступні для неї раніше середні й вшці школи, 
набуває потрібних знань і уперто змагається за відповідне місце в житті 
своєї країни. Кадри української інтелігенції, що до революції 1917 p., 
завдяки кількавіковій системі царського колоніяльного панування, яка 
приводила до цілковитої русифікації і втрати національної свідомосте, 
були такі мізерні своєю кількістю, зненацька зростають, як зростає 
раптом під час величезної повіді кількість води в маленькому потоці, 
шо стає тоді грізним і небезпечним.

Щодня, щомісяця, щороку 
ростем нестримано зза хмар, 
а дні ідуть крицевим кроком, 
перегортають календар! —

повний молодого оптимізму, безмежного ентузіязму й захоплення від 
споглядання могутнього процесу відродження свого народу писав юнак 
Олекса Близько.

Отож, велика кількість цієї нової, молодої, переважно селянського 
походження, інтелігенції пішла й у літературу.

Об’єднували цю молодь у своїх лавах різні письменницькі орга
нізації. Найбільш відомі з них були: "Плугм, що існував з 1922 р. по 
березень 1932 і на чолі якого стояли: Пилипенко, Паніз, А. Головко 
тощо; "Гарт" з 1923 до 1925 p., чільними представниками якого були: 
Хвильовий, Сосюра, Коряк, Кулик; "ВАПЛІТЕ" — Вільна Академія 
Пролетарської Літератури — до якої належав цвіт тодішньої української 
письменницької маси; існувала "ВАПЛІТЕ" від кінця 1925 р. до січня 
1928 p., а в проводі її був Хвильовий,!, нарешті, "Політфронт" з 1929 до
19 січня 1931 p., до якого належали: Хвильовий, Арк. Любченко, 
М. Куліш, Остап Вишня, Яновський, Тичина тощо.

Найчисленнішою була спілка письменників "Плуг”. Вона нарахо^- 
вувала сотні членів та десятки філій по УРСР й провадила велику куль
турну роботу, популяризуючи серед найширших селянських та робіт
ничих мас українську літературу й завойовуючи позиції для україн
ського слова. Навіть після того, як року 1927 організація "Плуг” 
розпалася і з неї відійшли значні групи письменників (до ВАПЛІТЕ, до 
секції "Західня Україна") та після того, як близько 20% членів було 
"вичищено" відповідними органами, в "Плузі" на 1. 06. 1931 р. все ж бу
ло ще 60 периферійних гуртків та 750 членів.

Зрозуміло, що окупанти не могли не зауважити цього стихійного 
масового руху серед українського народу, що його революція розбудила 
до життя. Вони не могли не зрозуміти, що цей масовий стихійний рух, 
кінець-кінцем, висуне на передові позиції українського культурного 
фронту не одного, скажімо, нового Франка, не одну нову Лесю 
Українку, а може, й не одного нового Шевченка — могутніх творців 
української культури, полум'яних борців за волю свого покривдженого 
народа. Тому, спрямувавши свою енергію на розгром українських 
наукових кадрів, вони не забули й про український літературний фронт з 
його, скажімо, політично небезпечним "хвильовізмом"."Після коротко
тривалої стратегічної передишки, яка була дана українському письмен
ству з 1920 по 1929 рік, — пише С. Кокот у згаданій уже статті, — на
став в українській літературі чорний день, доба жахлива по своїй суті,
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що скоріше скидається на важкий фантастичний сон, ніж на живу 
дійсність"...

"Після процесу СВУ, коли юридично, законно (звичайно, на совіт
ський манір!) кинуто до в'язниці і на заслання кілька десятків українсь
ких письменників, — у письменницькому середовищі настає доба т. зв. 
викривання клясових ворогів. Спочатку вона прибирає форми поліцій- 
ної класифікації письменницьких груп, течій та окремих письменників, 
а потім перетворюється на чистісіньке фізичне нищення, розправу"...

Підготування до цієї розправи провадилося дуже ретельно. Першу 
стадію становило "викриття" та формулювання обвинувачень у пресі. А 
їх не бракувало! З тої писанини видко, на що звертали увагу художники 
і як це лютило окупантів та їхніх прислужників, і як окупанти боялися 
вільного слова й правдивого відбиття дійсности в художніх творах.

Ось як, наприклад, Андрій Хвиля 27. 12. 1933 р. говорив на пленумі 
Всеукраїнського комітету спілки робітників мистецтва з приводу п'єси 
"Хвороба", що її написав плужанин Недоля: "Виходить, що робітничий 
клас — це одне, а партія — друге; що робітничий клас — одне, кон
трольна комісія — друге. У п'єсі показано, як ... робітника в установі 
обсіли єврейські й російські великодержавні шовіністи. А українських 
націоналістів Недоля заховав. Політичний сенс цієї п'єси зводиться до 
того, що на Україні наша партія знаходиться в руках російських 
чорносотенців і єврейських шовіністів, що зараз провадиться не 
українізація, не ленінська національна політика, а політика, яку у свій 
час провадили чорносотенці. Ця п'єса була вилучена з продажу і взагалі 
з репертуару. Була заборонена до постанови”.

А ми тепер додамо, що був "вилучений" із життя та пішов на заслан
ня і сам письменник Недоля.

А через кілька місяців пізніше в журн. "За марксо-ленінську 
критику" (ч. 5, 1934) той же Андрій Хвиля в статті "декілька слів про 
збірку тов. Близька" писав: "Товариш Близько робить приблизно так: 
він оголошує опортуністичну від початку до кінця промову, а в кінці 
говорить, що, мовляв, так, як я говорив, говорять опортуністи. Вони 
такі й сякі, а я не такий... З цього очевидно, що годі вже давати можли
вість тим поетам, які весь час граються дон-жуанськими заржавілими піс
толями, пропагувати свої “ідеї”, свої витребеньки на сторінках нашої 
преси, через наші видавництва, а тим більше тов. Близьку, який посідає 
не останнє місце на літературному поетичному фронті. Ніхто не 
збирається нищити тов. Близька. У нього вільний шлях для перебудови 
своєї творчосте”.

Чого ж після цього дивуватися, що в грудні 1934 року таємний 
большевицький суд під головуванням Ульриха (15 — 18. 12) засудив до 
страти 28 українців, а між ними таких письменників, поетів, критиків:
О. Близька, К. Буревія, Д. Фальківського, В. Мисика, Г. Косинку, 
Ів. Крушельницького, Г. Крушельницького, М. Лебединця, Р. Шевчен
ка, Сказинського.

В оголошеній постанові цього "суду" було сказано: "суд встановив, 
що більшість обвинувачених прибула в ССР через Польщу, а частина 
через Румунію, маючи завдання вчинити на території УРСР ряд теро
ристичних актів. При затриманні у більшосте обвинувачених забрані 
револьвери і ручні гранати"...

"Цей присуд, — пише Віктор Бер (В. Петров), — був “фількіною 
грамотою”, а вся аргументація — чистою нісенітницею. Ніхто з розстрі-
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ляних за цим вироком — ані Гр. Косинка, ані Дм. Фальківський, ані О. 
Близько або Р. Шевченко, за винятком Крупіельницьких батька й синів 
(що приїхали з Галичини) — ніколи в житті не були ані в Польщі, ані в 
Румунії”...

Та все це було добре зрозуміле! Справа була, як цілком слушно 
зауважує С. Кокот, зовсім не в провині розстріляних. Окупанти в безмеж
ній злобі вирішили нагнати жаху, тероризувати людність України, приду
шити будьякий спротив її, зупинити нестримний національний розвиток 
українського народу, приглушити його змагання до волі. В цьому й була 
вся "логіка” даної події. І от, під гарячу руку трапилися ці заарештовані 
(в тому числі один глухонімий!) і їх дико знищено...*

Отож не треба приймати за чисту монету, як це дехто робить, ані 
постанов інквізиційного большевицького суду, ані заяв Постишева на 
зразок тої, що подає С. Николишин і в якій говориться, що "серед 
українських письменників... була... деяка кількість явно контрреволю
ційних націоналістичних елементів, які, втративши всяку надію на 
перемогу їхньої контрреволюційної справи, відчуваючи свою цілковиту 
ізольованість, стають на шлях самих крайніх, гострих, бандитських 
методів боротьби. Цілком безплідні в галузі художньої творчости 
Досвітні, Хвильові та інші стали на шлях терору"...

Всі ці розмови про "націоналізм", "контрреволюцію", "тероризм", 
"бандитизм" тощо така ж самісінька "правда", як і твердження про "ціл
ковиту безплідність", скажімо, Миколи Хвильового.

Не треба приймати також за правду й таких зізнань, як скажімо, зі
знання Куліша, Епіка, Олекси Близька, цього молодого поета, обдаро
ваного могутнілі даром художнього слова, але глухонімого. Як свідчить 
Постишев, О. Близько на слідстві ніби показав:

"З кінця 1929 року я входив до складу фашистівської української 
націоналістичної організації, куди я був залучений письменником Геом 
Шкурупієм. Я цілком поділяв усі терористичні постанови й фашистську 
плятформу нашої націоналістичної організації".

Ніби показавши це на слідстві, Близько, як пише С. Николишин, не 
покаявся

Отже, хто може взяти на себе сміливість твердити, що те свідчення, 
яке подав Постишев, є дійсним свідченням Близька? А чому ж тоді 
Близько не покаявся?...

Та, добре знаючи, в який спосіб большевицькі інквізитори добували 
"зізнання" у своїх жертв, як і всю тодішню ситуацію, ми маємо право 
твердити, що всі ці розмови про "націоналізм", про "контрреволюцію",

* Канадієць Ів. Гладун, що, пробувши досить довго за кулісами СССР, зрікся квитка 
члена компартії, пише з приводу одвідин таборів репресованих на півночі Росії:

"Ми відвідали цілу низку таборів і всі наступні інспекції нашої комісії були 
повторенням першої. Ми бачили жінок і навіть дітей по деяких таборах. Взагалі по всіх 
цих таборах ми бачили десятки тисяч найліпших людей Росії, України та інших частин 
великої країни. Здебільшого це були селяни, інтелігенція й робітники, що їх провиною 
було лише те, що вони не могли погодитися з соціальними експериментами, які провадили над 
ними їх правителі".

Як ілюстрацію до цього загального твердження, що його зробив Ів. Гладун після 
обстеження таборів репресованих, можна подати факт; оголошений в газ. "Укр. Вісті". В 
стаїті "Міліціонери людських душ" один із письменників, що вийшов на еміґрацію, виявив 
безпосередню причину загибелі, наприклад,Гр. Косинки. Він пише, що у червні 1934 р. на 
конференції українських письменників у Харкові на настирливу вимогу А. Хвилі "стати 
інженерами людських душ", Косинка, виступивши після п'ятирічного мовчання з 
промовою, необережно кинув у ній самокритичний дотеп: "Ми стаємо не інженерами, а 
міліціонерами людських душ"... І цього зухвалого перефразування слів Сталіна йому не 
простили, його знищили.
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про "терористичні організації" (які, до речі, нікого не забили), про 
"бандитизм" — все це на 99% вигадки НКВД, створені для того, щоб 
виправдати себе перед народом за знищення намічених жертв, які не 
хотіли коритися окупаційному режимові і бажали вільного життя й роз
витку для свого народу. Зокрема, виправдати себе за знищення 26-річ- 
ного глухонімого О. Близька, який насмілився в "найшасливішій" 
країні під "сонцем сталінської конституції" писати такі "наклепи" на 
совєтський режим:

Мого термометру чим раз дрібніла скаля, 
мене з’їдав мовчання чортів гріх, 
вперед — мене рогатки не пускали, 
назад — мені вже не було доріг...

Того ж року 1934 відбулося (інспіроване ҐПУ-НКВД) цинічне цьку
вання одного з кращих представників нової української верстви — про
фесора й поета Миколи Зерова. Вся ця підготовна операція була 
розіграна "як по нотах" для того, щоб умотивувати й полегшити на
ступне заслання цього видатного українського літературознавця на Со
ле лки. Ролю Іуди відограв безбарвний його учень Петро Колесник, 
якого окупанти, проте, згодом самого прибрали...

І знов таки цікаво, що ж саме підкреслювалося як найтяжчий зло
чин М. Зерова. Злочин, за який його фактично знищено. Відповідь на 
це свого часу дав згаданий Іуда — Петро Колесник.

Поперше, Колесник подав, шо "під час обговорення (1933) постанов 
пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У на прилюдних зборах студентів і профе
сорів Держуніверситету в Києві виступив і Зеров. Увесь час його виступ 
зводився до одного: з українським націоналізмом уже все покінчено, 
йому не воскресати, всі дороги йому остаточно заказані... В час, коли 
буржуазний націоналізм на Україні став головною небезпекою, коли 
озлоблена націоналістична контрреволюція готує інтервенцію (?) проти 
СССР, проф. Зеров зробив спробу публічно заперечити ухвали пленуму 
ЦК КП(б)У, використав трибуну Державного Університету, шоб одвер
нути увагу пролетарського студентства від головної небезпеки".

Це був перший "злочин". Другим "злочином" М. Зерова, за П. Ко
лесником, було те, шо він солідаризувався у свій час із виступами 
М. Хвильового і причини занепаду української літератури вбачав у ко- 
лоніяльному становищі УРСР, хоча про це одверто й не говорив. Він, 
М. Зеров, за твердженням П. Колесника, писав: "Гадаю, мають тут 
силу загальні об'єктивні умови, як провінціяльність обох наших 
літературних центрів — Києва й Харкова — в наслідок: 1) нашої 
матеріяльної слабости та 2) відсутносте живих зв'язків з широким сві
том". Навівши цю цитату, П. Колесник вигукує: "Отже без коментарів 
ясно! Україна — провінція, а на провінцію й кошти урізують"...

"Слово і дєло государево" було сказане, і за цю "протидержавну агіта
цію", яка полягала в тому, що М. Зеров насмілився мати свою власну дум
ку, а до тої думки прислухалася університетська молодь, його, Зерова, у 
"найвільнішій країні світу" загнали в північну Московщину на каторгу. 
Зеров поплатився життям, а Україна втратила видатного науковця й поета.

Чи можна ше де в культурному світі знайти щось подібне?
Ця операція розгрому українських письменницьких кадрів та робіт

ників преси взагалі так пильно й пляново переводжувана, що вже в

9



1939 році українська література була цілком розгромлена. А перед 
другою світовою війною розстріляних, засланих, репресованих і усуну
тих від літератури було вже за неповним підрахунком: 86 українських 
письменників та 36 критиків, літературознавців та інших робітників 
пера.

А з тих 122 осіб: 1 покінчив самогубством, 15 розстріляно, 1 загинув 
у в'язниці, а доля решти, за малим винятком, не відома, де вони і чи 
живуть вони на світі.

Після цього українська література лишилася цілком знекровленою. У 
спокої на якийсь час лишили тільки півтора десятки недобитків, як от: 
Рильський, Яновський, Сосюра, Тичина тощо. І цілковиту рацію мала 
редакція першого зошита "Голосу Сучасности", коли писала з приводу 
оголошеного С. Кокотом реєстру репресованих українських письмен
ників і критиків:

"Коли б припустити, що із них тільки 5 осіб, в процесі нормального 
розвитку й праці, зайняли б в українській літературі те місце, що зай
мали, наприклад, Коцюбинський, Стефаник, Франко, Леся Українка,
— то можемо собі уявити, яку страшну історичну шкоду заподіяно 
українській нації! А тимчасом наше припущення дуже скромне й обме
жене, бо із списку п. Кокота уже нині можна назвати майже двадцять 
імен, що за своє коротке, так нагло обірване або цілком отруєне життя 
встигли виявитись як блискучі мистці першорядного значення, що, 
при нормальних обставинах, могли б бути окрасою кожної літера
тури"...

Отож, увесь сенс цього дикого погрому з масою людських жертв по
лягав у тому, щоб, з одного боку, обвинувативши найвидатніших 
українських письменників у всяких (навмисно сфабрикованих в НКВД) 
страшних злочинах, під цим приводом заткнути рота й придушити 
вільну думку на Україні. (Прямо цього в СССР не роблять, бо тоді 
зникне слава «найвільнішої в світі країни»!) З другого боку, — щоб, 
зробивши якнайретельніший погром, усунувши найкращих українських 
письменників від літератури, а решту залякавши, цим самим затримати 
розвиток всього українського письменства та звести його до підрядного 
становища провінційної літератури СССР.

Погром українських мистецьких сил.

Українські мистецькі кадри так само з початком 1930-их років зазна
ли нищівного розгрому. У першу чергу треба згадати тут про арешт ро
ку 1934, потім заслання і наступне безслідне зникнення з громадського 
обрію Леся Курбаса, творця Мистецького Об’єднання "Березіль", вели
кого майстра театральної штуки, найвидатнішого українського режисе
ра пореволюційної доби, зачинателя, модерного й цілком оригіналь
ного напрямку в історії розвитку українського театру.

Розпочавши свою мистецьку діяльність (в часи боротьби Української 
Народної Республіки за свою незалежність) виставою "Царя Едіпа" — 
Софокла, а потім "Гайдамаків" — Шевченка, з новою і цілком оригі
нальною сценічною трактовкою цих творів, Лесь Курбас, за мате- 
ріяльною підтримкою ще тоді не розгромленої окупантами української 
кооперації, згуртовує навкруги себе відповідний колектив акторів і стає 
на шлях творчих шукань-експериментів. А у березні місяці 1922 р. Лесь 
Курбас створює Мистецьке Об'єднання "Березіль", з яким і розпочинає
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свою працю в Києві. Й Гірняк пише, що тоді ще "були лише перші 
роки большевицького панування на всіяній повстанськими загонами 
Україні й комуністи-окупанти були ще не спроможні подолати усі 
ділянки революційної стихії віками поневоленого перед тим народу." 
Тому Лесь Курбас, "овіяний романтикою національної революції 
1917 p.", міг тоді ще цілком вільно творити.

"Мистецьке Об'єднання «Березіль», — каже Й. Гірняк, — було не 
тільки театральною організацією. У цьому Об'єднанні згуртувалися 
режисери, актори, малярі, письменники, поети і драматурги, мистец
твознавці, критики, композитори, ба — навіть вчені, філософи-психо- 
логи. Крім п'яти театральних майстерень у Києві і на провінції, де 
вишколювано сотні нових театральних мистців усіх спеціяльностей і 
перевишколювано багато відомих старших акторів дореволюційного 
театру, у майстернях-лябораторіях велись досліди над театром для села, 
для робітничих клюбів, для дітей шкільного й дошкільного віку. Тут ви
готовляли репертуар для тих театрів, художники проектували сценічні 
оформлення, відповідні до умов тих театрів. Тут зродився український 
театральний музей, театральна бібліотека і перший театральний 
журнал.

За перші чотири роки існування й праці "Березіля", усі ці майстерні 
й лябораторії виховали не тільки високоякісних акторів, режисерів і 
художників, але й поява нових театрознавців і таких драматургів, як 
М. Куліш, Дніпровський, Ярошенко, Мамонтів, Микитенко і багато 
інших, була логічним вислідом ініціятиви і творчої діяльносте Леся 
Курбаса”.

Року 1926 "Березіль" переїхав до Харкова, тодішньої столиці УРСР. 
Тут протягом семи наступних років (до арешту Курбаса та.зміни назви 
"‘Березіль”) мистецьке Об'єднання, за керівництвом Леся Курбаса, 
проробило колосальну працю в напрямку дальшої розбудови культури 
й техніки українського театру, в напрямку дальшого вирощування й 
виховання могутніх кадрів модерних українських акторів, режисерів, 
драматургів тощо.

Оцей буйний і високоякісний розріст українського театрального 
мистецтва у всіх його проявах, яке почало знаходити свої власні, неза
лежні від Москви шляхи, дратував окупантів. Вони довгий час всіляко 
намагалися переманити Леся Курбаса до Москви, щоб втягти його в 
процес розбудови російського мистецтва, як це зробили вони з відо
мими співаком-полтавчанином Козловським (Глиняним) та іншими, 
але не могли спокусити великого мистця, що ніяк не хотів покидати 
своєї батьківщини. Тоді вжили сили. Треба ж бо було, будь-що-будь, 
загальмувати блискучий розвиток театрального мистецтва на Україні. 
Як звичайно, спершу розпочалося підготовче прилюдне цькування Леся 
Курбаса, а потім його заарештували (року 1934) й почали громити 
інших українських театральних мистців, пов’язаних з Мистецьким 
Об'єднанням "Березіль".

Цього погрому не уник тоді і другий визначний діяч української 
сцени — Йосип Гірняк. Та, на щастя, йому випало повернутися після 
заслання на Україну перед 2-ою світовою війною, відки він року 1944 й 
пішов на еміграцію, створивши в тяжких умовах таборового життя 
Німеччини зразковий український Театр-Студію, який намагався 
продовжувати Курбасівські театральні традиції на вигнанні. Цей Театр- 
Студія переїхав був потім і за море, до США.
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Треба згадати тут також про Петра Руліна, дослідника історії україн
ського театру, що безслідно зник в казематах ҐПУ-НКВД. Так само 
безперечно відчутною втратою був проведений на початку минулої дру
гої світової війни (в 1941 р.) арешт Михайла Донця, відомого українсь
кого оперного співака. І т. д.

На жаль, ми зараз не маємо змоги більш-менш повно обрахувати 
втрати української культури на цій дільниці. Нам пощастило скласти 
конкретний реєстр лише з семи осіб, а з того числа: один розстріля
ний, один загинув у в'язниці, а про чотирьох нічого не відомо, сліди 
втрачені.

Із українських мистців жертвою всеукраїнського погрому впали: 
талановитий скульптор Михайло Гаврилко, розстріляний ще року 1920, 
маляр Ілля Шульга, що загинув десь в казематах, маляр Падалка, 
мистецтвознавець, археолог Михайло Рудинський, сліди яких після 
арешту зникли, тощо. Реєстр малярів, жертв погрому, у кількості 15 
осіб, що його пощастило нам скласти, розпитуючи людей, є лише дріб- 
ною часткою.
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Іван БАГРЯНИЙ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Й МИСТЕЦТВО 
ПІД КОМУНІСТИЧНИМ МОСКОВСЬКИМ ТЕРОРОМ

(До комісії сенатора Керстена)

І.

Національна політика комуністичного Кремля в галузі літератури й 
мистецтва (як і взагалі національної культури) в союзних республіках, а 
особливо в Україні, була й є продиктована інтересами збереження ці- 
лости й величі т. зв. "єдиної держави", тобто СССР, а фактично мос
ковської імперії в новій формі, червоній. Останнє, цебто збереження 
московської імперії, — це є справжня мета всієї совєтської кремлів
ської політики в галузі культури.

Формально, для улегшення згаданої мети, мала слугувати вся кому
ністична ідеологія. На це та ідеологія була увесь час, від самих початків 
комуністичної диктатури в колишній Росії, цілеспрямована. В інтересах 
збереження цілости Росії в формі СССР ця комуністична ідеологія опе
рувала гаслами про:

спільність інтересів усіх трудящих колишньої Росії царської; цими ж інте
ресами є —  побудова комунізму й довершення світової побудови комунізму 
в усьому світі;

для досягнення ж цього увесь пролетаріят колишньої російської імперії, 
без ріжниці національної приналежности, мусить мати єдину, могутню "про
летарську” державу, як "форпост світової революції" й "арсенал світового 
комунізму";

тією єдиною державою пролетаріяту, "вітчизною всього світового пролета- 
ріяту", форпостом світової революції й арсеналом світового комунізму має 
бути СССР, з провідною ролею російського пролетаріяту, що (за тезою Ле
ніна) мав би виказувати збройну допомогу пролетаріятові всього світу в бо
ротьбі проти капіталізму за комунізм;

всі, хто проти розбудування й збереження цілости "єдиної пролетарської 
держави —  СССР", є ворогами всього людства, а насамперед ворогами ро
сійського пролетаріяту, що є авангардом пролетаріяту світового; вони також 
є ворогами лютими власного національного пролетаріяту (пролетаріяту союз
них республік), бо намаганням відірвати його від російського пролетаріяту 
вони віддають його на зжертя "капіталістичним акулам".

Ось така пропаґандивна схема мотивацій Кремля про необхідність 
збереження єдиного великого СССР, а фактично — єдиної і непо
дільної Росії (імперіяльної). Ці всі гасла, як заповіді, вдовбуються усім 
в голови в СССР. І це ж в абсолютній відповідності до них і до прик
ритої ними справжньої мети стоїть навіть сталінове гасло, виголошене
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під час другої світової війни, про "великий” "російський народ", "найпе- 
редовіший і найкращий" з усіх народів СССР (маємо на увазі знамени
тий Сталінів тост на честь російського народу). Цей тост, до речі, є 
зовсім малесенькою деталлю, але такою важливою, як і малесенький 
ключик, яким відмикаються дуже міцні й великі й хитромудро замаско
вані сейфи, щоб показати їхній зміст. Зміст совєтського "сейфу" (внут
рішньої політики), як оказалось, є російський фашизм, справжній і 
безспірний, а на самім дні того сейфу оказалась московсько-комуніс- 
тична теорія г е р е н ф о л ь к у ,  висловлена самим Сталіном. Але це 
було жадне відкриття й новина, це був тільки підсумок довголітньої ле- 
нінсько-сталінської національної практики по відношенню до націо
нальних республік в СССР. Ідея р о с і й с ь к о г о  г е р е н ф о л ь 
к у  є рушійною пружиною кремлівської національної політики.

Отже, наведена вище схема була й є відправними засадами кремлів
ської культурної політики в усіх національних республіках, а особливо 
на Україні. Підкреслення "особливо в Україні" робимо тому, що їй 
приділяється найбільше уваги, бо вона — найбільша республіка в СССР 
після РСФСР, і найбагатша з усіх, і на втриманні її в складі червоної 
комуністичної імперії Кремлеві найбільше залежить. Без України 
СССР, як "форпост світової революції й світового комунізму", мусить 
розпастися неминуче.

Цими засадами була продиктована й політика Кремля в галузі наці
ональної літератури й мистецтва підвладної Кремлеві України. При чо
му треба мати на увазі, що цій галузі, а саме ЛІТЕРАТУРІ Й МИС- 
ТЕЦТЕУ, більшовики приділяли виключну увагу, бо за комуністичними 
настановленнями література й мистецтво є виключно важливими фак
торами, засобами організаційної психології мас та формування їхнього 
світогляду для боротьби за вище згадані кремлівські цілі.

Для єдиної совєтської держави потрібен "єдиний совєтський народ". 
Творити його, формувати цей "єдиний совєтський народ" — в цьому й 
є призначення (за большевиками) літератури й мистецтва всіх націона
льних республік, а письменники й мистці, наіменовані в СССР офіцій
но згори "ІНЖЕНЕРАМИ ЛЮДСЬКИХ ДУШ", мусіли для цієї мети й 
тільки для неї працювати, зрікшись національних інтересів власного 
народу.

II.

З самого початку совєтської окупації України буйний процес тво
рення національної української літератури й мистецтва, що дістав ве
ликий розмах в національній революції, увійшов у конфлікт з совєт- 
ською кремлівською політикою в Україні. Стремління до національної 
незалежносте й окремішности державної було тією прикметою, що так 
чи так позначала всі українські літературно-мистецькі напрямки й течії.

І вже з самого початку, прикриваючись гаслом Леніна про "права 
націй на самовизначення аж до відокремлення" і намагаючись підпо
рядкувати українську літературу й мистецтво комуністичній ідеології 
Кремля, більшовики застосували методу роз’єднання й розділювання, а 
одночасово з тим терор супроти вільного українського мистецького 
слова. Вже в перші роки совєтської окупації України було розстріляно 
українського патріота Григорія Чупринку (28 серпня 1921 року), вбито 
композитора Миколу Леонтовичз, маляра Мурашка, Лозовського, За-
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ливчого, Пугача й багатьох інших. їх було знищено засобами славноз
вісного ЧеКа, порядком боротьби проти української "контрреволюції", 
як активних ворогів московської комуністичної окупації і як кращих пред
ставників національно свідомої, творчої літературної й мистецької еліти.

Поряд з терором Кремль застосував методу роз'єднування. Демон
стративно провадилося політику підримування й заохочення тих мис
тців і письменників, що ставали на комуністичну плятформу, та утис
кувалося й ставилося великі труднощі тим діячам літератури і мистец
тва та їхнім організаціям, що стояли на позиціях розбудови націо
нальної культури. Першим було надавано всіляких привілеїв і попертя, 
другим роблено неймовірні труднощі з кінечним наставлениям їхньої 
цілковитої ліквідації.

Офіційно, для улепиення поборювання розвитку національної укра
їнської літератури й мистецтва, було проголошено гасло вільної бо
ротьби двох культур в Україні — російської й української. Гасло це було 
проголошене з розпорядження Кремлівського політбюро устами секре
таря ЦК КП(б)У JI е б і д я (1922 p.), в надії, що в цій боротьбі, без 
сумніву, переможе російська культура, а значить і література й мистец
тво, бо вона сильніша незрівнянно й на її боці стоїть інерція 300-літ- 
нього безперешкодного й тотального панування російської культури в 
підневільній Україні.

Цей виклик представники української культури, літератури й мис
тецтва прийняли. І в цім нерівнім змаганні московська культура в Ук
раїні програла, не зважаючи на всі заходи попертя російської культури 
з боку центральних властей з Москви.

З самого початку совєтської влади, щоб забезпечити перемогу офі
ційної комуністичної лінії в царині літератури й мистецтва, був засто
сований спеціяльний режим, призначений регулювати процес розвитку 
української національної літератури й мистецтва. Той режим визначав
ся наступним:

а) В Україні було зліквідовано всі приватні видавництва й приватні 
книжкові крамниці. Навіть за НЕПу, при допущенні приватної ініці- 
ятиви в галузях дрібної промисловості і торгівлі, в цій (видавничій і 
торгівельній-книжковій) галузі комуністична влада тримала за собою 
монополь. Існувало тільки пару видавництв кооперативних, але все од
но підпорядкованих суворому державному (партійному) контролеві. Го
ловно ж реалізація продукції письменників, тобто видання книг і доне
сення їх до мас народу було здійснюване через державні видавництва, 
очолювані провіреними партійними діячами й контрольовані держа
вою. Жадна книга, "ідеологічно невитримана", тобто з думками й нас
троями, невигідними окупантові, не могла з'явитися на світ.

б) Відчуваючи розвиток української літератури й мистецтва від зага
льно світового процесу, від Европи насамперед, було живосилом впро
ваджено специфічно московський-комуністичний напрямок, т. зв. "со
ціалістичний реалізм" — другими словами, напрямок, що доходчивими, 
реалістичними засобами мав утовкмачувати в голови всього населення 
на території СССР комуністичну, московську ідеологію. Всі інші нап
рямки в літературі й мистецтві, крім цього "соц-реалізму", були з ріж- 
ною інтенсивністю поборювані, здушувані як "дрібнобуржуазні", "воро
жі пролетаріятові", “як “навіяні гнилою Европою”, від якої (Европи) 
Кремль все стремів Україну відірвати (не допускати до зближення), бо 
хотів її мати "вместе".
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в) Для нагляду за літературою й мистецтвом, за видаваною письмен
ницькою продукцією була встановлена офіційна й занадто сувора цен
зура, очолена т. зв. Головлітом, без візи представників якого (республі
канських, обласних чи районних) не могли з’явитися жадна книга, жа
ден журнал, жадна газета і навіть жадна стаття в газеті. Все, що мало 
друкуватися, проходило через цензуру ще до поступлення в друкарню, 
а потім знову в першім пробнім відбитку. Без остаточної візи цензора 
не могло вийти зі стін друкарні ніщо, так само, як без візи цензора ні
що не могло бути до друкарні прийняте. За порушення цього редакто
рам та директорам друкарень загрожувала найтяжча кара, — вони мали 
до діла з ГПУ-НКВД.

г) Така сама цензура була заведена й для творів драматичних. А ре
пертуар театрів добирався тільки за дозволом з гори. Існував т. зв. "ре- 
пертком" при Наркомосвіти (Міністерство освіти), без санкції цього 
"реперткому" (репертуарного комітету) жадна п'єса не могла бути пос
тавлена. А щоб цілком убезпечитись від проникнення на сцену речей, 
невигідних режимові, були заведені як правило т. зв. ’’громадські пере
гляди" приготованих для вистави п'єс. В практиці це означало таке — 
перша вистава приготованої п'єси давалася тільки перед представника
ми партійних організацій (Компартії), представниками ОГПУ-НКВД, 
урядових чиновників, профспілок та військової верхівки, — а оскільки 
це в більшости був російський окупаційний елемент, то виходило, що 
перша вистава давалася перед окупантом. Після такого перегляду ці всі 
представники партії й уряду давали свою оцінку й рішення — пускати 
п’єсу для мас чи ні, дозволяти її чи зняти геть.

д) Так само для керування іншими галузями мистецтва й нагляду за 
ними при Наркомосвіти був встановлений т. зв. "комітет в справах 
мистецтва".

е) Існував інститут літературної та мистецької комуністичної крити
ки, фактично урядової, підтримуваної й заохочуваної партією й урядом, 
утримуваної за кошти держави. Призначення цієї критики було "шко
лити" діячів літератури й мистецтва, викривати ухили й небезпечні 
вільнодумства антикомуністичного та антисовєтського спрямування, 
шельмувати їх і всіляко викорінювати, —' словом, пильнувати кремлів
ської генеральної лінії в царині літератури й мистецтва. Цей інститут 
критики звався "марксівською критикою". Поза ним ніхто не мав вирі
шального слова в справах літератури й мистецтва. Ця критика мала ве
личезну вагу й значіння, вона виконувала ролю судії й жандарма. Кого 
така критика піддала негативній проробці на сторінках офіційної, 
урядової преси (а приватної такої преси не було й не могло бути), той 
уже переходив під опіку іншої спеціяльної інституції — ВЧК-ОГПУ- 
НКВД, тепер МВД, і вже під тією опікою ходив аж до своєї ліквідації.

ж) Для нагляду за письменниками й мистцями існувало ГПУ-НКВД. 
Але ця інституція займалася також керівництвом літературно-мис
тецьким процесом. При ній існував спеціяльний відділ для справ мис
тецтва й літератури, що на ряду з удержавленням видавництв, заведен
ням жорстокої офіційної критики, гострої цензури тощо був одним з 
найвпливовіших чинників регулювання літератури й мистецтва. І фак
тично цей відділ був найвирішальніший, бо він остаточно відав і долею 
мистецтва та літератури, й долею письменників та мистців, — таким 
чином фактично керівництво літературним процесом здійснювала ця 
совєтська кремлівська жандармерія з центром на Луб’янці в Москві.
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Кожен письменних і мистець з числа неблагонадійних ще задовго до 
свого арешту був опікуваний ГПУ-НКВД, що втручалося в його твор
чість, — письменника чи мистця викликалося до спеціального відділу 
тієї інституції й там чемно "питалося”, що він робить і чому він так ро
бить, а не так, хто його настроює проти совєтської влади, хто його од
нодумці тощо, й чемно попереджувалося, що якшо він не перестане 
вести отаку й таку лінію, то "буде зле".

з) В останні часи (в тридцятих і сорокових роках) була заведена ме
тода особливо підсолодженого "пряника" для слухняних і небунтівливих 
письменників і мистців — нагороджування орденами та сталінськими 
преміями (для прикриття ліквідації всіх інших).

і) І нарешті, — в керуванні літературним і мистецьким процесом в 
Україні окупантом було заведене й широко практиковане та стимульо
ване наушництво, донощицтво, шпигунство серед літературно-мисте- 
цьких кіл. При чому головну ролю донощицьку виконувала все та ж 
марксівська совєтська офіційна критика, хоч вона не називала це доно- 
щицтвом, а навпаки, ділом чести й слави, та ставала в позу далекозорої 
й всевидящої прозорливиці, розвертаючи причини й наслідки на свій 
кшталт. Так один критик марксівський офіційний (А. Клоччя) в 1930 
році на зборах київського місцевкому письменників (місцевком — міс
цевий комітет загальної професійної письменницької та мистецької ор
ганізації) гордо заявив на повен голос: "Бачите, яка наша критика про
зорлива й непомильна, — всі, про кого ми написали, що вони вороги 
совєтської влади й комунізму, справді такими оказались, БО ВСІХ ЇХ 
ГПУ ВИАРЕШТУВАЛО”.

Ось такі особливості режиму, в який було поставлено українську лі
тературу й мистецтво в офіційно проголошеній секретарем ЦК КП(б)У 
"боротьбі двох культур" в Україні й підпертій гаслом т. зв. ленінської 
національної політики про права націй "аж до відокремлення від Росії”.

III.

Але сила стихійного процесу українського національного відроджен
ня була така велика, що навіть в таких умовах українська література, 
мистецтво й театр виявили себе з надзвичайною енергією й ефектом, 
осягши в 20-х роках блискучу перемогу над російською культурою в 
Україні й тим довівши національну духовну окремішність України та її 
непогасимі стремління до волі й до окремого державного існування, до 
повного культурного, духовного й економічного відриву від Москви.

З самого початку совєтської влади в Україні існував ряд літератур
них організацій та груп, що так чи так були всі антимосковської орієн
тації й ріжншшся лише в речах другорядних, напрямкових або форма
лістичних. Розділ, впроваджуваний окупантом в український літератур
ний і мистецький світ на "чистих" і "нечистих" — на "пролетарських” і 
"непролетарських”, на "радянських" і на "попутників” практично в кі- 
нечному висліді не мав ніякого значіння, як показалося згодом, бо в 
головному всі ті напрямки сходилися — вони були українськими в сво
їй глибокій суті, а значить ворожі аспіраціям Кремля, за що були всі в 
тій чи тій мірі піддані репресіям.

У 20-х роках українські літературні сили об'єднувалися в організаціях: 
"ЛАНКА” — організація т. зв. "попутників”, "непролетарських”, в 

Києві.
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"ПЛУГ" — організація селянських письменників.
"ГАРТ" — організація робітничих письменників.
Група НЕОКЛЯСИКІВ — організаційно неоформлена, напрямкова 

група письменників, куди входили визначні майстри слова — М. Зеров, 
Драй-Хмара, Бургардт, М. Рильський, П. Филипович та інші ще кілька 
осіб. Це була також "попутницька" група, "дрібно-буржуазна" за совєт- 
ською термінологією.

"МОЛОДНЯК" — організація молодих письменників і поетів.
"ЛОЧАФ" — Літературне Об'єднання Червоної Армії й Флоту.
СПІЛКА ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ в Києві з Д. За

гулом і Атаманюком на чолі. Та НОВА ГЕНЕРАЦІЯ.
Пізніше, в процесі боротьби й добору сил, відбулося далеке перегру

пування: "ГАРТ" самими його творцями і учасниками було зліквідовано 
й утворено найповажнішу й найвизначнішу в історії української підсо- 
вєтської літератури організацію — "ВАПЛІТЕ" (Вільна Академія Проле
тарських Літераторів), куди увійшли найвизначніші українські письмен
ники, найкращі літературні сили, а серед них велике число приналеж- 
них до національної опозиції в КП(б)У осіб. На чолі цього об'єднання 
стояв, як ідейний провідник і організатор одвертого спротиву окупацій
ній кремлівській політиці, М. Хвильовий, письменник і блискучий пуб
ліцист. Президентом "ВАПЛІТЕ" був М. Яловий, письменник. До 
"ВАПЛІТЕ" входили найвизначніші письменники тієї доби — О. Дос
вітній, В. Сосюра, В. Вражливий, М. Куліш, драматург; П. Тичина, тоді 
ще не орденоносець, а найкращий український поет; П. Панч, Юрій 
Яновський, найкращий сучасний український романіст; В. Ґжицький, 
М. Бажан, О. Сшсаренко, О. Копиленко, І. Сенченко, Ю. Смолич, 
В. Мисик, Майк Йогансен, Аркадій Любченко, Гр. Епік та ряд інших.

Ця організація взяла провід українським культурним процесом в бо
ротьбі "двох культур" в Україні.

На місце "ЛАНКИ" постала в Києві організація "МАРС" (Майстерня 
Революційного Слова), яка була офіційно трактована як київська філія 
"ВАПЛІТЕ". До "МАРСУ” входили — ‘Борис Антоненко-Давидович,
В. Підмогильний, Гр. Косинка, Є. Плужник, Т. Осьмачка, І. Багряний, 
Г. Брасюк, М. Галич.

З мистецьких організацій найголовніші — АРМУ (Асоціяція Револю
ційних Мистців України) та АХЧУ.

В ділянці театру — було створено Г. Юрою "ТЕАТР ІМЕНИ ФРАН
КА", Марком Терешенком "ТЕАТР ІМЕНИ МИХАЙЛИЧЕНКА", а 
найголовніше — було створено JIECEM КУРБАСОМ найкращий укра
їнський національний театр — ’’БЕРЕЗІЛЬ" (в 1922 році). Останній (те
атр "БЕРЕЗІЛЬ") пізніше працював в найтіснішій співдії з "ВАПЛІТЕ", 
політично діяв в єдиному напрямку, а передовий його драматург 
М. Куліш належав до проводирів "ВАПЛІТЕ". Не рахуючи великої ме
режі провінційних театрів, існувало ще кілька великих столичних теат- 
рів -  ДРАМАТИЧНИЙ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ТЕАТР, театр МУЗ- 
КОМЕДІЇ, театр МАЛИХ ФОРМ -  "ВЕСЕЛИЙ ПРОЛЕТАР", Театр 
для дітей та ОПЕРА — в Харкові. У Києві — ОПЕРА, ДРАМАТИЧ
НИЙ та РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКИЙ. В Донбасі -  три великих, пе
ресувних, -  ТЕАТР ім. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, філія "БЕРЕЗОЛЯ" та 
ОПЕРА, що грали в 15 т. зв. палацах культури. В Дніпропетровському
-  ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ТЕАТР та т. зв. ПРАВОБЕРЕЖНА МАН
ДРІВНА ОПЕРА.
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Існувало національне кіновиробництво (ВУФКУ) з кінофабриками 
та кіностудіями в Києві й Одесі, з такими провідними діячами кіно, як
О. ДОВЖЕНКО, КАВАЛЕРІДЗЕ, ТЕРЕЩЕНКО, ЯРОШЕНКО, МЕ- 
ЖЕНКО та ряд інших. З них О. ДОВЖЕНКО та МЕЖЕНКО були чле
нами "ВАПЛІТЕ". Українське кіно випродукувало дуже багато фільмів, 
серед яких ряд знаменитих фільмів було згодом заборонено за "наці
оналістичні" та "формалістичні" ухили, як от "Тарас Трясило", "Карме- 
люк", "Злива", "Арсенал", "Земля", "Звенигора", "Вітер з порогів", "Тобі 
дарую", "Жемчужина Семіраміди" та інші. В сценарному відділі 
"ВУФКУ" працювали кращі письменники з "ВАПЛІТЕ" й "МАРСУ", як 
от Гр. Косинка, Майк Йогансен, О. Досвітній.

Зріст українського національного мистецтва й літератури викликав 
посилення московського тиску всіма засобами. В цій ситуації, в ситу
ації заганяння в підпілля українських не-партійних національно-твор- 
чих сил, провід в боротьбі за панування таки української культури в 
УССР перебрала група "ВАПЛІТЕ", як організація з пролетарським 
мандатом та керована особами з партійними квитками, що давало їй 
змогу діяти легально й зі штабпункту діячів уряду й партії. Саме завдя
ки цьому вона мала найбільше шансів і очолила рух українського спро- 
тиву на культурній ділянці та повела наступ на культуру колонізатора в 
Україні. Прикриваючись урядовим становищем та партквитками своїх 
діячів і мобілізуючи всіх своїх однодумців в партійному й урядовому 
апараті української республіки, ця група кинула прямий виклик Крем
леві. Це все були представники національної опозиції в КП(б)У, так 
жорстоко пізніше розгромленої.

Ця група, "ВАПЛІТЕ", підняла гасло, кинене колись речником 
Кремля, про "боротьбу двох культур", повернула його по-свойому й 
поставила на свій прапор — і зробила з нього свій девіз. В Україні від
бувається боротьба двох культур, і в цій боротьбі культура українського 
народу, зі старим європейським корінням, мусить перемогти примітив
ну міщанську культуру московських колонізаторів.

Гаслом тієї боротьби стало гасло, одверто кинене ідеологом-того 
спротиву й боротьби, лідером "ВАПЛІТЕ":

"ГЕТЬ ВІД МОСКВИ!"
Генеральними напрямними тієї боротьби українських сил було:
Орієнтація України на Европу (психологічну Европу, як мотивувало

ся в легальній, офіційній пресі). В противагу московській політиці тво
рення специфічно московського совєтського культурного світу, відме
жованого від Европи китайським муром, з своєю власною новою чер
воною релігією, українські сили спротиву висунули гасло (устами найпе- 
редовіших представників нової національної еліти) — орієнтації на Ев
ропу, наближення України до духової, "психологічної" Европи, що оз
начало відрив її від центру-Москви, і про це писалося й говорилося 
прямо. Йшла боротьба за цілковите усамостійнення України.

Одночасово з цим була широко пропагована ідея т. зв. "азіятського 
ренесансу" з Україною в авангарді, що перекладалося на звичайну полі
тичну мову як стремління українських провідників до об’єднання всіх 
поневолених Москвою азійських народів і Кавказу для боротьби проти 
кремлівської окупації. Це була ідея визволення всіх азійських народів з 
колоніального стану, з-під диктатури комуністичної (ї всілякої іншої) 
Росії.
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Такі основні генеральні лінії ідейного напрямку української літера
тури й мистецтва за доби їхнього найбільшого розквіту й найгострішої 
боротьби супроти комуністичного Кремля.

Пропаганда цих ідей і донесення їх до широких мас народу й інтелі
генції було можливе тому, що, як вже сказано, перед в цьому велетен
ському змаганні вели ті, що мали змогу говорити з урядових трибун, 
користатись з урядових позицій, прикриватись партквитками й автори
тетом урядової партії, як її частка. Ці всі можливості були використову
вані широко. Друк і реалізація творів мистецтва й літератури опозицій
ного, "націоналістичного" змісту були можливі тому, що найголовніші 
позиції навіть в Головліті були обсаджені своїми людьми, представни
ками національної опозиції, а так само були ними обсаджені ще вищі 
позиції — провід Наркомату Освіти й Раднаркому. На тих всих високих 
постах сиділи такі люди, як нарком Шумський, потім нарком Скрип
ник М., в головліті Калюжний, в Раднаркомі — П. Любченко тощо.

В цім велетенськім змаганні Кремль терпів поразку, і то саме тому, 
що цій боротьбі українській було надано державного характеру, всерес- 
публіканського масштабу, впрягаючи в неї все — від гуртків початку - 
ючих українських письменників у Донбасі, серед найглибших шарів ро
бітництва, до основних кадрів самої партії на державних постах. Тому 
першою турботою Кремля було розгромити такі організації, як 
"ВАПЛІТЕ" (цю в першу чергу), як провідну силу українського наці
онального спротиву й головного організатора національного культурно
го процесу. Бо стався непередбачений і застрашаючий для Кремля кон
фуз — в "боротьбі двох культур" в Україні взяла гору культура століття
ми утискувана й зводжена до ранґи "мужицької", "мертвої", "дрібно
буржуазної" тощо. І це по століттях поневолення й русифікації та при 
всіляких привілеях і підтримці для культури московської!

Так як більша фізична сила перемагає меншу, а особливо така бру
тальна й неперебірлива в засобах сила, як славнозвісна московська, то 
національний український процес розвитку літератури й мистецтва бу
ло розгромлено й подавлено.

Спершу було зліквідовано "ВАПЛІТЕ". Тоді її члени створили групу 
"ЛІТЕРАТУРНИЙ ЯРМАРОК", а пізніше "ПРОЛІТФРОНТ". Але й ці 
організації було розпущено. Та шукання нових форм дії не припинило
сь. Тоді замість заборон було застосовано терор.

Було зліквідовано всі "попутницькі" організації через фізичну лікві
дацію їхніх членів. Так було зліквідовано групу неоклясиків: М. Зерова, 
Драй-Хмару, Лебідя, Филиповича та інших було зіслано в концтабори, 
а деякі залякані й стероризовані морально (М. Рильський) перейшли на 
комуністичні позиції.

Було зліквідовано таким самим способом "МАРС", виарештувавши 
та позасилавши членів: В. Під могильний, Б. Антоненко-Давидович, 
Є. Плужник, Т. Осьмачка, І. Багряний, Г. Косинка (розстріляний в 
1934 p.), М. Галич, Г. Брасюк, — всі без винятку потрапили під жорсто
кі репресії, розправа з цими "попутниками" була нещадна.

В такий же нещадний спосіб було зліквідовано всіх діячів 
"ВАПЛІТЕ", за невеликим винятком — декого залишено, щоб зробити 
з них прикриття для лютої розправи.

Зліквідовано СПІЛКУ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (в 
Києві).

Зліквідовано ЛОЧАФ, розстрілявши провідників.
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Зліквідовано НОВУ ГЕНЕРАЦІЮ.
Зліквідовано мистецькі організації, такі як АРМУ тощо.
Зліквідовано діячів театру, таких як Лесь Курбас і його найближчі 

сподвижники й однодумці.
І навіть зліквідовано чільних діячів ВУСПП (цю організацію було 

створено в противагу організаціям з національним ухилом — ВАПЛІ
ТЕ, МАРС, Неоклясики тощо, — маючи надію, що вона вправить літе
ратурний процес України в комуністичне річище, перемігши впливи 
всіх інших, на зразок російського ВОХПП, але з того, як оказалось, ні
чого не вийшло).

Сам ВУСПП залишився, перетворившись згодом на Спілку радян
ських письменників України, але чільних діячів його зліквідовано, як 
тих, що не виправдали надій Кремля й Політбюро його: так було злік
відовано — І. Микитенка, І. Кулика, В. Коряка, А. Дикого та інших.

Серед українських письменників, мистців та діячів театру було вчи
нено жорстокий і повний розгром. Особливого апогею ця немило
сердна розправа досягла за часів Єжова (Наркома НКВД СССР). В ці 
часи (1936 — 39 роки) будинок письменників у Харкові, де жили пи
сьменники й їх родини, знаменитий будинок "Слово", став називатися 
"КРЕМАТОРІЄМ". Бо в нім щодня когось заарештовувано й над бу
динком вічно панувала жалоба.

Так Кремль сказав своє вирішальне слово в "боротьбі двох культур" 
в Україні, під гаслом ленінської національної політики про права націй 
аж до "відокремлення від Росії". Такі засоби було застосовано в боро
тьбі з українською літературою й мистецтвом.

IV.

СПИСОК ЗНИЩЕНИХ АБО БЕЗПОВОРОТНЬО ЗАСЛАНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ, МИСТЦІВ та НАУКОВИХ 

ДІЯЧІВ в роки 1922 — 1938 (яких я знав особисто, крім Г. Чупринки)
1. О. Близько, поет, розстріляний в 1934 р.
2. М. Хвильовий, письменник, застрілився сам.
3. Г. Косинка, розстріляний.
4. Д. Фальківський, поет, розстріляний.
5. Г. Чупринка, поет, розстріляний, 1921 р.
6. К. Поліщук, письменник, розстріляний.
7. Крушельницький, актор, розстріляний.
8. Й. Шевченко, публіцист, розстріляний.
9. К. Буревій, поет, публіцист, критик, розстріляний.
10. Є. Плужник, поет, умер в концтаборі.
11. М. Йогансен, поет, збожеволів у тюрмі.
12. Г. Брасюк, письменник, розстріляний.
13. В. Тенета, письменник, повісився в тюрмі в Харкові.
14. М. Семенко, поет, засланий в табори.
15. І. Галушко, письменник і публіцист, розстріляний (ЛОЧАФ).
16. П. Кононенко, поет, чл. ЛОЧАФу, засланий.
17. М. Зеров, поет, критик, науковець, засланий.
18. М. Драй-Хмара, поет, засланий.
19. П. Филипович, поет, засланий.
20. І. Микитенко, письменник, драматург, засланий.
21. М. Куліш, драматург, засланий.
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22. Б. Антоненко-Давидович, письменник, засланий, умер в Читин
ському ізоляторі1.

23. В. Підмошльний, романіст, засланий.
24. Г. Шкурупій, поет, розстріляний.
25. JI. Курбас, актор, організатор модерного укр. театру, розстріля

ний.
26. О. Досвітній, романіст, засланий.
27. І. Врона, лідер АРМУ, мистець, засланий.
28. І. Падалка, маляр і графік, розстріляний.
29. М. Бойчук, маляр, засланий.
30. В. Седляр, маляр, розстріляний.
31. П. Мельник, поет, і критик, засланий.
32. В. Ґжицький, романіст, засланий.
33. Д. Загул, поет, засланий.
34. В. Гадзінський, поет, письменник і публіцист, засланий.
35. Г. Хоткевич, письменник, засланий.
36. О. Слісаренко, письменник і поет, засланий.
37. О. Досвітній, романіст, засланий.
38. М. Яловий, письменник, Президент "ВАПЛІТЕ", засланий.
39. Г. Епік, письменник, засланий.
40. Г. Коцюба, письменник, засланий.
41. І. Ковтун (Ю. Вухналь), гуморист, засланий.
42. Віктор Дубровський, перекладач европ. письм., засланий.
43. 3. Тулуб, письменниця, заслана.
44. Христовий, письменник, засланий.
45. С. Єфремов, проф., літературознавець, засланий.
46. О. Дорошкевич, проф., літературознавець, засланий.
47. В. Коряк, критик і літературознавець, засланий.
48. І. Кулик, поет, засланий.
49. М. Могилянський, поет і письменник, засланий.
50. Козоріс, письменник, засланий.
51. А. Дикий, поет, засланий.
52. А. Черняк, нарисист і сценарист, засланий.
53. Старицька-Черняхівська, письменниця, заслана.
54. Атаманюк, письменник, засланий.
55. М. Івченко, письменник, засланий.
56. Ананій Лебідь, літературознавець, засланий.
57. М. Кічура, письменник, засланий.
58. В. Вражливий, письменник, засланий.
59. М. Дукин, письменник, засланий.
Цей список міг би бути продовжений ще великою кількістю імен ді

ячів української літератури й мистецтва, знищених окупаційною совєт- 
ською владою за роки до другої світової війни.

Ті, що позначені в цім списку "заслані", напевно загинули в совєт- 
ських тяжких концентраційних таборах.

V.

Знищуючи основні кадри української літератури й мистецтва, 
Кремль, одначе, робить вигляд великої турботи за українську націо
нальну літературу й мистецтво й опіки над нею. Для цього він щедро 
нагороджує окремих українських письменників і діячів, що відтак мали

'ГІро те, шо Антоненко-Давидович залишився живий, Багряний дізнався пізніше.
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би правити за шильд терористичної практики та жорстоких спустошень 
на Україні серед літературних і мистецьких кадрів.

Так було нагороджено орденами декількох колишніх ваплітянців та 
колишніх неоклясиків, а також талановитий підростаючий молодняк, 
привертаючи його цим "пряником" на свій бік. Найвидатніші з наго
роджених: М. Рильський, П. Тичина, О. Корнійчук, М. Бажан, А. Ма
лишко, А. Головко та ще кілька осіб.

Кількість нагороджених і лещених при життю надзвичайно мала по
рівняно з кількістю знищених. Ця мала кількість "орденоносців" є ши- 
льдом совєтської кремлівської національної політики на Україні в галу
зі літератури й мистецтва.

VI.

Зараз на Україні зайшла смуга великого сповидного лібералізму й 
загравання з українською літературою й мистецтвом, сприяння йому, 
підношування його на щит, що всьому світові відомо з широкої й буч
ної кампанії святкування т. зв. "возз’єднання" України з Росією переяс
лавським договором в 1654 році. Але для тамтешніх українських ку
льтурних кадрів це є явище застрашаюче своєю перспективою. А тією 
перспективою є те, що вже раз було. Те, що робиться зараз в УССР, це 
все є повторенням пройденого. Зараз йде процес виявлення україн
ських потенціяльних сил, активізація їх. А потім за цим періодом спо
видного лібералізму прийде смуга жорстокого терору й ліквідації виро
щеної (вирослої з народніх надр) верхівки народу, всіх письменників і 
діячів мистецтва, "інженерів людських душ", що тяжітимуть, без сумні
ву, геть на відрив від Москви. Так було й так буде. Так триватиме доти, 
доки існуватиме СССР, як "оплот світового комунізму", як твердиня 
"світової революції", сиріч — доки Україна буде російською колонією, 
окупованою кремлівськими можновладцями.

Особи, яких би я рекомендував на свідків, що пережили на собі зга- 
даний московський терор в українській літературі й мистецтві, що мог
ли би дати цінні свідчення та фахові консультації в цім питанні:

Юрій ДИВНИЧ (Ю. ЛАВРИНЕНКО), -  США; 
проф. Гр. КОСТЮК (Ю. ПОДОЛЯК), -  США; 
проф. І. МАЙСТРЕНКО, — Німеччина, Мюнхен; 
письм. Д. ГУМЕННА, -  США; 
реж. Й. ГІРНЯК, -  США.

Червень 1954 р.
Західня Німеччина

Публікація Олександра Шугая
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Євген СВЕРСТЮК

ГОСТРОЇ РОЗПУКИ ГОСТРИЙ БІЛЬ

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАГИ

Микола Зеров став "моїм " автором ще з кінця 40-х років, коли хтось у  
Львівському університеті дав мені напівзаборонену книжку його статей і 
памфлетів. У 1965-у доля закинула мене до "Українського ботанічного 
журналу", редагованого акад. Дмитром Зеровим. Тоді я став частим гос
тем сім'ї Зерових — і Дмитра Костьовича з Марією Яківною, і завжди 
присутніх у  їхній пам'яті братів — убитого Миколи і затаєного під псев
донімом "Орест " на Заході Михайла, теж блискучого перекладача і поета.

Після виходу "Вибраного " М. Зерова в 1966 р. Григорій Кочур організував 
у Спілці письменників вечір "Зеров як перекладач". Це був максимум, що 
могли дозволити в ЦК КПУ.

Слухаючи різні виступи про художню вартість перекладів різних авто
рів, я нервово гортав допущений цензурою, обтятий томик Зерова і тихо 
обурювався, що навіть у  межах дозволеного не дозволено говорити!

Коли я несподівано попросив слова, Григорій Порфирович дав його з ос
трахом, догадуючись, що домовленість триматися теми перекладів буде 
порушена.

У своєму виступі я нагадав, що Зеров як перекладач сам по собі не іс
нує: в історію ввійшов великий нонконформіст, який розпочав бій за укра
їнську культуру разом із Хвильовим під гаслом: "Геть від Москви, орієнта
ція на культурну Європу...".

Акад. Зеров, мовчки присутній на цьому вечорі, тихо сказав мені: "Те
пер я зрозумів, за що вони вас переслідують ".

Пізніше в листі до літературознавця Зіни Геник-Березовської в Прагу я 
написав про цей свій виступ і думки про М. Зерова. Але коли на її прохання 
продовжити ці думки вже написав другого листа, то врахував, що річ іс
нує в єдиному примірнику, і кинув конверт у празький поїзд, що прямував 
на Москву...

Заходило на "празьку весну". Український журнал "Дукля" в Пряшеві 
став по суті безцензурним. Зіна Геник-Березовська розшифрувала дрібного 
листа, сама дала есеєві нинішню назву і подала редакторові П. Мурашкові. 
Він пропонував зняти дратівливий момент стосовно Л. Новиченка, а по
тім погодився дати текст без змін, чого йому пізніше не забули...

Мені також пригадали, вже в 1972 p., на слідстві: "Як було передано 
вами за кордон статтю «Гостроїрозпуки гострий біль»?

— Звичайним листом — радянська пошта працює ж нормально...
— А ви не пригадуєте, в яку поштову скриньку ви опустили цього лис

та? — поцікавився майор.
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— Ну, це вже дрібниці, — посміхнувся я.
Так що печать напівзаборонености лягла на цей есей і на мої стосунки 

із Зеровими.
"Викарбовано, як на базальті" — схвалили вони публікацію в "Дуклі”.
Гадаю все ж таки, що головною причиною цькування Д. К. Зерова була 

його органічна несумісність із брежнєвською зміною функціонерів, ситни
ків, що в світлі нових вказівок прискорено оформлялися докторами і акаде
міками. Старий інтелігент, ерудит, трудівник, він стояв перед їхніми 
очима як живий докір. Подібно як брати Микола і Михайло, акад. Дмитро 
Зеров був особистістю.

Вересень, 1994

* * *

Після цього імени раптом залягає тиша. Щось справжнє — велика 
тінь проходить перед нами, і стає незручно за дрібні слова.

Микола Зеров — не герой легенди, не прижиттєво канонізований 
клясик, навіть не автор якогось знаменитого твору. Поезії позначені 
холоднуватою дистанцією давньої, клясично суворої форми. Літератур
но-критичні статті лаконічно скупі, точні, позбавлені ефектів і яскра
вих приман. Публіцистика, окутана атмосферою 20-их років на Україні.
І разом з тим навколо його імени залишається те маґнетне поле, яке 
було навколо його особи.

Зараз нам уявляється Зеров як одна з наймасштабніших постатей 
часу, що заповідався як доба українського відродження. В контекст 
українського культурного життя ця постать вписалась як символ справ
жнього, надійного, — відповідального за долю і розвиток культури.

Поки що ми не маємо його критики і публіцистики, де він виступив 
у найбільших, у найвиразніших своїх вимірах. Але з кожного поетично
го рядка його "Вибраного" віє на нас духовною ясністю і спокійною си
лою, чистою і глибокою, що залишається поза сумнівами. Читаючи Зе
рова, почуваєш себе людиною.

Очевидно, в його постаті і залишається головним: животворна таєм
ниця збереження особи у всіх її вимірах — за всяких умов!

Прийшов він у літературу на початку 20-их років, коли на широкому 
ґрунті революційного заперечення старого пробивалися вузькі і химерні 
стежки пошуків нового в літературі.

У 1920 році виходять високої мистецької вартосте його переклади 
"Антології римської поезії", у 1924 — збірка поезій та перекладів "Каме- 
на", тоді ж нарис "Нове українське письменство", у 1926 році літератур
но-критичні статті "До джерел"... Самі назви говорять, що пошуки Зе
рова були спрямовані в глибину традиції. Тонкий мистець й ерудит, він 
розумів революційне оновлення культури передусім як перегляд і за
кріплення фундаменту, в якому у нас бракувало відкриття античности, 
що його зробили для себе французи XII століття: "Ми на плечах у древніх, 
як карлики, і бачимо далі за них завдяки тому, що вони бачили...".

Розуміння античности і шанування традиції лежать в основі понять 
європейця, як аксіоми.

У 20-і роки вони стали дискусійними. Переоцінка цінностей стала 
модою. Легко вона проходила за умов, коли зречення цінувалося як 
поступ, а моральна нескристалізованість і байдужість до національних 
традицій — як вияв високої свідомости.

Людина з глибоким і міцним корінням, Микола Зеров був органіч
ним втіленням культури, і в цьому хисткому морі заряджених кон'юн
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ктурою напівінтеліґентів він стояв непохитно і йшов безоглядно, що 
викликало подив.

Його гасло "До джерел!" звучало анахронізмом і викликом. "Бути су
часним письменником, — писав Остап Вишня, — значно легше. Нічого 
собі не читаєш, тільки пишеш. І всі задоволені". А він суворо застері
гав: "Ми повинні засвоїти найвищу культуру нашого часу не тільки в її 
останніх вислідах, а в її основах...". "Освоюймо джерела європейської ку
льтури, бо мусимо її знати, щоб не залишатися назавжди провінціялами".

Літературну традицію від грецьких і римських клясиків до корифеїв 
рідної літератури він вважав тією артерією, поза якою не можна уявити 
собі народження і життя нового.

Це дратувало провінціялів, готових розпочинати історію заново і 
вести за собою людство. Культурні інтереси були для них чужі вже то
му, що їх треба плекати, вирощувати в собі, підноситись до того рівня, 
на якому почйнаєш жити болями і тривогами народу, осмисленого в 
єдності минулого, сучасного і майбутнього. Коли його пам'ять землі і 
поривання до високого стає твоєю пам'яттю і пориванням. Коли ти 
відчуваєш опору в духовній спадщині, виробленій століттями боротьби 
і пошуків великих людей.

"Революція, — писав Зеров, — відкрила широкі перспективи україн
ському культурному розвиткові. Після 1917 року не вдалася ні одна 
спроба загнати його в тісніші межі". Революція вимагала свого продов
ження в духовній сфері — творчого утвердження, розширення, поступу.

Він хотів якнайвище піднести стелю революції, почати з глибокої 
оранки там, де метушливі плужани грались у своєчасну і дострокову, і 
працювати по-справжньому, як працюють ті, що викликають повагу і 
привертають увагу.

Для цього, як мінімум, потрібні три речі:
1. Засвоєння величного досвіду всесвітнього письменства, тобто хороша лі

тературна освіта письменника і вперта систематична робота коло перекладів. 
2. Вияснення нашої української традиції і переоцінка нашого літературного над
бання. 3. Мистецька вибагливість.

До вияснення української традиції так і не дійшло, але всіма силами 
Зеров відмітав від неї інертний намул простацтва, що найлегше схиля
ється до бурлеску і копирсання в побутовому дріб'язку; сантименталіз- 
му, захопленого розчуленим вигадуванням почуттів і фактів, замість 
дослідження їх, і вдоволеного іграшковими дозами правдоподібностей; 
парубоцького споглядального патріотизму, переважно етнографічного, 
що асимілював "тупість і муругу лінь", запозичив "мы ленивы и не лю
бопытны" і приберіг собі для тилу випробуване "моя хата скраю".

На вироблення нової традиції Зеров поклав усі сили. Він повертав 
сучасників обличчям до “тієї культурної Европи, синтезу якої поклав 
Маркс в основу своєї соціології: «Вільний розвиток кожного є основою 
для вільного розвитку всіх”.

Ті, для кого Маркс був лише ідеалізованим ім'ям, відмовляли Зерову 
в прогресивності. Одному з них він дав характерну відповідь: "Ю. Ян- 
кович ласкаво, хоч і без підставно, відносить мене до літератури правої 
(у наших безнадійно заплутаних відносинах літературних — “правая, 
левая где сторона?”)”.

Центрального місця в галасливому ярмарку Зеров не займав, але 
здалеку виднівся на видноколі і своїм талантом, ерудицією, чесністю 
протегував тому, що було покликане творити і рости. І зовсім не ви
падково він, не змовляючись, зійшовся з найяскравішим тодішнім пи
сьменником Миколою Хвильовим, котрий з зовеш іншого кінця прий
шов до "орієнтації на культурну Европу». Просто саме в цьому руслі 
вироблявся ритм, оптимальний для творців високого лету*
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Поза діяльними вимірами здогади про світогляд письменника без
плідні. Прийшла пора сумлінного перегляду оцінок громадянських і 
мистецьких позицій тих творців, які не зменшились через те, що їхні 
імена дрібні люди писали з малої літери. Підносячи одне з тих імен, JI. 
Новиченко пише:

Плужникові в "Днях" не треба було, як скажімо, М. Зерову в "Камені", йти в 
світ образів далекої античности, — він жив своїм часом, його турботами і боля
ми. Щоправда, болів ними і Зеров. Але як і чому? "3 високих хор лунає спів ту
ги і безнадії; навколо нас кати і кустодії, синедріон, і кесар, і претор" — ці ряд
ки ідеолога "неоклясиків", датовані 1921 роком, достатньо ясно розкривають ха
рактер політичних порахунків з революційною епохою.

Сумлінна критика передусім має з’ясувати, шо Плужник у "Днях" 
жив не лише "своїм часом", а й минулим, яке підсумовував:

О, минуле! Твоїм васалам 
1 в майбутньому тісно буде!

Однак згадаймо, що в праці про раннього Тичину JI. Новиченко 
спеціяльно вивчав проблему "Поезії і революції" і зупинявся на збірці 
"Замість сонетів і октав", мотиви якої різнились від вихопленого зеров- 
ського хіба що характером образности. Тим часом критик не називає їх 
"політичним рахунком з революційною епохою", а сумирно констатує, 
що Тичина "не розумів і не приймав революційного насильства". Там 
Л. Новиченко виявив дивну гнучкість і широту розуміння: на чотирьох 
сторінках пояснював, що "тодішні помилки поета аж ніяк не були його 
особистими помилками: достатньо згадати, скільки представників інте
лігенції...". Під цю широту погляду М. Зеров не попав, бо йому випала 
роля антипода, потрібна за добрим старим звичаєм для демонстрації 
"суворої принциповости", яка має врівноважувати "ліберальне" тракту
вання і довір'я, виявлене на цей раз до Є. Плужника.

Відомо, що "ідеолог неоклясиків" був лише центром притягнення в 
гурті Рильського, Филиповича, Драй-Хмари і Бургардта, прозваних "не
окласиками” в дусі часу, коли все осмислювалось у поняттях угрупова
нь. Очевидно, вся правда про групу неоклясиків була в їхньому жарті:

Ми виникаємо стихійно,
Щороку сходячись на чай.

Але стихійно єднала їх висока освіченість, пристрасть до ваговитого 
слова, повага до культурної спадщини, зокрема античної, — і далеко не 
ідеологічне кредо:

Клясична пластика, і контур строгий,
І логіки залізна течія —
Оце твоя, поезіє, дорога.

Кредо, власне, Миколи Зерова, бо в творчості неоклясиків було бі
льше відмінного, ніж спільного. Легко зрозуміти, що з такою "програ
мою" не було ніякої потреби в "ідеологові", особливо коли зважити, що 
неоклясики найменше грались в ідеологію і плятформи, за що й були 
прозвані парнасцями...

Але чому ж він все ж таки — "йшов у світ образів далекої античности"?
Для Зерова клясика — не захисний плащ, а справжня любов, "по

рив, недосяжна мрія та гострої розпуки гострий біль". Лірик за нату
рою, людина величезного темпераменту і великої вразливости, Зеров 
шукав гармонійно врівноваженої форми, яка давала б ілюзію філософ
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ського спокою "у ненастанних сльотах" і фіксувала б хисткі марева та 
жахні відчуття прірви в "ясну й дзвінку закінченість сонета".

"Строгий стиль" клясики відповідав стримано-суворому, вольовому 
ставленню Миколи Зерова до життя. "Олімпієць", він все ж таки вбирав 
його на всю широчінь своєї багатої натури, але відкидав малодушність 
сантиментальної кваші, твердо зазираючи у вічі Скорпіону, щоб муж
ньо вичитати з гороскопа:

А ця на бруку знайдена підкова —
Єдиний добрий на майбутнє знак.

З літературних попередників чи не найближчою Миколі Зеройу була 
Леся Українка, і то не лише через ерудицію і "холодне царство суворих 
ліній" давньої клясики. Присвячена Лесі Українці його розвідка найак
туальніше звучала, бо була сповнена суперечок з "масовим" читачем і 
натяків типу: "тоді ще він цінував ерудицію". Теми й мотиви цієї висо
кої творчости всі, майже без винятку, навіяні враженнями українського 
життя, породжені думами і настроями українського інтелігента — в 
цьому Зеров знав Лесю Українку, як самого себе. Він захищав ці теми 
й мотиви не перед Лесиними сучасниками, а перед своїми: «Зупинімо
сь на греках і римлянах, на французьких та англійських революціоне
рах, — невже це для нас екзотика? Невже ми до такої міри відчужені 
від їх світогляду, мистецтва, суспільних ідеалів та громадянських тради
цій, щоб не побачити в їх світі коренів нашого?” І тремтять у цьому за
питанні навіть нотки співчуття.

М. Зеров був літературознавцем, що відчував живий пульс творчости 
і знав живий смисл фактів, де б то не було схоплених у принагідному 
висвітленні. Він дав нам справжні зразки наукової критики — точне 
розуміння слова і думки письменника, якого досліджував, точне знання 
творів, про які писав і які "в умі" тримав — і жодного сумнівного аргу
менту, квапливої гіпотези, однобічного судження чи позірних фактів, 
за якими губилося б головне. Таке тонке чуття міри і чуття істини мож
ливе було на ґрунті зеровської ерудиції та багатющої пам'яти, в якій 
уявлення зберігались незаокруглено живими й активними — як засіб 
тонкого розуміння та естетичного сприймання. Зеровські рядки притя
гають силою життєрадісного, енергійного таланту. Про що б вони не 
були — вони ваговиті, зернисті, прозорі. Як самовиявлення людини, 
яка скільки б не розкривалась — ніколи не вичерпає себе і ніколи не 
сяде на мілині. Зеров-поет на перший погляд правдиво окреслив себе в 
само означенні:

Ми надто різьбимо скупі слова,
Прихильники мистецтва рівноваги.
Ніхто не скаже нам: "Жерці і маги!
Ви творите поезії дива»...
Чутливість наша вбога і черства 
І не вгамує молодої спраги.

Ніхто й не говорив йому тих високих похвал. І, мабуть, в чомусь ін
шому шукала вгамування молода спрага. Клясична форма приваблюва
ла аматорів та літераторів, що шукали справжньої школи та зразків ра
фінованого смаку. Але в книжці Зерова читач завжди відчує подих не
підробної поезії та далеко не черстве чуття, що ледве стримується тіс
ними рамками сонета. Його образи — не химерно-величні побудови зі 
слів, тут слова наче виростають з цільного моноліту і справді різьблять 
контури чогось душевно ясного і незбагненно знайомого, як ті затерті 
в підсвідомості весняні акварелі, як свіжість квітневого повіву:
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Десь ключ птахів небачених летить,
А сутінь гусне, і дзвінка блакить 
Вже мерехтить у іскравім уборі.

Як затертий "серед буденних справ і злої метушні" "край придорож
ніх верб і мудрих вітряків". І як прозорість вечірньої години, коли

Відкрились знову "двері у стіні":
Стих очерет, замшілі сплять колеса.
І чаплі, знявшися на мілині,
Перелітають золотисті плеса.

Багато вмістила в собі збірка "Вибраного" М. Зерова, де нема нічого 
випадкового і зайвого, і можна з живим інтересом говорити про кожен 
вірш, в основі якого — фундамент історії.

Скільки разів повторювався, від Шевченка до Довженка, наш тради
ційний сон про прийдешнього архітектора-поета, який

Зламає будівельний трафарет,
Безстильних років соромітний спадок,
Злетить над городом на крилах згадок 
І вроду-бранку визволить з тенет.

Скільки разів ставали і ставатимуть актуальними аксіоми, що тратять 
силу там, "де розум і чуття — все спить в анабіозі", а в хвилю пробудження 
знову інстинкгово хапаються за рятівну нитку традиції, урезонюючи себе:

В природі стільки знаків і заміт:
Держить рисунок листу антрацит 
І біла крейда мушлі відпечаток.
Чи ж людська споминка така слаба?
Чи то його, минулих днів остаток,
Пожерти мусила нова доба?

А потім знову, поринаючи в клопітно безплідній метушні, втрачаємо 
відчуття реальности власного єства і починаємо сумніватись:

А може й так, що весь той вік несвітський 
Є тільки виплід молодого сну,
Що й досі снить романтик Яворницький.

Ґримасними й зайвими здаються окрилені співи поета, що "живот
ворить душею давній міт", коли "зрана й до ночі гуде колесо темних 
турбот". У "Потьомкінських селищах" Микола Зеров спробував визна
чити історичну результативність многотрудного маскараду — до самозабут
тя і самозречення — задля цивілізованого звеличення дикунського культу:

А ніч ішла на працю, крик і галас,
Щоб завтра сонцем названа — з галер 
На степові експромти милувалась.

Ні "чистого мистецтва", ні олімпійської байдужосте до проблем сьогод
нішнього дня у Зерова не знайдеш. Навпаки, в його поезії особливо сер
йозно звучать мотиви громадянського виховання, народної самоповаги і 
гідносте. У суворій клясичній формі вони набувають переконливої сили 
непорушних законів людського життя. Є щось вічне, неминуще в тих рі
зьблених формах, в тому зеровському моноліті, де не знайдеш жодної фа
льшивої чи легковажної лінії. Його можна багато разів читати і перечигу-
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вато, відкриваючи нові нюанси, Грані, перегуки. Як в отому вічному мотиві 
протиставлення чистото й любови — мстивості й ненависті:

І Саломея!.. Ще дитя (дитя!).
А п’є страшне, отруєне пиття 
І тільки меч та помсту накликає.

Душе моя! Тікай на корабель,
Пливи туди, де серед білих скель 
Струнка, мов промінь, чиста Навсікая.

Невелика збірка оригінальної поезії Миколи Зерова досить чітко ма
лює основні штрихи внутрішнього життя покоління і психологію доби, 
передає інтелектуальний пульс її. Клясична тенденція ловити вічно сут
нє з-поміж яскравих зблисків життєвої течії відповідала складові розуму 
й таланту поета.

Здавалося б, у цьому зачарованому колі "еллінської гармонії" було 
цілком досить простору для кристалізації хвилин душевної напруги по
ета, який до того ж був професором — одним з найяскравіших в історії 
Київського університету.

Він розірвав це коло і вийшов поряд з Хвильовим на вітряний пе
редній край боротьби за долю української культури. Очевидно, в цьому 
було його більше покликання... Поезія Зерова творилася, мабуть, тільки 
в ті гармонійні хвилини, що приходять після праці на повну силу — а 
завжди навколо нього було неосяжне поле, що чекало благословенних рук.

Здається, його праця й творчість трагічно перервалася в той час, ко
ли він мав тільки розпочинати свій головний твір — на рівні своєї пос
таті, органічно нездатньої здрібнюватися і зменшуватися.

"Я туго ріс"... Зате він ріс у всяку погоду. Так туго росте в землю 
кремезний дуб, скидаючи листя, скріплюючи крону, щоб потім сягнути 
в небо своїм верховіттям і шуміти на вітрах історії.

Якось не віриться, що він, як і Франко, не був кремезним і не міг 
виконувати хлібної норми, коли його доля завернула на дорогу Черни- 
шевського.

Полярна ніч і волохатий сполох 
Над безвістю засніжених долин.

Саме так, як рік тому наснилося в сонеті "Чернишевський"...
Коли звужувалося життєве коло і зябко зазирала в вічі сліпа соло- 

вецька ніч, він працював, працював з останніх сил над тими ж перекла
дами, які вслід за ним та ніч безслідно поглинала.

Навіщо? "Щоб зберегти єдність особи". За найнікчемніших, нелюд
ських умов цей монолітний живий уламок української культури зали
шився собою. У ньому жевріла та сама снага творчости і шарпала та са
ма думка:

Глибокими борознами лягають Літа, зруйновано багато набутків і багато чого 
потрібного поросло травою забуття. Валиться стара школа; культурний сосняк, 
посаджений коло неї, розрісся на справжню тайгу і закрив краєвид навіть на чу
мацький шлях Сагайдак, "до повіту — 60, до станції — 80», і в учительськім по
мешканні самогонний апарат, — і все таки цей глухий шлях виходить десь на 
широку дорогу історії... І цілина таїть в собі великі сили, треба лише знати, як 
ті сили збудити до життя...

Будуть приходити й  приходити В нашу культуру покоління, ЯКИМ не 
розминутися на роздоріжжях з цією великою тінню, з цим ясним розу
мом, що не знав половинчатости, і суворим сумлінням, яке не знало 
перґюнтівської спокуси: "обмини стороною".
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Джеймс МЕЙС

БУРЕМНИЙ ДУХ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

(Микола Хвильовий)

Арешт Михайла Ялового знаменував собою початок кінця.
Далі не буде ніяких літературних дискусій, ніяких полемічних ста

тей, один за одним підуть у небуття молоді і красиві хлопці, 
завершиться епоха, яку потім назовуть трагічно і страшно — "розстрі
ляне відродження".

Володимир Сосюра у своєму романі "Третя рота" через багато років 
напише: "За арештом Ялового пролунав постріл з браунінга, яким Ми
кола Хвильовий розбив собі череп, і його геніальний мозок криваво 
розбризкав стіну його кімнати, Це він творив, клянусь серцем, тільки з 
любові до свого народу"1.

У своїй поемі "Електричний вік", ніби прозираючи свою трагічну до
лю, Микола Хвильовий обмовився:

Але ще довго буде степ 
ревти.
Я знаю це.
Не раз іще гостей 
з звірячими очима, 
що гірше татарви 
часів перегорілих, 
чекатиму до себе .

У своїй передсмертній записці він скаже: "За Генерацію Ялового від
повідаю перш за все я, Микола Хвильовий...". Панегірики на честь ко
мунізму, соціалістичного будівництва, комуністичної партії — остання 
спроба захистити тих, хто ще живий, ще творить. Безнадійна спроба. 
Переконаний, що на той час у Миколи Хвильового уже не залишилося 
жодних ілюзій щодо комуністичної системи, яка запанувала в Україні, і 
щодо ідеології, яка перемогла. А оте моторошне "Хай живе...” — остан
ній порух мужньої душі, яка навіть ув останню свою хвилину не мала 
права на правду, моторошна передсмертна гримаса "характерника" (як 
назвав його Володимир Коряк), гримаса страшного болю, відчаю. Бі
льше для своїх друзів він уже не міг зробити. Всі гріхи на ньому, вся 
відповідальність на ньому за те, що були молоді, що творили, що лю
били. "За Генерацію... відповідаю я, Микола Хвильовий..." .

Перед тим він пережив відлучення від свого дітища — ВАПЛІТЕ. У 
1927 році з метою врятування "Академії" його і Ялового було виключе
но з числа її членів. Конфісковано і знищено журнал з другою части
ною роману "Вальдшнепи"4. У листі до редакції газети "Комуніст" він 
зрікся своїх поглядів, практично зрікся самого себе. І ось останнє ба
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гаття, в якому горить його незакінчений роман — ймовірно, широко 
розрекламовану роман "Комсомольці"... Булгаков помилився: рукопи
си горять і згоряють назавжди: "знищив — значить уже знайшов у собі 
силу зробити те, що я сьогодні роблю...".

Після його смерти був улаштований божевільний шабаш. Одного за 
одним викликали у партійні органи його друзів, українських письмен
ників, і змушували кидати слова осуду і зневаги на могилу того, кого 
вони любили і поважали. "І ще я пам'ятаю, — пише Володимир Сосю- 
ра, — сонячний день, хвіртку двору будинку “Слово”, біля якої стояли 
Досвітній і Епік.

Я чимось був дуже обурений, а вони лагідно мене заспокоювали, ка
зали, що все добре, а над ними, молодими, стрункими і красивими, 
смерть із тьми вже замахнулась своєю гострою і безпощадною косою... 
А може, й знали, бо за ними вже ходили її двоногі тіні"5.

Під час відзначення 100-річчя від дня народження Миколи Хвильо
вого, либонь, чи не найголовнішим питанням, довкола якого велися 
запальні дискусії, було таке: вірив чи не вірив цей видатний україн
ський письменник у комуністичну ідею, був чи не був він націоналіс
том? Юрій Луцький стверджує: "Ідеологія Хвильового побудована на 
широкому інтернаціоналізмі, а не на вузькому націоналізмі. Його звер
тання до Заходу, його “азіятський ренесанс” не мають національної 
підстави"6.

Юрій Шерех у своїй статті, щоправда, з іншого приводу, робить 
влучне зауваження: "Інтернаціонально-комуністичні ідеї приходять і 
відходять, — але вони не творять мистецьких цінностей (як і інших 
теж); а національне лишається, поки нація не знищена фізично, і воно, 
і тільки воно творить ті цінності людського духу, які має людство і яки
ми воно заслужено пишається"7.

Безперечно, різкість і гострота суперечок щодо ідеологічної заанґа- 
жованости Хвильового з часом втратить свою актуальність; на Хвильо
вого почнуть дивитися в контексті його часу, шукатимуть у його житті і 
творчості золоті зерна безцінного інтелектуального і духовного досвіду, 
який є набутком світової цивілізації.

"Не питаючи нас, — пише Леонід Плющ, — він уже ввійшов в укра
їнську історію, та ще й об'ємну: хоч би яку площину ми розглядали, 
уважне око знайде на ній і його сильвесту: червону, жовто-блакитну, 
чорну... Багатокольорову, бо об'ємний часопростір історії є хромохро- 
нотопом. Поліхромну хоча б тому, що колір сильвести залежить і від 
нашого ока, точніше від нашого діалогу з ним, від нашої здібности до 
“Я — Ти — Слова”. Діалогу в площинах прози, поезії, політики, історії, 
навіть економіки, якщо згадаємо "хвильовиста" Волобуєва...”8.

Діалог із Хвильовим дуже непростий — як непростий час, що його 
породив.

Годувала мачуха-недоля,
Змайстрував мене батько-кукіль...—

це спроба поетичної автобіографії9.
У "Короткій* автобіографії", написаній у 1924 році під час обміну 

партквитків, він скаже про себе набагато більше. Народився Микола 
Григорович Фітільов (літературний псевдонім — Микола Хвильовий) у 
селі Тростянці Охтирського повіту Харківської губернії, в сім'ї народ
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ного вчителя. "Університети" його були короткими — всього чотири 
класи Охтирської гімназії, де він брав активну участь в українському 
революційному гуртку. Через це був змушений покинути навчання без 
атестата, почав працювати чорноробом у господарстві місцевого помі
щика, ведучи революційну пропаганду серед селян. У 16 — 17-літньому 
віці знайомиться з творами класиків революційної російської думки. 
Доля привела його на Донбас, де працював у різних місцях, був актив
ним учасником марксистських гуртків. У 21 рік пішов простим солда
том на фронти першої світової війни10. "Три роки походів, голодовки, 
справжнього жаху, який я описати не ризикну, три роки голгофи в 
квадраті на далеких полях Галичини, в Карпатах, в Румунії і т. п. і т. д.
— все це теж що-небудь значить", — писав Микола Хвильовий у листі 
до Миколи Зерова — свого духовного учителя, видатного літературо
знавця, перекладача, поета11.

У 1919 році Микола Хвильовий вступив до більшовицької партії. 
Своє рішення він пояснює так: "Більшовики (...) в той час ішли в кон
такті з українськими партіями, які добивалися державної незалежності 
(...), більшовизм мені був близький ще і особливо тому, шо я його ро
зумів, як децентралізовану владу Рад"12.

Участь у бойових діях проти петлюрівців, дроздовців; оточення під 
Орлом, звідки він виривається з групою політпрацівників (усіх їх зви
нуватили в "расхлябанности", проте, протримавши майже місяць в 
Особливому відділі, виправдали і випустили). Служба в редакційно-ви- 
давничому відділі 13-ї армії, потім у 2-й кінній армії, де Хвильовий 
співпрацює в армійській газеті. "З ліквідацією врангелівщини мене нап
равляють на Кавказ у другий кінний корпус. Звідси знову у Харків.

Демобілізувався я розпорядженням ЦК у лютому 1922 p., прослу
живши фактично у двох арміях — в царській і Червоній — понад 7 ро
ків13”. Саме з цього часу і починається активна літературна діяльність 
Миколи Хвильового. Вона збігається з початком унікального політич
ного, культурного і духовного процесу, який мав назву "українізація". 
Причини цього явища — не предмет аналізу в цій статті. Скажемо ли
ше, що прийняття політики українізації у 1923 р. означало, між іншим, 
і надання широкої партійно-державної підтримки розвиткові україн
ської культури, в тому числі й літератури. Колишні боротьбісти та їхні 
однодумці отримали фактичний контроль над найважливішими друко
ваними органами: В. Еллан-Блакитний став редактором "Вістей 
ВУЦВК", О. Шумський — головним редактором "Червоного шляху",
С. Пилипенко — "Селянської правди". Витало в повітрі відчуття новиз
ни, безмежної віри в те, що старого світу, з усіма його обмеженнями, 
вже немає. Нація розвивала свою культуру надзвичайно швидкими тем
пами; тисячам людей здавалося, що література і мистецтво — їхнє пок
ликання, їхнє призначення на землі. За одним джерелом, під час мі
ського перепису населення у 1922 році десять тисяч киян назвали сво
єю основною професією професію письменника14. Українське культур
не життя набуло безпрецедентного розквіту, почало впливати на інші 
аспекти суспільного життя. Повернення в Україну емігрантів М. Гру- 
шевського, Ю. Тютюнника та інших творило ілюзію консолідації нації, 
ілюзію прекрасної перспективи. Очевидно, шо в цього явища був і тем
ний бік: звірина, опісля названа "ідеологічною сторожовою собакою", 
вже перебувала в процесі еволюції, уже можна було розпізнати її зло
вісну гримасу15. Вже були письменники, які змушені були друкуватися
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за кордоном, тому що не мали такої змоги в Радянській Україні16. "Но
ві люди", які після 1928 року стануть "центральними", вже чекали свого 
моменту, часто виступаючи навіть проти правовірних комуністичних 
письменників, які їм здавалися недостатньо ортодоксальними. І все ж у 
середині 20-х років тон задавали поки що не ортодокси, а талановиті 
митці — П. Тичина, М. Куліш, JI. Курбас, О. Довженко... Найпопуляр- 
нішим, найвпливовішим серед них був Микола Хвильовий. Молоді, 
сповнені романтики, безмежної довіри до революційних гасел та про
голошених ідеалів, вони ставили перед собою запитання світових мас
штабів; вони були щиро переконані, що творять новий культурний кос
мос. У таких грандіозних устремліннях було щось прометеївське, спів
звучне духові часу.

Серед основних питань, які вони ставили, було й таке: як повинна 
розвиватися українська культура? В яких напрямках? За якими моделя
ми? На ці питання Микола Хвильовий дав найясніші і найбезкомпро- 
місніші відповіді. Спочатку — своїми літературними творами, потім — 
публіцистичними статтями, в яких чітко оформлені його філософські й 
естетичні погляди.

Я не ставлю собі за мету в цій статті оцінювати художній рівень тво
рів М. Хвильового. Літературний космос письменника багатомірний, 
об'ємний; його освоювали й осягали чимало видатних літературознавців 
і критиків, які сповна могли відчути "запах слова", його стильову і жан
рову багатогранність. Надовго відлучений від читача, Хвильовий ті- 
льки-но починає "працювати", потужно впливати своєю колосальною 
енергетикою на духовний світ України. Григорій Костюк про дос
лідження його творчости висловився так: "Я вірю, що нові критики і 
дослідники, які прийдуть тепер і поставлять по-новому проблему Хви
льового і його теоретичних мистецьких поглядів, будуть, з одного боку, 
тими теоретиками і пропагандистами, яких з такою тугою виглядав і 
очікував М. Хвильовий ще за свого життя, а з другого — будуть вони 
тим новим «спільним зусиллям», завдяки якому ми, як висловлювався 
Хвильовий, виведемо нашу "хохландію" на "великий історичний 
тракт"17.

Справді, "проблема Хвильового" — це не лише проблема суто літера
турознавча; вона тісно змикається з проблемою переборення недержав
ною нацією комплексу меншовартости, провінційносте; це проблема 
шляхів духовної еволюції українців як повноцінної високорозвиненої 
нації і України як держави. Для мене — як історика і політолога — цей 
вимір творчости Хвильового є найцікавішим.

Микола Хвильовий заявив про себе спершу в жанрі поезії. У 1921 
році на сторінках журналу "Шляхи мистецтва" з'явилася "Поема моєї 
сестри"; в цьому ж році вийшла перша збірка "Молодість"; майже одно
часно окремою книжкою публікуються поема "В електричний вік", нас
тупного року — збірка "Досвітні поезії". Романтика революції, всепла- 
нетарні космічні розломи, буяння кольорів, апологетика руху, сонця — 
все це невід'ємні риси поезії Миколи Хвильового. Але предмет нашої 
уваги — інтуїтивні прозирання майбутнього.

Від:
— Нема неба,
Нема!
Єсть —
Бороть-ба!18
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— до страхітливого "Голоду", в якому "голодні собаки поїдають то
рішній гній", до розпачливого вигуку: "Ах, як мертво":

Але мовчить застигла в тій іржі.
Ах, як мертво навкруги, як мертво!..
Пеленає революції мовчазні жертви
Моїх думок розпатланий кужіль19.

Від вірша до вірша все частіше з'являються мотиви безнадії, образ 
"неприковано-прикованого Прометея", двох кротів, які "із жагою все
ленського жаху ссали кров один з одного", мороку, "духу баговиння"... І
— майже наприкінці життя:

А уночі додому...
Коли іду додому
... чи ліхтарів зітхання...
Та тільки, мабуть, люди 
3 голодної губернії,
А може, і під'їзди 
В розпуці завивають...
І холодніє час20.

Із "дисципліною робочих ритмів і пролетарських метафор", яку Хви
льовий разом із своїми товаришами Володимиром Сосюрою та Майком 
Йогансеном задекларували у своєму "універсалі до робітництва і проле
тарських мистців українських", явно щось негаразд. Революційна ро
мантика входить у протиріччя із очевидним затуханням творчої живої 
енергії суспільства. Звідси, з цього розчарування — в поезії Хвильового 
апокаліптичні видіння майбутнього жаху; поступово блякне і осипаєть
ся позолота, крізь революційну риторику проступають риси страхітли
вого і невблаганного роздвоєння особистосте. Чи замислювався над 
цим сам Хвильовий? Чимало критиків схильні вважати ці його геніаль
ні прозріння продуктом підсвідомосте, природи самого таланту21. На 
мій погляд, аналітичне і художнє мислення у Хвильового рівноцінні й 
напрочуд згармонізовані. Те, що він не договорює у своїх публіцистич
них статтях, захищаючи себе ідеологічним частоколом комуністичних 
інвектив, чітко проступає у його художніх творах. Там він послідовні
ший і відвертіший. Ключ до "таємниці Хвильового" потрібно шукати 
передовсім у його новелах, повістях, романах. Отож, роздвоєння осо
бистосте... "Навіть кращий із тих, в кого розколюється «я», навіть він 
іде в "супроводі низенького лоба, розкуйовдженого волосся і приплюс
нутого носа". Це з короткої передмови самого автора до новели "Я (Ро
мантика)". Хвильовий любить ці коротенькі передмови, майже в кожній 
він розтлумачує читачеві, як розуміти те, що він прочитає. Хвильовий 
блефує, резонерствує про сприяння своїми творами "перевихованню 
вищезгаданої інтелігенції в дусі комуністичного світогляду", — сам же 
все впевненіше стає на смертельно небезпечний шлях осмислення со- 
ціально-політичних процесів, які відбуваються у країні під назвою 
СРСР, в Україні, в партії22.

У повісті "Сентиментальна історія" він мимохідь запитує устами сво
єї героїні: "Ти не знаєш, хто буде цезарем майбутньої імперії — світо
вий мільярдер, чи світовий чиновник?"2

Недомовленість Хвильового, зовнішня ускладненість стилю... Одні 
пояснюють це недостатнім професіоналізмом, інші називають новатор
ством. Впадає в око надзвичайна закодованість, зашифрованість

35



письма Хвильового. Дивовижно, але факт: цей наскрізь, як багато хто 
вважає, "комуністичний" письменник, із своєю фанатичною мрією у 
"загірну комуну", сказав практично все про тоталітаризм комуністичної 
системи, про поглинання людини державною машиною, про стирання 
індивідуальносте. Його вбивчі формули розкидані у нібито хаотичному 
безладді по художніх творах, вони з'являються з нагоди і без неї, часто 
невмотивовані, не поєднані із загальним контекстом, часто — просто 
невмонтовані; але вони, ці формули, — найголовніше, виболіле, те, на 
що працюють його іскрометна фантазія, холодний розум і тверезий 
розрахунок: хто має вуха, той почує!

Еволюціонував Хвильовий швидко. Цьому сприяли і природа його 
бунтуючого, "мятежного" таланту, і спресованість часу. Кіт у чоботях — 
Гапка, товариш Жучок, сіренький муравель революції, якій проспівав 
він свою "маленьку пісню", дуже швидко доростає у "Санаторійній зо
ні" до потаємної чекістки, аґентки червоної охранки: "Це вже не нетрі 
женської душі, а це нетрі взагалі. Я просто звикла висліджувати, доно
сити. А поскільки до інших справ була постійна індиферентність, і ос
кільки я завжди пам'ятала, що охранці віддала все, що могла, я не ті
льки полюбила цю справу, — я просто — сто чортів! — не можу без неї 
жити!’’24.

Хтось може заперечити: що спільного у героїні "Кота в чоботях" з 
Майєю "Санаторійної зони"? Між "котом у чоботях", який ходить "по 
бур'янах революції, носить сонячну вагу, щоб висушити болото", і че
кісткою, яка майже благає у свого потенційного коханця вдіяти щось, 
аби вона могла донести на нього?... Як не дивно, але аналогія тут пря
ма: "кіт у чоботях" — істота тупа, неосвічена, догматична, для неї аб
страктні ідеї вищі від людини, її життя, вони — понад усе; її розум по
неволений комуністичною схоластикою; ця дитина — звір поки що у 
зародковому стані, вона ще здатна викликати почуття поблажливосте, 
навіть сентиментального замилування, — але крізь романтичний флер 
вже проступають риси хижого оскалу. Це "революція", яка потенційно 
може пожерти своїх дітей, тому що безпощадна, засліплена і, навзагал, 
ідіотична. В "Санаторійній зоні" вже відтворено активний процес по
жирання. У "Вальдшнепах" — процесс деґрадації. "Карамазова захопила 
соціальна революція своїм розмахом, своїми соціальними ідеалами, що 
їх вона поставила на своєму прапорі. В ім’я цих ідеалів він ішов на 
смерть, і пішов би, висловлюючись його стилем, на тисячу смертей. 
Але як мусів себе почувати Дмитро Карамазов, коли він, потрапивши в 
так зване ‘‘соціалістичне” оточення, побачив, що з розмаху нічого не 
вийшло і що його Комуністична партія потихесеньку та помалесеньку 
перетворюється собі ца звичайного "собирателя землі руської" і спуска
ється, так би мовити, на тормозах до інтересів хитренького міщанина- 
середнячка"25.

Найвиразніше, як на мій погляд, Хвильовий висловив свої погляди 
на суспільно-політичні процеси в повісті "Сентиментальна історія". Во
на, силою багатьох обставин, найменше потрапляла в поле уваги кри
тиків, тому є сенс зупинитися на цьому творі докладніше. Героїня, яку 
торкнулася своїм крилом революційна романтика "світових пожарів і 
невідомих фантастичних країв", раптом побачила, "що прийшла якась 
нова дичавина, і над нашою провінцією зашуміла модернізована тайга 
азіатщини"; "тут, у нашому комолі, була якась розгнузданість". Героїня
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ж сприймала "вишневооку Україну'* як "химерний край диких і темних 
доріг до романтичної комуни". І вона почала шукати ці дороги.

Згідно зі своєю художньою концепцією, Хвильовий виводить у по
вісті не "зайвих людей", не випадкових героїв, а — типи. Це — триві
альний комуністичний паноптикум: сіроока журналістка-садистка, лес
біянка, товаришка Уляна — комуністка, жінка колишнього комуніста 
товариша Бе, діловод Кук — підстаркуватий аморальний холостяк... 
Поступово до героїні приходить прозріння: пізнання напівабстрактної 
далечини втрачає будь-який сенс без любови до людини, без стабільних 
земних людських цінностей. Від імітації громадської активности вона 
кидається до віри в Бога. Вона зустрічає художника Чаргара, геніально
го художника, незвичайну людину; вона покохала — вперше в житті, 
але художник, усвідомлюючи спорідненість їхніх душ, боїться. Хвильо
вий не розшифровує, в чому полягає цей страх, — ословлюється, ніби 
між іншим: "Ти боїшся, що я на тебе донесу?". Повість наскрізь прони
зана страхом. Фанатично боїться комуністів діловод Кук. Таїть у собі 
страх сіроока журналістка, тому і щиро радить героїні перестати думати 
і говорити про політику: "Єсть багато непомітних людей. Ну... коміса
рів, припустим, але вони живуть так, як усі живуть. І саме тому вони й 
герої. (...) Поспішай на мою доріжку, а то буде пізно". Це — й погроза,
і застереження. Суспільство "непомітних людей" страшне своїм контро
лем над особою, яка вже поневолена режимом. Не випадково худож
ник Чаргар розпачливо вигукує: "Ну навіщо? Ну навіщо ці комуністи, 
ці ячейки,, ці профспілки й тисячі інших організацій? Боже мій, ну на
віщо? Я задихаюсь! Я їх зовсім не хочу чіпати — Боже спаси! Хай вони 
завойовують цілий світ. Але при чому ж тут я? Чому я повинен кожної 
хвилини озиратися і повинен слухати ці мітинги? Боже мій, як я хотів 
би, щоб вони зовсім не знали про моє існування!".

Товариш Бе у п'яному запої вбиває сокирою товаришку Уляну. Ге
роїня ріже на цурпалки прекрасну ікону із світлим ликом Христа. Вона 
зрікається Бога і себе. Наступного дня вона подарує свою цнотливість 
дегенератові Куку. Її душа порожня, порожньо і довкруг — мавп'ячі фі
зіономії, важкий сопух на дорозі, якою пройшло стільки "м'ятежних 
душ". У віщому сні вона вже аферистка, провокаторка, убивця. У тому 
ж віщому сні "з жахною силою, розсікаючи темно-сині простори, летів 
на землю витвір геніального скульптора" — якась велична постать у ке
пі. Кого має на увазі Хвильовий? Що це за фігура в кепі? Скільки їх, 
гіпсових, бронзових, гранітних, з незмінно піднятою правицею, з нез
мінною кепкою, впало з монолітних п'єдесталів останніми роками в 
Україні!.. Тут же, нібито знічев'я, Хвильовий пробиває простір слова і 
часу символічною і пророчою фразою: "Морітурі те салютант" (ті, що 
йдуть на смерть, вітають вас)26.

Ті, що йдуть на смерть... Певен, Хвильовий передбачав і усвідомлю
вав смертельну небезпеку тієї гри, яку розпочав своєю письменни
цькою діяльністю. В суспільстві наростав терор, і це відбито у його тво
рах. Роздвоєння особистости, насадження страху, стандартизація суспі
льства, бюрократизація — ці процеси чітко зафіксовані в його творчос
ті. Але, з іншого боку, вперше в історії України українська культура і 
література отримала державну підтримку. Вперше офіційною держав
ною політикою була політика українізації. Вперше письменники отри
мали можливість широко публікувати свої твори. Наука, культура, осві
та — це те поле, та екологічна ніша, де українська нація могла виявити
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свою дієвість, задемонструвати своє духовне й інтелектуальне зростан
ня. Був шанс духовної еволюції, — і цей шанс Микола Хвильовий, 
один із найосвіченіших і найвідважніших людей України, не міг не ви
користати.

Втім, поруч із вартісними творами на сторінки друкованих органів 
широкою хвилею ринула графоманія, дешеві агітки, погрожуючи змес
ти на своєму шляху справжні художні цінності, знищити високі орієн
тири. ЗО квітня, 31 травня, 21 червня 1925 року в тижневику "Культура і 
побут” з’явився цикл памфлетів Миколи Хвильового, об’єднаних зага
льною назвою ’’Камо грядеші". "Культура чи халтура" — так визначив 
загальне полемічне спрямування памфлетів Микола Зеров на публічно
му диспуті 24 травня 1925 року у Києві27. Але фактично Микола Хви
льовий ставив питання набагато ширше. У контексті його статей "Дум
ки проти течії" (1926), "Апологети писаризму" (1926), "Україна чи Ма
лоросія?" (ця стаття змогла повністю побачити світ лише 1990 року) ми 
сьогодні можемо твердити, що не вузьколітературні питання хвилювали 
Хвильового. Йшлося не лише про літературу.

Чимало дослідників Хвильового, заскочених складністю теоретичної 
спадщини письменника, передовсім звертають увагу на мотиви розча
рування в комуністичних ідеалах, в самій революції; багато статей на
писано, аби довести факт його роздвоєносте, психологічного сум'яття. 
Переконаний, що такий напрямок дослідження творчости Хвильового 
викликаний розгубленістю перед цим складним феноменом, невмінням 
чітко розставити акценти, — одне слово, неспроможністю увійти в світ 
Хвильового, глянути на тодішні політичні, культурні, духовні процеси 
його очима. Хвильовий не потребуватиме жодних виправдань, нічийого 
захисту, коли поставити логічне запитання: не — в чому розчарування, 
а — в що вірив, про що мріяв письменник? І чи комуністичні ідеали, 
які він сповідував, були комуністичними в тому сенсі, в якому ми їх 
розуміємо сьогодні, — тобто ідеалами антилюдяного тоталітаризму? 
Послухаємо самого Хвильового: "Найлютішим ворогом пролетарського 
мистецтва є ідеологія столипінських “отрубів”. Робота її невидимих 
агентів зробила вже своє діло. Вульгарний марксизм є продукт цієї ро
боти. Отже, боротьба з вульгарним марксизмом стоїть на черзі дня як 
актуальніше питання”28. Вульгарний марксизм у царині духа, за Хви
льовим, означає утилітарний підхід до мистецтва, який "має прихи
льність не лише до громадського порядку, але й до громадського іде
алу"29. "Сатанинською свистопляскою" називає Хвильовий наступ "чер
воної графоманії", яка в радянських часописах "комунізує маси". Хви
льовий чітко бачить, що "демагогія і спекуляція “енків” надто зручна: 
вона не примушує багато думати і до того ж із кінематографічною 
швидкістю видає "ярлички" кваліфікації”. Вона — це "та абстрактна ка
тегорія в психіці суспільства, яка за наших днів становить архіконкрет- 
ний консервативний чинник. Вона “подвійності”, як пише "енко", "не 
розуміє, але вона слабує на логіку". Вона — "темна наша батьківщина", 
їй, як пише той "енко", "противна складність". Але вона хоче жити, бо 
ж недарма вона шукає вказівок, яким чином використати "буржуазні 
знання", бо ж недарма вона нарікає, що "життя не встигло набути ста
лих форм" і, очевидно, має ту складність, що їй противна”30. Леонід 
Плющ, аналізуючи світогляд Хвильового, пише: "У Хвильового маємо 
обидві форми історіософії. На поверхні — комуністична і, навіть, ста
лінська фразеологія, під якою лежить досить прозора марксоподібна
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раціоналістична і прагматична історіософська концепція розвитку су
часної української революційної культури, своєрідна видозміна культу
рології Ніцше, Данилевського й Шпенґлера. І, нарешті, абсолютно 
приховане містичне підґрунтя її — вчення Рудольфа Штайнера про ку
льтурні епохи". Плющ вважає, що "саме від Штайнера заскочила до 
Хвильового на хвості “енка” комета "Енке". За Штайнером, Енке нале
жить до кола планет, керованих сатанинськими аріманічними вищими 
духами, які намагаються вирвати Землю з духовного космосу й повести 
її бездуховними антихристовими шляхами, перетворивши людину в 
щось на зразок нижчих духів — гномів, русалок тощо. Червона "Про
світа — лише маленький крок в цей бік бездуховної культури, маніггу- 
льованої духом темряви, обману, хвороби, — Аріманом"31.

Аріману, який, за образним висловом того ж Плюща, вирвався на 
простори України, потрібна абсолютна влада над суспільством і над 
кожною людиною зокрема, контроль над її діями і над її помислами. 
Щоб маніпулювати великими прошарками мас, необхідно дати їм пев
ну схему, світоглядну матрицю; використовуючи її, люди стануть, як 
пише Хвильовий, "не .то машинізованими хижаками, не то хижими ма
шинами". Політграмота, лікнеп — елементи цієї матриці. "Просвітите
льство", як відзначав Хвильовий, було політикою, що її прикметами є 
страшенна короткозорість та атмосфера недовір'я до активного сус
пільства. Далі Хвильовий, суперечачи сам собі, пише: "Всі ці прикмети, 
як бачимо, не можуть характеризувати нашої доби", щоб потім таки з 
убивчою силою логіки і аргументів довести, що вони таки їй притаман
ні32. Як тут не згадати його сакраментальне: "Маріє! Ти наївнічаєш. Ні
чого подібного не було. Я тільки приніс тобі запах слова", — за Юрієм 
Шевельовим, це ключ до символічного ходу Хвильового33. "Просвітите
льство" було політикою, яке виросло з ґрунту столипінського "отруба", 
її продукт — напівписьменна людина, яка могла читати, але не мала ін
телектуальних ресурсів аналізувати дійсність; людина, пізніше названа 
Ортеґою-і-Ґассетом "масовою людиною", якою влада могла маніпулю
вати, але яка не могла аналізувати владу, що нею маніпулювала34. І хоч 
Хвильовий твердив, що це було в інтересах столипінського "отруба" чи 
нелмана, при детальному і прискіпливому розгляді чітко проглядається 
щось небезпечніше і страшніше — те, що через декілька років буде іс
нувати у формі сталінщини. Хвильовий вважав, що нове мистецтво по
винні творити робітники і селяни, "тільки з умовою, що вони мусять 
бути інтелектуально розвиненими, талановитими, геніальними людьми. 
Хто цього не розуміє, той — дурень. А хто це розуміє і мовчить — той 
спекулянт"35.

Одним із основних постулатів, які Хвильовий висунув, ратуючи за 
нормальну культурну атмосферу, була етична чистоплотність (читай: 
порядна людина не може бути "стукачем", "сексотом", провокатором). 
"Не треба розшифровувати псевдонімів тих авторів, які цього не хочуть. 
Не треба лазити по столах “олімпійців” з фотографічними апаратика
ми, щоб сфотографувати написи на цьому столі і таким чином придба
ти ще один "документ". Не треба заглядати в чужі редакційні портфелі. 
Не треба... і. т. д. і т. п .”36.

"І т. д. і т. п." — у Хвильового вкрай промовисте.
Полемічне вістря статті "Україна чи Малоросія", спрямоване проти 

філософа, соціолога, академіка АН УСРР Володимира Юринця, який 
"розшаркався перед Москвою, як якийсь російський князь перед ханом
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Золотої Орди або як зразковий член> “малоросійської колегії” перед са
модержавцем всеросійським, і запевнив її, Москву, що рвати з нею він 
не буде, бо вона, Москва, завжди останеться його "серцем”. Словом, 
"благонадежности', як сказав би той же росіянин, на п'ять з плюсом”37. 
У прозірливості Хвильовому не відмовиш; сьогодні в контекст отого 
промовистого "т. д. і т. п." можна поставити факти, наведені у книжці 
Юрія Шаповала "Україна 20 — 50 років: сторінки ненаписаної історії". 
Дослідник неспростовно доводить, що В. О. Юринець упродовж бага
тьох років був секретним співробітником НКВС, за його доносами було 
заарештовано чимало визначних літераторів та науковців, у тому числі 
"письменників-терористів" Г. Епіка, К. Буревія. Заарештований у 
1937 p., В. О. Юринець визнав, що на нього чинив тиск Б. В. Козель- 
ський (начальник секретно-політичного відділу УДБ НКВС УСРР. — 
Дж. М ), що від В. А. Багацького (начальник НКВС республіки. — 
Дж. М .) він отримав 2 тис. крб. за свої послуги.

"Я, — свідчив він, — писав брехливі донесення про нібито існуючі 
контрреволюційні та терористичні організації. Я провокував на активні 
виступи і дії окремих осіб... Протягом кількох років я постійно бував 
п'яний. Пив, щоб не думати, починаючи з ранку. Я приходив п'яний на 
зустрічі із співробітниками НКВС"38...

Боротьбу за "етичну чистоплотність" уже мертвому Хвильовому при
гадають, чинячи розправу над його ім'ям і творчістю.

Але поки що йде відкрита боротьба на ґрунті суспільно-культурних 
ідей, де Юринець явно програє; саме тому найяскравіша, найперекон
ливіша стаття Хвильового "Україна чи Малоросія?" заборонена до дру
ку. У прямій полеміці крити Хвильового нічим. Тому одразу вступають 
в дію адміністративно-репресивні заходи щодо письменника. Із статею 
"Україна чи Малоросія?" воюють, по суті — громлять, не друкуючи її. 
"Гадючим характером Методи" назвав цей прийом Чеслав Мілош.

Хвильовий у листі до Миколи Зерова радив тому використати для 
свого захисту від обвинувачень у "внутрішній еміграції" 3 — 4 автори
тетних цитати. "Ваша ідеологія, — визнає він у іншому листі з іншого 
приводу, — по суті зовсім не така далека, як мені пришилось написати, 
більше того: вона безперечно набагато ближча багатьох ідеологій де
яких “липових” комуністів. (...) Але що ж зробиш: живучи в умовах 
безпардонної просвітянщини серед напівдиких людей, — інакше не 
можна говорити”39.

Треба зважити на те, що тоді партійний квиток був єдиним офіцій
ним дозволом для участи у політичному житті. "Як же: це ж моя роль, я 
ж маю партійний квиток і мушу, очевидно, ним «зловживати». "Злов
живання" Миколи Хвильового полягало в тому, що він брав на себе 
повну відповідальність за молоду літературу, і за свої слова був "гото
вий відповідати перед партією і ҐПУ" (як признавався у листі до того ж 
Зерова)40.

Є у "Думках проти течії" надзвичайно щире і промовисте визнання 
Хвильового, яке через 60 років після його трагічної смерти має глибоко 
символічний і майже містичний підтекст: "Років через 50 — 60 у своїх 
мемуарах я ще згадаю цей героїчний час, а поки що да простить мені 
св. Аполон, син Зевса й Лети: тоді я інакше не міг робити, бо був не 
тільки літератором, але і трохи розумівся в політиці. І коли вас не задо
вольняє моя тактика, то прошу на моє місце. Роботи й тепер не мало: 
(...) ще довго доведеться доказувати “хохлам”, що велика пролетарська
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революція не для того передала нам культурні огнища, щоб ми їх загоніпачили .
Виступаючи проти "загопачення", Хвильовий має на увазі зовсім не 

народну культуру, яка є живим ґрунтом культури кожного народу. Він 
вбачає загрозу не в провінційному етнографізмі, а у замиканні на ньо
му всіх мистецьких пошуків. Він виступає проти перетворення літера
тури на прикладне "інженерство людських душ", проти дешевих агіток 
як основного літературного жанру, що обслуговує скороминущі полі
тичні потреби, проти пози "чего-с изволите?" перед літературними дер
жимордами й чиновниками. А саме такі тенденції чітко накреслились у 
діяльності суперортодоксальних московських пролетарських письмен
ників, які входили в організації РАПП, ВАПП та напостівців, очолюва
них Леопольдом Авербахом. Вони вимагали встановлення геґемонії 
пролетарських письменників адміністративним шляхом, боролися про
ти тих літераторів, які "застигли перед гранітним монументом буржуаз
но-дворянської літератури"42.

В Україні їхні однодумці сформували ВУАПП; їх підтримав Сергій 
Пилипенко — голова літературного об'єднання "Плуг". Пилипенко спо
відував принцип "масовізму", створення масової літератури через вико
ристання простої, дохідливої мови43.

Колишній боротьбіст Пилипенко не був ні русофілом, ні абсолют
ним ортодоксом. У 1923 р. він виступив з найрадикальнішою, як на той 
час, ідеєю "латинізації" українського правопису, відмови від традицій
ної "кирилиці"44. Серед його студентів було чимало по-справжньому об
дарованих і серйозних літераторів: В. Сосюра, П. Панч, І. Сенченко, 
А. Головко, О. Копиленко, JI. Первомайський, Наталя Забіла, В. Чап- 
ленко, В. Ґжицький, К. Гордієнко, О. Донченко, Г. Епік, В. Мисик, 
одна з найвідоміших письменниць української еміграції Докія Гум єн - 
на45. Можна з великою мірою впевнености твердити, що, при норма
льному розгортанні літературного процесу, трансформація цієї візії в 
літературі, очевидно, відбувалася б у бік професіоналізації і глибшого 
психологізму. Тому літературна дискусія Хвильового і Пилипенка була 
би нормальним і корисним явищем, коли б не її темний бік: всі розумі
ли, що арбітром у цій літературній грі буде КП(б)У. Тому для посилен
ня своєї позиції Хвильовий використав зброю з арсеналу ідеологічних 
прийомів партії. Він твердив, що за "червоною графоманією", "черво
ною халтурою", яку сповідує Пилипенко, стоїть мерзотна постать "кур
куля", себто "сатана в бочці". Йому не досить було сказати, що Пили
пенко помиляється, — він звинувачує Пилипенка в тому, що той від
стоює інтереси "класового ворога". Спробуємо збагнути: якими тактич
ними міркуваннями керувався Хвильовий, використовуючи в принципі 
заборонені прийоми? В той час демонстрація ідеологічної комуністич
ної правовірности була єдино можливим для Хвильового шляхом за
маскувати й виправдати національний підтекст і національну мету. Ті
льки звинувативши свого опонента у класовій неблагонадійності, було 
можливо висунути крамольне гасло "Геть від Москви" без прямої загро
зи звинувачення в українському буржуазному націоналізмі. Такі були 
правила гри, не ним вигадані...

Але спочатку Микола Хвильовий висуває теоріїо "азіатського рене
сансу". Цією тезою він зашифровує ідею українського месіанізму. Хви
льовий добре обізнаний із світовою історією розвитку, розквіту й зане
паду держав. Читач Шопенґауера, Шпенґлера, Ніїдше, Штайнера і
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Канта, він усвідомлює, що ідея месіанізму — це не романтичний посту
лат, а один із китів, на яких тримається самоусвідомлення будь-якого 
народу. Без постановки величного надзавдання нація неповна у своїй 
самодостатності. Для імперських народів характерний агресивний тип 
месіанізму — згадаймо "тягар білої людини" (Великобританія), "похід на 
Схід" (Німеччина), "Москва — третій Рим, і четвертому не бувати" (Ро
сія). У колись поневолених народів ці ідеї носять гуманістичніший ха
рактер, — згадаймо "Польща — Христос Європи", тощо. З цього приво
ду Юрій Шерех зауважив: "Нації поневолені, або стиснені культивують 
більш або менш виразно романтичний націоналізм у різних його щаб
лях і розгалуженнях: від плекання етнографічних особливостей до месі- 
янізму, від примітивного чужинцеїдства, в практиці іноді хибно назва
ного націоналізмом, до мрій про федеративний соціялізм. Нації панів
ні, неухильно і безоглядно стверджуючи на практиці все притаманне 
своїй нації, асимілюючи все стороннє й напливове, теоретично спові
дують якраз позитивістичне заперечення національного"

Закінчення в наступному числі журналу.

1 Сосюра Володимир. Третя рота: Роман — К , 1988. — С. 250.
2 Хвильовий Микола. Твори в двох томах — К., 1990. — Т. І. — С. 88.
3 Там само — Т. 2. — С. 889.
4 Жулинський Микола. Із забуття — в безсмертя. — К , 1990. — С. 269.
5 Сосюра Володимир. Вказ. праця. — С. 252.
6 Луцький Юрій. Роздуми над "Вапліте". 11 Сучасність. — 1993. —- N° 10. — 

С. 140.
7 Шерех (Шевельов) Юрій. Етюди про національне в літературах сучасності. / /  

Сучасність. — 1993. — № 4. — С. 93.
8 Плющ Леонід. 1 > 3, або Кантор мав рацію... / /  Сучасність. — 1993. — 

№ 10. -  С. 140.
9 Хвильовий Микола. Вказ. праця. — Т. І. — С. 79.
10 Там само. -  Т. 2. -  С. 830 -  831.
11 Там само. — Т. 2. — С. 852.
12 Там само. — Т. 2. — С. 832.
13 Там само. — Т. 2. — С. 835.
14 Shkandrij Miroslav. The Literary Discussion in Soviet Ukraine, 1925 — 1928. — 

Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1980. — C. 90.
15 Вже в 1922 p. Хвильовий опублікував сатиричний акровірш, в якому він 

обвинуватив критика Володимира Коряка у зв'язках із ДПУ. Хвильовий Микола. 
Вказ. праця. — Т. 2. — С. 685.

16 Білецький Л. Умови літературної праці на Україні (1919 — 1926). / /  Нова 
Україна. — 1927. — № 10 — 11. — С. 68.

17 Костюк Григорій. Микола Хвильовий: життя, творчість, доба. / /  Хвильовий 
Микола. Твори в п'яти томах. — Нью-Йорк — Балтімор—Торонто, 1978 — 1984.
-  Т. 1. -  С. 105.

18 Хвильовий Микола. Твори в двох томах. — Т. 1. — С. 65.
19 Там само. — Т. 1. — С. 67, 75.
20 Там само. — Т. 1. — С. 116.
21 Там само. -  Т. 2. -  С. 790 -  791.
22 Там само. — Т. 1. — С. 642.
23 Там само. — Т. 1. — С. 533.
24 Там само. -  Т. 1. -  С. 476.
25 Там само. — Т. 2. — С. 262.
26 Там само. -  Т. 1. -  С. 487 -  536.

42

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


27 Шляхи розвитку сучасної літератури: Диспут 24 травня 1925 p. — К , 1925.
-  С. 24.

28 Хвильовий Микола. Україна чи Малоросія? — К , 1993. — С. 101.
29 Там само. — С. 57.
30 Там само. — С. 61.
31 Плющ Леонід. Дві моделі культурної революції. / /  Краківські українознавчі 

зошити. — Краків, 1993. — Т. 1 — 2. — С. 140, 141.
32 Хвильовий Микола. Україна чи Малоросія? — С. 173.
33Цит. за Плющем: Дві моделі... — С. 140.
34 Див. Ortega у  Gasset Jose. The Revolt of the Masses. — New York, 1932.
35 Хвильовий Микола. Україна чи Малоросія? — С. 40.
36 Там само.
37 Там само. — С. 232.
38 Шаповал Ю. І. Україна 20 — 50-х років. Сторінки ненаписаної історії. — 

К , 1993. -  С: 199 -  200.
39 Хвильовий Микола. Твори в двох томах. — Т. 2. — С. 850, 856.
40 Там само. -  С. 868 -  870.
41 Хвильовий Микола. Україна чи Малоросія? — С. 152.
42Литературний энциклопедический словарь. — М., 1987. — С. 40 — 41.
43 Пилипенко Сергій. Про "читабельну" книжку". / /  Культура й побут. — 30. 

VIII. 1925. -  С. I.
44 Його ж. Odvertyj list do vsix, xto cikavytsja cijeju spravoju. 11 Червоний шлях.

-  1923. -  № 6 -  7. -  С. 267 -  268.
45 Так Анатоль. Не так Хвильовий як ті хвильовинятки. / /  Українські вісті.

-  23. V. 1971.
46 Шерех Юрій. Вказ. праця. — С. 70.

43



ЛІТЕРАТУРА

Володимир ЗАТУЛИВІТЕР

ІЗ КНИГИ ЗАБУТТЯ

* * *

ЩЕ НЕ НАЧИТАНИЙ Н І СТАНСІВ, Н І ЕКЛОТ, 
в'юнкий душею, мов горошок молодий, 
запам'ятав я час, коли прохащий Бог 
із торбою по Слобожанщині ходив.

Благенький смиканий пащаний лоб.
Сам кроєний не з тіста, — з полотна.
Ходив пісним-піщаним глупавим селом.
І  не окрайці жебрав. Наші імена.

Тоді був голод. Імена були без тіл. 
їх і визбирував, мов старець, Бог-лисун.
Навіщо він збирав? Що думав? Що хотів? 
Прокинуся — й до смерті, мабуть, не зісну.

* * *

ІЗ ПИЛУ ТИХ КОЛІС, що ними їхав, 
з-під пилу тих, які мене везли, 
осядеться, воскресне Чураївна — 
і заспіває голосом сльози.

ЗАБІЛИТЬСЯ ВЕСЬ СВІТ. І  вишні вчеплять 
цупкі сестринські білі хвартушки.
Зійдуться гуртиком. Щось із Шевченка 
замріються в хрущаті голоси.

ЩОСЬ ЖУРАВЕЛЬ КОЛОДЯЗНИЙ ПІДХОПИТЬ, 
щось — люлькою підхмарною димар.
Підстогне степ в заорані окопи, 
підмовчить з Зодіаку щось Волосожар.

Сльоза пісень! Вишень хрущата втіха!
З гірких, страшних — хто з нас повстане, злий, 
із пилу тих коліс, що ними кожен їхав?
Із пилу тих коліс, що ними нас везли ?
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КАША НА ГОРОБЦЯХ

Душа голодна билася — на волю, 
цвірінькала у грудях горобцем, 
дрібна у  крила і тяжка на воло — 
розсипистим надзьобистим пшінцем.

Багато сипано. І  золотого: 
невтомне сонце в трудженім млині 
гуло-трудилось — тільки ж не для того, 
щоб мливо зір засипати мені.

В нас інше жорно. І  крупа інакша.
Питома інша в нас вага пшінця.
Заварена із нас інакша каша — 
на патраних, безперих горобцях.

* * *

... а ми вже такі! Мов розходистий чобіт: 
хто взувсь в нашу душу, той і рипає в ній, 
і місить, і місить шляхи чорноболі, 
і жайворів чавить в шовковій стерні.

... нас топтано стільки!Пташиною кровю 
чорнозем — онучі на рані Землі — 
просяк, зашкарубів — і води дніпрові, 
застуджені води за тисячі літ

його не відіпруть. Хоч мри, не відіпруть 
на пишні й пухкі, на ніздряві хліби.
...а  нас, несходимих, нас мірять і ділять, 
взувають і ходять, і нами ж лишають сліди.

ВІРШ НА КУХОННІЙ ЦЕРАТІ

Радіо державне грає в кухні: 
з-під каструлі синій газ горить: 
вибачте — веселі — я на кутні: 
на останні взяв заговорив:

засміявсь: як гарно-перегарно 
нам сиділося за тим столом: 
як нам глузувалось непокарно 
над державним цілокупним злом:

у які ми бралися герої: 
а в які герої брали нас: 
аж тепер один за всіх: за троє: 
одсвяткую той похмурий час:

поцвіту вазонком на покутті: 
де під цвяхи вільні руки слав:
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Христе-Господи моєї кухні: 
не карай мене: сміюсь на кутні: 
не нагадуй року і числа

ЖИТІЄ ВІД ЖИТА

Пом'явсь дідок. Покашляв. Хоч не був скупий — 
все ж при своїй долоні грошики тепліші.
Цигарку — геть! Калитку — шморг! І  накупив
на всю свою грошву СНІГІВ БОЗНАКОТРАТОРІШНІХ.

Що впав у ринок, може, як в осиний рій, 
а що бублейниці — аж торгуваться грішно! — 
везе в тролейбусі дідок своїй старій 
важуче торбище СНІГІВ БОЗНАКОТРАТОРІШНІХ.

В масній дігтярній шибці бється осеня, 
міське байстря оси, безпузенький огузок.
Дідок ще спить у праве. Баба ж одчиня 
два ока зразу: оу вже набазарив глузду!

За спиноюt мов хрущ, замкнувсь лускатий ліфт.
Дідок прокинувсь лівим. Бороду поскрібши, 
кахикнув: еху стара-стара! За стільки літ 
взяв-розстаравсь на СНІГБОЗНАКОТРАТОРІШНІЙ!

*  *  *

Нет гордых войн, одна сплошная плаха...
Геннадий Русаков

Немає з нас такого лану й поля, 
в якім ніхто не вбитий був ніким.
І  жодна, мабуть, не звелась тополя, 
щоб не спіткнулася об кістяки.

Суцільна плаха! Округ Сонця ходить.
До себе, мов коханка, прихиля 
і голови чубаті, і народи, 
блакитно називаючись: Земля.

Орати страшно. Сіяти. Збирати 
жита підпалі й пишні пшениці.
У руку страшно, у нестратну брати 
пухкі, як немовлята, буханці.

* * *

Сказати ще є що. Утертися нічим.
Хіба що лискучим рудим рукавом.
Навіщо Вам, Боже, здаватись, що вічний? 
Не треба, безсмертний. Не вік живемо.
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Від бруньки до бруньки — на дереві світу 
і розум наш пишний — жилавий листок, 
надиханий волі, оспалий од вітру, 
коли надоспів листопадовий строк.

/1 те, залишиме в сліпому корінні, 
колись і воно відсахнеться себе — 
і знов на щербате холодне каміння 
з-під сонця лишай кам’яний наповзе.

І  знов мені станешся, Боже зелений, 
і листя діждуся, хоч з інших дерев.
І  знов опаде, бо у нашій системі 
немає іржі, яка душу бере.

*  *  *

Кос-Арал в часи Тараса, 
хоч сльозою, але жив.

Вимира вода, як раса: 
зубожів і відбоживсь.

Ніде, нізвідки напиться. 
Нікого обнять — нема!..

Солонці. Сухі обличчя. 
Сухозлотні імена.

* *: *

Пора вже, горщику. Ходім.
Он мама кличе вже до столу. 
Малий — півжмені — рідний дім 
між розісторених просторів.

Ми — глинчаки. Ми ще ростем, 
монгольцю-горщику із глини. 
Життя нам хитре й золоте — 
у  стежки, в хатки і в калини.

У стежки — стежчина біда, 
в осінніх трав — скосимий клопіт. 
В лелеки — вирій. У гнізда — 
пташа розпурхане на плоті.

У Бога — боже: мати й ми, 
півскибки сонця в шибці мушній. 
Над картоплянищем дими 
в півнеба зводять наші душі.
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* * *

Яке тоді було страшне число ?
Двана... тринадця... Чи двадцяте зовсім? 
Вже, пам'ятаю, снігом не несло.
Як барабольки, бігаємо босі.

І  плямкаєм бузиново ротами, 
і носим брижі торби животів.
Запо... заборошилося роками — 
чого ж найбільше я в той день хотів?

Ще пам'ятаю: сонце як сіда, 
порушивши ставок хвостом рибиним, 
і як трепета рано опада 
обсохлим золотом недоробимим.

Ще пам ятаю лагідну покору 
на все здалегідь ладної душі.
І  тиша, наче Бог, стоїть круг двору, 
безнога і безрука, в спориші.

Була б ногата — хліба принесла.
Була б руката — наварила їсти.
Від щастя я не вмер того числа. 
Віддарувався в атеїсти.

СТЕПОВІ СІРАКУЗИ

А хто б мене мудрим назвав 
на всі пранімі Сіракузи, 
де є тільки й волі словам, 
що шерхіт сухий кукурудзи,

якби я болів лиш про ті, 
погибельні вже Сіракузи, 
що стали з-за моря, як тінь, 
під шерхіт сухий кукурудзи?..

Але ж, непригорні мені, 
подосі гудуть Сіракузи — 
прошелесна, без качанів, 
ліктаста юрба кукурудзи.

А світ мені бреше: облиш! — 
пророка не ймуть Сіракузи. 
Як сліз, відкотилось облич 
з щербатих шабель кукурудзи.
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* * *

... НАЇВНИЙ СВІТ НАЇВНИХ Л ІТ  
цвітуть дівчата мов кульбаби 
і в'яже ряст новітній міт 
напівотверзлими губами

і каже день стежки вузькі 
сявкій гусиній дітворині 
що їхні мами загузькі 
недогузилися в царинні

сявчить з коріння пре трава 
недокосима недопаиіна 
аж медом ллється голова 
не страшно Господи не страшно

* *  *

Зайшли зообіч. Але хто з них — в спину? 
Хто третій — з двох! — вганяє ножака?

Я не про те, що кров не має впину.
Що зіпсують нового піджака.

Я навіть не про те, що страшно смерті: 
у кожного в брові вгинається жакан.
Я лиш про те: з них, двох, хто третій 
мого ненаносився піджака?

Крам, звісно, побазарний. Копійчаний. 
Шитво швидке. Куцяві рукава.
А все ж таки: хто був отой одчайний, 
хто третій був, коли було нас два?

... З ПРИСВЯТИ
Б. К.

Жива ще мова, та вже вмерли звуки, 
єдиний мій злиденний капітал.
Душа, мов крила, розгортає руки, 
безп яте небо птахом обніма.

А ти писав, як пише в небі гілля: 
це рідний друг вистежує мене, 
і голос — з-під шашличного вугілля — 
виловлює триликим синім днем.

Втікай, немов Орфей, тонку десницю 
до голої душі ліпи, немов бинти.
Отрута мариться. Й  цикута сниться. 
Давно вже вмер. Давно покійний ти.
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Придумав сам собі у роті міді: 
тебе забуто й проспано давно.
Ти не цікавий ні бісам, ні відьмі.
І  кров у тебе — кров, а не вино.

ТРІЙЦЯ

І  золотої, й дорогої... Боже, 
якої долі відрікавсь Тарас!
Такої переплакати не кожен 
знадобиться, спроможеться із нас.

Поезія — мистецтво вибіркове.
Гидливе. Перебірливе. І  — зле. 
Зациркульоване законом крові, 
в якому раптом віриіеня мале

осиплеться дореиїтками Помпеї, 
руїнами розцвівши на віки, 
а читані мільйонні епопеї 
зметуть назавтра п'яні двірники.

Згадав Тарас Григорович при смерті 
чи, може, й не згадав майбутніх нас, 
та в сонмі світу він — довічно третій: 
за Словом — Бог, а третій — він, Тарас.
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Тетяна КОРДУН

ПОРТРЕТ

Так ось, стосовно портрета, що стоїть у кутку поміж книжковими 
полицями. Років зо п'ять тому його приніс мій приятель, художник, що 
з його приходом я завжди відчуваю дискомфорт. Огрядний, зі ску
йовдженим волоссям, він зчиняє такий рейвах, що інстинктивно хоче
ться зіщулитися. Я намагаюся говорити якомога менше, терпляче вис
луховую його байки. Та це, здається, тільки приваблює його. Не було 
такого, щоб він за щось не перечепився, щось не перекинув. Навіть 
сторінки моїх рукописів після його приходу якимось чином виявляють
ся переплутаними. Кожного разу я гнівно даю собі слово покласти 
край нашому спілкуванню, але знову і знову покірно зношу його при
сутність — як стихійне лихо.

Зачувши гучний голос із передпокою, я мимоволі здригнувся і став 
квапливо збирати все з письмового столу до шухляди. Коли він, рвучко 
відчинивши двері кабінету, заволав: "Питию, можна?" — я стояв посе
ред кімнати, тримаючи в руці антикварну порцелянову чашку, з якої 
пив каву, і метикуючи, куди б її примостити. Не дочекавшись відповіді, 
художник стрімко попростував до столу, який я щойно звільнив, і щось 
із грюкотом на нього поставив. У цей час я саме знайшов місце для 
чашки на Полиці і намагався її туди втиснути. Від несподіваного гурко
ту ледве не випустив красуню-чашку з рук. Озирнувся.

Художник стояв, зіпершись на раму картини, очі його переможно 
сяяли.

— Ну як? — запитав він, натискаючи на кожен звук свого запитан
ня. Аби переконатись у геніальності витвору, він різко повернув карти
ну до себе, ледь не скинувши при цьому лампу зі столу. Жах у моїх 
очах він сприйняв за захоплення і поблажливо вимовив: "От-от". Від 
серия мені трохи відлягло. Лампа була цілою. Я зосередився на думці: 
що краще — прибрати лампу чи мушлю-попільничку? Але в цей час він 
може розбити телефонний апарат!

Я рішуче підійшов до столу і майже силоміць вихопив із його рук 
картину, цим подивувавши приятеля. Вдаючи, що розглядаю маляр
ство, панічно шукав для картини безпечне місце. І нарешті знайшов: 
на кріслі. Світло з вікна лягало прямісінько на полотно.

— Упізнаєш? — екзальтовано вигукнув маляр.
На темному, трохи зеленкуватому тлі було намальовано чиєсь обличчя. 

Лисувата голова, плаский ніс, зсунутий убік рот... Обличчя було явно аси
метричне: якщо дивитися зліва, воно здавалось єхиднуватим, а якщо диви
тися справа — дуже сумним. Ні про яку майстерність, звісно, не йшлося. 
Наляпано — та й годі. Я, звісно, говорити про це не збирався: не божеві
льний же я, аби вислуховувати палку тираду на захист цієї мазанини. Хотів 
відмовчатись, але чомусь не вдалося. Наче щось підштовхнуло мене, наче 
хтось потягнув за язика. Звідкіль тільки взялися ті слова? Я говорив і гово
рив. Зараз і сам достеменно не можу збагнути, що я верз. Отямився лише 
тоді, коли підійшов до художника і він міцно потис мені руку. І раптом я 
вимовив фразу, яка для мене самого була несподіванкою:
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— Слухай, друже, залиш мені цей портрет. Домовились? Я тобі що 
хочеш... — тут я, щоправда — запнувся і зупинився. Хвилювання пере
повнювало мене. Може, все ще через лампу. Художник, певно, знітив
ся і щось пробурмотів. Чесно кажучи, таким я ще його не бачив. Він 
знизав плечима, роздивляючись свої нечшцені черевики, якось підозрі
ливо глянув на портрет, потім на мене, тоді знову на портрет і, буркнув
ши: "Ну, бувай", — не знати, до мене чи до портрета, — тихо вийшов.

Задоволений невідомо чим, я сів до столу. Хвилювання потроху по
лишало мене. Оглянув кімнату. Все ціле. Але острах не проходив. Наче 
щось важливе не міг пригадати. Згадав. Чашка. Підійшов до полиці. 
Дістав. Чудова порцеляна. Майже прозора. Але чомусь знову поставив 
її на полицю. Заплющив очі, спробував пригадати ситуацію. Раптом 
знову відчув хвилювання. Глянув на портрет. На біса він мені здався? 
Якимось незбагненним чином ота розмита пляма, що правила за об
личчя, прибрала такого насмішкуватого виразу, що мені стало не по 
собі. Я поставив портрет за крісло, дістав із шухляди стос паперу, взяв
ся за перо, намагаючись відновити цікаву думку, яка прийшла в голову 
якраз перед з'явою маляра. Але голова була зовсім порожньою.

Відчувалася чиясь присутність. Щоб витіснити оте чуже й невидиме, 
я почав крокувати взад-уперед кімнатою. Та повернути втрачене відчут
тя затишку не міг. До того ж добряче тягло з кватирки. Достеменно не 
пригадую, чи вбивав я колись у стіну цей цвях, що цієї миті так зваб
ливо мерехтів. Мені конче закортіло навісити на нього картину.

Відступивши кілька кроків, я раптом відчув чийсь пильний погляд. 
Важко було збагнути, чи хтось дивиться тобі в потилицю, чи то погляд із 
портрета. Страшенно хотілося озирнутися, але бракувало сили: мовби нас
крізь був пронизаний і тим світлом, що за спиною, і тим, що виходило з 
портрета, всотуючи у свій простір. Поміж мною і картиною відстань то збі
льшувалася, то зменшувалася. Речі почали втрачати свої контури, усе стало 
хистким і непевним. До кабінету заходили якісь люди, щось говорили я 
відповідав, але все було одномиттєвим, одразу зникало, забувалось...

Голоси відокремлювались від постатей. Здавалось, я спостерігаю за 
всім звіддалік. Змалів квадрат вікна, перетворившись на ледь помітну 
крапку. Потім я йшов довжелезним коридором, темінь зусебіч огортала 
мене, залишивши шпарину свідомості.

Якби я не почув галасу морських пташок, шуму морських хвиль, то 
легко б його уявив, бо раптом збагнув: це саме те, до чого я йду дуже 
давно, це те, без чого я просто не можу.

Раз по раз свідомість відкидала мене назад і я ніби згадував кабінет, 
стіл, книжкові полиці... Але були вони мовби вигаданими, нереальними. 
Як напівзабутий сон. Ноги, під якими шурхотів пісок, самі несли мене 
вперед.

Чи то море спочатку проступило у свідомості, чи поступово нароста
юче світло відокремило його від неба і від суші, — але воно було вже 
зовсім близько.

Десь неподалік має бути мазанка з обдертими стінами і пласким да
хом. На жердинах сушаться неводи, торохкотять на вітрі поплавки. У 
затінку черепиці в'ялиться риба. Такий знайомий присмак!.. Хочеться 
пити. І все гіркувато-солоне: і вітер, і майже сліпі від сонця вікна. А 
там, за дверима на ослінчику діжа з водою і поруч великий кухоль-чер- 
пак. Я облизав потріскані губи. Надсадно і тужно скрипнули двері і прочи
нилися. Я зупинився, намагаючись притишити хвилювання. Гостре відчут
тя гіркої провини охопило мене. Сіислося серце. Зникла радість.

З дому вийшла жінка в темному вбранні. Зняла кілька в'ялених ри
бин і знову зникла в будинку. Тягар провини вдавив мене в пісок.
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Потім з'явилася ще одна жінка. Я не бачив, як вона виходила з бу
динку, і здригнувся, коли почув її голос.

— Та скільки ж це можна чекати? — Вона сиділа на низькому ослін
чику і ладнала сіті. Вітер куйовдив її темне кучеряве волосся.

Здалося, що питання звернуте до мене, і я зараз усе згадаю й пояс
ню. Але що я міг пояснити? Відчував, що цілковито приймаю будь-яке 
звинувачення. Мовчатиму, хоч би які докори почув.

— Я втомилася порпатись із цим дрантям. Скінчиться це коли-не
будь чи ні? — Її дратівливий голос зливався з криком чайок. Море га
сило їхні зойки.

Із дому знову вийшла жінка у темному вбранні, простягла клубок 
цупких ниток і, не дивлячись у мій бік, заговорила тихо, але так чітко, 
що я міг почути кожен звук, перш ніж його поглине шум моря:

— Я дуже сумніваюся, що щось зміниться. Терпи, коли думаєш, що 
це тобі допоможе.

— Нічого я не думаю, — огризнулась ота, що здавалась мені молод
шою, — просто кажу.

Обидві постаті були мовби впіймані в сіті. Стало нестерпно. Я по
вернувся і пішов геть. Тепер шум моря і крик птахів нагадували звук 
полотна, що розривається.

Я занурювався в пітьму поступово, — так переходить день у вечір, у 
ніч. Зрештою темінь стала тунелем коридору, в глибині якого сяяла 
ледь помітна крапка світла.

Потроху стали прояснюватися обриси мого кабінету. Як же я здиву
вався, коли побачив у своєму кріслі якогось чоловіка. На колінах у ньо
го сиділа... моя дружина. Я відчув, що від гніву мені почервоніли вуха й 
перехопило подих.

Чоловік у кріслі повернув голову і видався мені напрочуд знайомим. 
Невже це я? Вони, тобто ми, про щось любо бесідували.

Я відчув солодкий аромат парфумів дружини. Мої ноги в капцях 
стояли на товстому килимі, — усе таке знайоме, але таке далеке від ме
не.. Я збагнув безглуздість ситуації. Відчай охопив мене. Захотілося по
вернутися і йти, куди несуть ноги. Блукати темним коридором, доки в 
одному з його кінців не відчують, що мене немає, що саме я там потрі
бен. А що, коли така необхідність не виникне?

Я відчув розпач і втому. Ноги підігнулися, і я присів під стіною тунелю.
Ліворуч, десь далеко, шуміло море. Праворуч — кокетливий сміх мо

єї дружини і чоловічий баритон.
І раптом я отямився від того, що тунель здригається, мовби при 

землетрусі. Втриматись на ногах було майже неможливо. Я кинувся ту
ди, де квадрат світла раз по раз зникав. Добігаючи, я збагнув: дружина 
витирає пилюку з рами. То скільки ж часу я мандрую, якщо картина 
встигла покритися порохом?

Я рвонувся з останніх сил. Дружина зойкнула і ледь була не впала зі 
стільця.

— Що трапилось? — запитав я, отямившись у кріслі.
— Та нічого, — вона знизала плечима, — стілець хитнувся. А карти

ну, гадаю, треба перевісити.
Картину поставили на підлогу. З неї на мене дивилося сумовито- 

глузливе обличчя.
"А як же я? — раптом майнуло в голові. — Що, коли я залишився там?"
З тих пір портрет так і стоїть у кутку. Заходив якось художник. Про 

картину не питав, а я теж не заводив про неї мови. Що, коли я там, у ту
нелі?..
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Володимир ЦИБУЛЬКО

TEXT № 1

о безмежний о невичерпний о невимовний світе форм 
вигукує Мілдш вколовшись об кактус 
металеві коханки пестять цей утвір природи 
готуючись до чогось більш метафізичного 
все відбувається в нинішньому часі і сніг 
набивається у  легені бронзових днів епохи 
а місця там достатньо лише для сповіди

бо дух сходить на вузьке коло обранців 
та ще на кількох редакторів Божих письмен

і громадських заповітів 
оркестрові марші крові знову нашіптують Европі 
про те що вона давно he дівчинка
сходи заростають травою все тих же метафізичних клятв 
пиво вищає понад народами
на месій сходить благословенне мовчання значить 
за час мовчання можна дивитися в 
інтимні замкові шпарини

за цими ось дверима продовжується битва
за цими спить злодій часу
за цими герой оборони Місяця від жінок
від золотавих фурій що сиплються попелом під
дерева що стріляють зубами і нігтями
в горло останньому їх недолюбцеві
в очах золотого каміння поминальне і вічне
пиття я був таким каменем сірим
я впився любов'ю й на мене чекає горнило дантиста
те дантове коло із сивим і сонним Дантесом
що делікатним пінцетом виймає із
банки серця я приторговую з ним
він служитель забутого культу
хвало- чи фаллотерапевт

на турецьку усмішку мою він лукаво 
відважує грушу та трохи урюку та 
трохи халви ви небеса пастуші 
вам би козиного сиру й пісного вина 
бо горілка то тлущ селянських сповідей
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то біла курвяча кров язика як 
розв’яже мов шалика чи рукавичку 
весільну вінчальну печальну клечальну 
зелені сятки наші дні у  зелені 
сятки то сумні і бронзові коні 
в них легені натоптані снігом а в нас 
сходження лави підсудних на вічний 
і сонний Казбек в бік Голготи уже 
відбули післанці тобто і ми там 
присутні умовно бо ми споглядаємо 
парад карлів барвистих а також 
самонаколювання метелів та інших...

все є вічна гармонія вся є вічна гармонія
о невимовний світе форм 
я не торкаюся кактуса колючого логоса 
я вмощуюся у власному голосі наче 
крупини споминального золотого каменя 
в торбочці старателя що творить із нами 
час! звідти тягнеться шлейф 
ще не зібраного мною мита зі знаменитого тла 
тло сплатило мені недобром але хатка уяви 
повниться тим чим і нині й сто років тому багатів 
один чоловік хоча і хрещений тільки ім'я йому звір 
звір бо дурень бо бився грудьми об скелю 
зі словами я ж нікого не скривдив скривдив! 
ім'я Господнє і час і все те ж заборговане тло

я камінь золотий і мовчазний о світе форм... 
я сам боржник але збирач боргів 
я надаюсь до виміру вини і пір я голосу і логосу 
попелу та крематорійного ритму держави 
та ясности сонця над Аустерліцем

я не хочу штурмувати фортеці 
які самі падуть під ноги ворогам моїм

я не хочу пасти овець
для того щоб з них сили набиралися вороги мої 
той хто блазнів прийняв за філософів 
а філософів переконує в тому що вони блазні 
ще не знає яке каміння паде на город його 
які фортеці збудуються з того каміння 
які летючі храми оминуть ці джерела 
яке запізніле прозріння 
зупинить філософа що вже подався у блазні

але я штурмую фортеці
котрі самі падуть під ноги ворогам моїм
кляті упирі сучі вороги
але я пасу овець
в надії що випасу вовків

55



о світе форм! о формо сповіди! 
хвалу обрядові збирають вуха Баха 
як сачки метеликів так ратушні вежі 
фільтрують час проціджуючи крізь капелюшки 
залізних панянок останні секунди цноти 
так риба шепоче у вухо Ґюнтера Ґрасса 
зелену пісеньку про траву про лободу 
в українському слові "степ" та про радість вівчарок 
при баченні людинятини чи людинини

0 формо крику! червоним квадратом впресовано в груди 
мовчальну машину машину порівнянь і узагальнень 
Карла Маркса і Фрідріха Тампакса під товстою 
поливою зі шоколяди задля відволікання своїх жертв 
від класової боротьби
1 вічне погибельне кумівство раде нас кликати далі 
в багно там поховались рожеві олені із 
примітивних селянських картин ті лебеді з-під 
церков бідні ми як церковні лебеді що тільки 
не наховали ми в очікуванні Христа хто цукорка 
для нього хто горішка хто шалика і рукавички 
хто зменшену копію міської ратуші
і булаву ABBA ОТЧЕ! наші владці уже 
зачекались на тебе і нарциси як екзорциси 
повідривалися від люстер колись

по п яні воду розговориш
і зрозумієш вікно все ще прочинене не для того хто 
приходить щодня звичайний як сіль

коли б зі стрижених нігтів 
заритих біля порога пробивались троянди 
коли б шафрановим пилом припали повіки
і ти знав свій вік
усі нерви спалив би за тиждень чи навіть за рік 
а потім допив би решту днів

влада пропившись обкладе тебе податком 
за нею ж завдану кривду

поземельне сплатив подушне лише половинно 
сплатиш покривдне кров'ю

так засуджений до смерти
стає донором для свого хворого ката

розпечений сталевий перстень бароко 
впав тобі на долоню й випік око на долоні 
колись по п янці і тепер давно вже мертвий 
долоню підносиш і бачить кожен

Культура —
карамельний півник на патичку що його вже до знуди 
нализалася затуркана нація

бідний Гектор Берліоз
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так приходить память із непам'яти як Христос
0  світе форм! О державні герби дерев! О одержимі!
О-О-О-О-О!
з такими круглими О! сідала сусідська квочка 
висиджувати сонце а наша квочка місяці 
а я ще був маленьким а люди великими і 
гордими але це було так давно Так давно!
Так давно! і так кругло!
де ті люди тепер такі круглі їхні могилки
де та гордість тепер жалить із пам'яті кропивою
жінка то недороблений мужчина — жартував Тома
Аквінський — моя кохана то недороблений я
наша кривда то нами ж недороблена правда —
а це все ти Господи! ми ж уповаємо!
там на небесах сіяє камінь золотий кимось
закинутий я о світе форм!
брунатні хвилі хлороформу тільки-но
відступили нам від лож
та всихається плоть під припухлим сонцем мудрости

отже коли на вітрі розвісити як авіаційний вітровказ 
джинси Аллена Ґінзберґа зграї імпотентів 
як летючі рибки пролітатимуть крізь них 
мов через магнітну раму буддиних губ
русскій балалаєшнік Раві Шанкар сидячи на підібганих ногах
за метр від землі і в будьонівці
вказуватиме ти записався... ?
марші карликів все далі згущують кров до
консистенції молока світ крізь лупу
історичного безпам'ятства спостерігає як
в банці з павуками пожирають себе українці
набагато дрібніші від павуків — бо українці
це такі метелики з обірваними крилами
крила в них дуже барвисті і формою
нагадують контури їхньої батьківщини
загубленої необрахованої біографами сльозини Богоматері

ця сумна наркотня на вокзалах ця вітчина — валіза 
ці треновані жести калік й симулянтів якщо я гріш 
то у мене немає мене і не харч вам мій плач
1 не дім вам мій плащ плащ каменя

такі слова вкладав святий Тома в вуста осмалені 
Законом і беззаконням ковтачів вогню і ковтачок 
зародження зневіри в древнє джерело
що ті слова ставали потім у чиїхось вустах блакитним зубом
з крапелькою трути на кожного хто криво посміхнеться 
в бік вітчизни і Христа а ще лілеєю а ще зеленим маком

і маковим молоком
о Аллене-Алаене твої діти квіти на джинсах 

чи ж дикою трояндою язика обів'ється хрест і
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вишня — у краях де скиртовано метеликові 
крила люблять вишні садити на цвинтарях

скирти метеликових крил пливуть у тумані 
рання зима як рання дитина приставуча й неждана
0 світе форм! в отакій от зимі тебе 
проціджують поети крізь себе — а поети то луджег^ 
горла піщаних годинників
під хрускіт кроків Миколая
твої безхатні світе пасинковані як тютюн
твої скривджені світе то діти декларативної істини
їх руки — крихке маковиння — тягнуться до небес
твоя благодать світе то якнайдородніша Єва
Медея чи ще яка ферма істин
бо такі урочисто-барвисті дими розкошують в легенях
1 ефект перекинутого бінокля є останнім порятунком 
аби віддалити себе відбілити себе перелити
себе у  новесеньку форму Я  
що пахне іще молоком
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Іван КОРОПЕЦЬКИЙ

ВИГЛЯДИ НА УСПІХ 
ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Вступ

Можна сподіватися, що новий Президент України Леонід Кучма зо
середить свою увагу на приготуванні та впровадженні економічних ре
форм в Україні. Адже обіцянка реформ була головним компонентом 
його успішної виборчої платформи. Тепер народ України виправдано 
очікує від нього дотримання цієї обіцянки.

Які реформи він та його співробітники повинні приготувати та чи 
існують об'єктивні умови для їх успішної реалізації — тема нашої роз
мови. Тема не нова: про це вже багато говорилося за коротку історію 
незалежної України. Пропоновано багато планів економічних реформ. 
Але в деяких випадках спроби втілити їх у життя виявилися неуспішни
ми, а в інших випадках не роблено навіть таких спроб, бо плани були 
невдало приготовані. У результаті трансформація української економі
ки з планової системи на ринкову ще, по суті, й не почалася, а еконо
мічна ситуація постійно загострюється. Криза в економіці перекинула
ся на всі інші ділянки суспільного життя, але чи не найбільше — на 
політику. Вона навіть загрожує самому існуванню України як незалеж
ної держави.

У цій статті автор має намір обговорити такі проблеми: ще раз ко
ротко окреслити широко дискутовану мету економічних реформ в Ук
раїні; розглянути політичні та економічні фактори, потрібні для успіху 
реформ; наголосити роль економіста в модерній ринковій економіці; 
та, нарешті, з'ясувати, чи існують сприятливі фактори для проведення 
реформ у сучасній Україні. Впадає в очі те, що ми не ставимо перед 
собою завдання запропонувати конкретні складники цих реформ. При
чина очевидна — таке дослідження потребує набагато ширшого обгово
рення, ніж на це дозволяє обсяг журнальної статті.

Україна не одинока країна світу, що стоїть перед потребою ґрунтов
них реформ. Багато інших країн у різні часи мали подібні проблеми і 
деякі з цих країн успішно їх розв'язували. Однак кризова ситуація в 
Україні, як також у всіх колишніх соціалістичних країнах, ускладнюєть
ся ще й тим, що в них перш за все необхідні системні зміни — перехід 
від центрального планування до ринкової економіки. А все-таки деякі 
члени колишнього соціалістичного блоку (Чехія) чи колишнього СРСР 
(Естонія) зуміли успішно здійснити таку трансформацію. Українські ке
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рівники, будуючи свою власну модель — куди вони хочуть іти і яким 
шляхом — можуть також навчатися з чужого досвіду Наша мета — оз
найомити якоюсь мірою зацікавлених громадян України зі світовим 
досвідом у цій справі. Стаття великою мірою спирається на недавно 
опублікований збірник за редакцією Джона Вільямсона1, в якому мож
на знайти узагальнення досвіду кільканадцяти країн щодо економічних 
реформ.

Коротко про книжку. Вона є результатом конференції, яку влашту
вав 1993 року у Вашингтоні Інститут міжнародної економіки. Доповіда
чами були економісти-політики з 13 країн: Австралії, Колумбії, Нової 
Зеландії, Польщі, Португалії, Іспанії, Чилі, Індонезії, (Південної) Ко
реї, Мексики, Туреччини, Бразилії, Перу. Враховуючи важливість та 
актуальність реформ у їхніх країнах, було запрошено також представ
ників України (Олега Гаврилишина), Болгарії та Росії. Ці технополі 
(про цей термін див. нижче) брали вирішальну участь у проведенні ре
форм у своїх країнах між 1979 та 1989 роками. Окрім Бразилії, Перу та 
трьох названих останніми колишніх соціалістичних країн, проведення 
реформ у решті з одинадцяти країн було успішним, і є надія, що ці ре
форми там утвердяться. Завданням доповідачів було дати огляд стану 
економіки перед реформами, проаналізувати їхній зміст та, головно, 
докладно зупинитися над факторами, які були важливими для їх успіш
ної реалізації2. Зроблені в окремих доповідях висновки узагальнив упо
рядник книжки.

Цілі економічних реформ у колишніх соціалістичних країнах

Перш ніж обговорювати фактори, потрібні для успішної реалізації 
економічних реформ, пригадаймо собі коротко їхню мету та суть. Ме
тою реформ є створити таку економічну систему, де загальний добро
бут населення був би найвищий за наявних продуктивних сил. Теоре
тично такий стан3 буде осягнутий тоді, коли жодна людина не зможе 
поліпшити свого матеріального становища, не погіршивши становища 
якоїсь іншої людини. При тому треба прийняти, що в розподілі доходів 
не повинно бути великої нерівносте. Таку модель можна осягнути ли
ше в системі вільноринкової економіки з ідеальною конкуренцією; ін
шими словами, коли панує свобода економічної активности (невтру
чання держави в економіку) та коли виробники не мають впливу на ці
ни. В новітні часи держава, на додаток до своїх неекономічних фун
кцій, узяла на себе також макроекономічні відповідальності — головно 
поборювання інфляції та безробіття.

Кажучи конкретніше, метою реформ у несоціалістичних країнах є 
замінити традиційну економіку, замкнуту від світу та виставлену на по
пулістські експерименти, на вільну та відкриту економіку, яка, беручи 
участь у зовнішній торгівлі, користає з міжнародного розподілу праці. 
Завданням у колишніх соціалістичних країнах є створити вільноринко- 
ву економіку на місці закостенілої центрально планованої економіки, 
яка не могла задовольнити ні дедалі більших потреб населення, ні полі
тичних амбіцій держави. Але вільноринкова економіка не функціонує у 
вакуумі: найкраще вона працює в демократичній системі, яка забезпе
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чує свободу в усіх вимірах суспільного життя. Отже, ліквідація коман
дної економіки повинна супроводитися заміною однопартійної системи 
на плюралістичну.

Повищі міркування про економічні реформи не нові; вони широко 
обговорювалися в професійних та публіцистичних творах уже багато 
років, а зацікавлення ними між дослідниками та державними діячами 
зросло від половини вісімдесятих років. Однак останнім часом їх кла
сифікація в чотири наступні групи4 та конкретизація, відомі під назвою 
"вашингтонського консенсусу"5, стали популярними в колах економіч
них дорадників на Заході. Тому не зашкодить їх тут навести як вступ до 
нашого головного завдання — обговорити передумови успіху економіч
них реформ.

(а) Макроекономічна стабілізація включає передусім ліквідацію, або 
принаймні зниження інфляції — приймім, до не більше як 10 відсотків 
річно. Однією з передумов цього заходу є збалансування державного 
бюджету. Коли воно неможливе, дефіцит не повинен фінансуватися ін
фляцією (іншими словами, непрямим оподаткуванням населення через 
ціни, які зростають швидше, ніж заробітна плата) — а, наприклад, за 
допомогою державних позик. Стабілізація вимагає від держави також 
перестати субсидіювати неприбуткові підприємства та фінансувати про
екти, в яких віддача капіталу надто повільна. Нарешті, потрібно поши
рити податкову базу серед населення та підприємств.

Лібералізація процентної ставки також дуже важлива для макроеко- 
номічної стабілізації. У країнах, що впроваджують економічні реформи, 
за умов, коли бракує довіри до уряду та певности майбутнього, ця став
ка усталюється часом так високо, що загрожує існуванню навіть при
буткових підприємств. Регулюючи кількість грошей в обігу, монетарна 
влада повинна старатися знизити процентну ставку та втримати її на 
такому рівні, щоб реальна процентна ставка завжди була позитивною 
(номінальна ставка вища від проценту інфляції). Часто антиін^ляційна 
політика вимагає впровадження нової валюти.

(б) Лібералізація цін охоплює внутрішній та зовнішній ринки і має 
бути поширена на всі галузі приватного сектора. Щодо зовнішньої тор
гівлі, потрібно уніфікувати валютний курс та поступово ліквідувати та
рифні ставки. Всякі перешкоди для інвестицій іззовні слід усунути. До
теперішні регуляції та прогресивне оподаткування, які стоять на пе
решкоді творенню нових підприємств, треба якомога швидше скасува
ти.

(в) Приватизація повинна бути застосована до всіх основних та обо
ротних фондів (із певними виїмками6), які ще не є приватною власніс
тю. Методи приватизації (використання ваучерів, спосіб їх розподілу, 
продаж підприємств лише їхнім працівникам чи всім громадянам) мо
жуть бути різні в різних країнах, залежно від місцевих обставин.

(г) Побудова ринкової інфраструктури охоплює запровадження ко
мерційного законодавства, включно з антимонополістичним, розбудову 
комунікації та транспорту, сприяння розбудові мережі фінансових ін
ституцій (банків, бірж, страхових закладів) тощо.

У зв'язку з реформами часто постає питання, як швидко їх потрібно 
проводити. З популярної літератури можна дістати враження, що еко
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номісти чітко поділені на два табори. Прихильники т. зв. шокової тера
пії, мовляв, пропонують негайне впровадження всіх аспектів реформ у 
всіх ділянках економічного життя. Натомість прихильники повільнішо
го підходу нібито проповідували поступовий початок цих реформ у різ
них економічних секторах. Насправді це не так. Метою реформ є пере
хід до вільноринкової економіки, а на осягнення їх поодиноких аспек
тів потрібен різний час. Наприклад, зліквідувати гіперінфляцію та бі- 
льш-менш стабілізувати ціни можна, мабуть, лише короткочасною ак
цією. Дуже часто це вимагає неочікуваного суспільством негайного 
впровадження нової валюти, з дуже коротким реченцем виміни старих 
грошей на нові. А, скажімо, сприйнятлива для суспільства приватизація 
чи впровадження комерційного законодавства вимагає довшого приго
тування, тривалих нарад парламенту тощо. Трансформацію всіх ділянок 
економічного життя не можна одночасно розпочати й одночасно закін
чити. Але всі ці трансформації необхідні для успішного функціонуван
ня вільноринкової економіки. 1

Фактори, потрібні для успішної реалізації реформ

Якщо застосувати той самий план економічних реформ до двох кра
їн, результати будуть різні. Результат залежатиме від багатьох факторів, 
поєднання та відносна вага яких у різних країнах світу дуже різняться. 
Тому упорядник загальної книжки зосередив увагу учасників проекту 
на ролі цих різнорідних факторів. Виділивши з-поміж них найважливі
ші, він запропонував поодиноким учасникам прокоментувати роль цих 
факторів у проведенні реформ у їхніх країнах. Треба додати, що конфе
ренція розглядала проблеми економічних реформ у країнах з усталеною 
ринковою економікою, за виїмком Польщі. Тому загалом потреби сис
темних змін не брано явно до уваги. Для кращого розгляду поділимо ці 
фактори на три групи:

І. Економічні та політичні міркування

1. Кризова гіпотеза. Вона зводиться до твердження, що реформи ус
пішніші, коли економічні обставини в країні стають нестерпними. Тоді 
починається безлад у провідних соціальних групах, а населення щораз 
сильніше натискає на уряд, аби він якось тому зарадив7.

2. Зовнішня допомога. Вона може бути інтелектуальною або фінансо
вою. Найважливішою формою першої є поради зарубіжних спеціалістів 
(див. далі). Матеріальна допомога не менш важлива, зокрема для мак- 
роекономічної стабілізації. Її надають звичайно такі міжнародні органі
зації, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Східноєвропей
ський банк розвитку, а також, індивідуально, деякі передові країни сві
ту.

3. Політичні обставини. Тут проблема полягає в тому, які уряди — 
авторитарні чи демократичні — є більш сприятливими для проведення 
економічних реформ. Досвід розглянутих на конференції країн не дає 
однозначної відповіді. Мабуть, результат реформ не залежить від полі
тичної системи.
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4. Ідеологічно правий чи лівий уряд. Відповідь на це питання також не
однозначна. Правий уряд має звичайно підтримку в багатших класах 
населення, які прагнуть зберегти стабільність цін навіть коштом підви
щеного безробіття. Лівий уряд підтримують професійні спілки та взага
лі робітники, сподіваючись на підвищення числа зайнятих та заробітної 
плати.

5. Гіпотеза медового місяця. Можна думати, шо новий уряд, обраний 
на платформі економічних реформ, матиме добрі вигляди на успіх. Це 
підтверджується досвідом згаданих країн, але не однозначно.

6. Солідна політична база. Реформи звичайно можуть бути початі 
шляхом законодавчих змін. Для цього потрібна підтримка впливової 
політичної групи чи партії, яка становить переконливу більшість у пар
ламенті.

7. Слабка та дезорганізована опозиція. Це також важливе для парла
ментарної перемоги, але попередній фактор важливіший.

8. Суспільний консенсус. Реформи мусять мати підтримку в усім наро
ді — чи то з огляду на очікувані матеріальні покращення, чи то з пси
хологічних міркувань (як приклад, можна назвати ненависть польсько
го народу до радянського режиму). Бувають випадки, коли народ спо
чатку не підтримує реформи, але якщо лідер держави здобуває добрі 
результати, народ іде за ним.

9. Лідер — візіонер. Для успіху реформ важливо, щоби провідником 
держави була людина з візією майбутнього для своєї нації. Навіть якщо 
реформи будуть спочатку непопулярними, їхній успіх чи добрі вигляди 
на успіх потягнуть народ за собою.

II. Роля економістів

1. Ефективні економічні поради. Як згадано вище, допомога еконо
мічних дорадників урядові та парламентові в формі вичерпних, пос
лідовних та узгоджених порад була практично в усіх досліджуваних кра
їнах передумовою успіху реформ.

2. Присутність технополя. Світовий досвід показує, що присутність в 
одній особі технократа та політика на відповідальній посаді — одним 
словом, технополя — майже завжди є дуже корисною для успіху ре
форм.

III. Деякі характеристики економічних реформ

1. Вичерпність програми реформ. Програма повинна охоплювати всі 
аспекти економіки, які потрібно змінити, та вказати, як швидко пот
рібно їх змінити. Однак навіть найкраще теоретично обґрунтовану 
програму треба достосувати до місцевих обставин.

2. Політика щодо передвиборних обіцянок. Виборний політик мусить 
вирішити, робити передвиборні обіцянки чи ні. Коли він їх зробить, а 
опісля не зможе дотримати, він ризикує програшем на наступних вибо
рах. Одначе коли він не робитиме обіцянок, то може програти вже свої 
перші вибори.
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3. Використання засобів масової інформації. Не треба покладати на ці 
засоби забагато надій. Сильнішим аргументом для населення є кон
кретні результати реформ.

4. Привернення опозиції. Опозицію не завжди можна прихилити до 
реформ матеріальними вигодами.

5. Прискорення вигод для прихильників реформ. Така тактика є до яко
їсь міри нечесною. Але, з другого боку, не можна забувати, що рефор
ми відбуваються не в якійсь порожнечі, а в політичному довкіллі. Тому 
завжди треба мати підтримку у впливових колах населення.

Досвід одинадцяти країн, де економічні реформи були успішними, 
дозволяє зробити такі узагальнення. В усіх або майже в усіх досліджу
ваних країнах були наявні такі фактори: солідна політична база, лідер- 
візіонер, послідовні та узгоджені економічні поради. До цієї групи 
можна додати також присутність технополя. Другу групу складають 
фактори, які відіграли важливу роль лише в деяких країнах: кризова гі
потеза, зовнішня допомога, підтримка населення, ідеологічно лівий 
уряд (підтримка професійних спілок), вичерпність програми реформ. 
Всі інші фактори на практиці виявилися неважливими. У Бразилії та 
Перу, де реформи були неуспішними, навпаки, майже всіх повитих 
факторів не було.

Важливість економістів

Як бачимо, успішність реформ великою мірою залежить від учас
ти економістів у приготуванні реформ та дораджуванні відповіда
льних за їх проведення політиків, як також від присутносте техно
поля. Тому варто коротко зупинитися над цим відносно новим соці
альним явищем — роллю економіста в суспільстві за останніх пів
століття8. Економіста, що працює в апараті уряду, можна назвати 
технократом або технополем. Технократ — це економіст на посаді 
вищого урядовця, який, використовуючи свої професійні знання, 
створює економічну систему та управляє нею для загального добра. 
Технополь — це технократ, який окрім того, обіймає високу полі
тичну посаду з можливістю ухвалювати самостійні рішення щодо 
економіки та сам має змогу (і відповідальність) проводити деякі з 
них у життя. Добрими прикладами технополів є: колишній міністр 
Фінансів Польщі Лєшек Бальцерович, колишній президент Мексики 
Карлос Салінас де Ґортарі, колишній прем'єр-міністр Росії Єґор 
Гайдар, колишній прем'єр-міністр, а згодом президент Туреччини 
Турґут Озал9. Окрім доброго знання прикладної економіки, техно
поль мусить мати також хист політика, тобто талант переконувати 
як інших політиків, так і суспільство, щоб дістати від них підтримку 
для своєї економічної політики. І технократ, і технополь, щоб здо
бути успіх, мусять керуватися не тільки особистими мотивами, але 
також альтруїзмом — турботою про загальне добро. Технополя приз
начають на відповідальну посаду політики або, рідше, його обирає 
суспільство. Відразу постає питання: чому обраний народом політик 
хоче ділитися владою з економістом? Чи не вигідніше було б для 
нього просто найняти собі економіста на дорадника-технократа й
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самому робити доречні рішення? Мабуть, політик переконаний, шо 
ці рішення будуть ефективніші — а економічні реформи успішніші,
— коли їх робитиме професійний економіст. Без сумніву, досвідче
ний політик зуміє і собі приписати частину цих успіхів. Але все-та- 
ки не може бути сумніву, що, допускаючи економіста до влади, він 
керується не тільки власним інтересом — бути переобраним під час 
наступних виборів, — але також загальним добром.

Дехто може підозрювати, що економісти зуміли переконати гро
мадськість щодо своїх переваг як державних діячів, насправді цих 
переваг не маючи. Але це не так: специфічна освіта та практика їх
ній успіх у цій діяльності визначає. Як я писав в іншій статті, еко
номічна "наука вчить їх розрізняти факти та думки, охоплювати 
економічний процес в усіх його вимірах, розуміти співвідношення 
між економічними змінними, усвідомлювати собі можливості від
мінностей між результатами економічної політики на ближчу мету і 
результатами на віддалену і, нарешті, бути готовими до відмінности 
між прямими результатами економічної політики та непрямими (які 
нелегко помітити)”10. Ці риси дуже потрібні людині, що несе відпо
відальність за добро своїх співгромадян.

Чи сприяє нинішня ситуація в Україні успіхові реформ?

У цій частині спробуємо розглянути нинішню ситуацію в Україні 
(після парламентських та президентських виборів) щодо названих вище 
шістнадцяти факторів. Зупинимось також на питанні про те, за допо
могою яких кроків політик, наприклад, президент держави, може змі
нити ці фактори на свою користь ще перед початком реформ. Не роби
тимемо, однак, прогнозів, як ці фактори можуть еволюціонувати в ре
зультаті реформ. Ясна річ, наші погляди не можуть бути статистично 
точно обґрунтовані. Вони побудовані на читанні західної та української 
літератури з цього питання та декількох відвідинах України, які вклю
чали розмови з поінформованими особами. Хоч автор прагнув бути 
цілком об'єктивним, не може бути сумніву, що це не завжди йому вда
лося. Якщо б розпочалася дискусія на будь-якому форумі з особами, 
які мають інші погляди на ці проблеми, це було б для нього приємною 
нагородою за його працю. Зрештою, будь-яка дискусія про соціальні 
проблеми дуже потрібна в Україні, бо, як пише відомий болгарський 
економіст, "однією з невтішних прикмет постсоціалістичного суспільс
тва є цілковита відсутність серйозних дебатів про соціальну політику. 
Бракує відповідного форуму для таких дискусій поза урядом, професій
них публікацій, організацій підприємців чи університетів, що правили б 
за такий форум"11.

Розгляд окремих факторів у сучасній Україні нумеруватимемо згідно 
з уживаними вище числами. Обговорення почнемо від найважливіших 
факторів, тобто тих, які були наявні практично в усіх досліджуваних 
країнах, далі розглянемо менш важливі, а опісля ті, які виявилися не
важливими для успіху реформ. Насамкінець згадаємо кілька потенцій
них факторів в Україні, не обговорюваних у книжці Вільямсона.
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1.6. Без огляду на якість програми реформ та особу чи особи, які хо
чуть цю програму реалізувати, розуміння та підтримка з боку населення 
дуже важливі. Однак, зважаючи на пасивність населення України та 
його переконання (накинуте царським, а згодом радянським режимом), 
що всі зміни мусять починатися згори, важливішою є підтримка з боку 
парламенту. Тим більше, що деякі реформи неможливо починати без 
попереднього затвердження парламентом. На останніх виборах більшіс
ть у Верховній Раді здобули комуністична, соціалістична та селянська 
партії. Крім них, велику вагу у парламенті мають, часто безпартійні, т. 
зв. "червоні директори" (директори державних підприємств). Всі вони 
здебільшого проти лібералізації ринків, приватизації нематеріальних ре
сурсів, а стабілізацію хотіли би провести адміністративним способом. 
Сумнівно, чи вони підтримували б описані вище вільноринкові рефор
ми.

Але й за такої ситуації все-таки можна впроваджувати в Україні де
які з цих реформ, якщо Президент та його прихильники в уряді зумі
ють створити й використати якийсь механізм, що дозволить їм обходи
ти парламент12. Успіх реформаторів у проведенні — в обхід парламенту
— якоїсь важливої зміни, наприклад, ліквідація гіперінфляції без соці
ально небезпечного росту безробіття, був би для суспільства найкра
щим аргументом, щоб воно підтримало політику реформ (див. 1.8). 
Хоч-не-хоч, члени парламенту мусили б прислухатися до голосу своїх 
виборців і зм’якшувати свою ворожість до дальших реформ.

I.9. Це приводить нас до ролі Президента. Його успіх щодо реформ, 
та, зрештою, й успіх усієї його діяльносте, залежатиме від його вміння 
бути провідником із візією майбутнього. Як наголошував Олександр 
Ґершенкрон13, економічний розвиток — у нашому випадку, успіх еко
номічних реформ — мусить спиратися не лише на обіцянку заможні
шого життя, але також на позаекономічні міркування —■ ідеологію. В 
однонаціональній державі, на історичній території якої переважає за 
чисельністю населення одна етнічна група, як це має місце в Україні, 
такою ідеологією є всесторонній розвиток усього населення на основі 
державносте корінної нації14. Це ідеологія належносте до спільноти, 
членів які єднає спільний історичний досвід та спільна візія майбутньо
го. Нитками, які цю ідентичність пов’язують та синтезують її багатові
ковий досвід і осяги, є національне мистецтво, культура, наукові здо
бутки, а в першу чергу спільна мова. Як повчає Біблія: "Оце вони один 
народ і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці: тож що 
вони не задумують, не буде їм важко зробити" (Буття 11:6). Вивчитися 
на провідника-візіонера неможливо; з цим талантом треба народитися. 
Чи має такий талант Президент Кучма, чи зуміє він бути таким провід- 
ником-візіонером і чи зуміє він переказати й намалювати образ май
бутнього народові, годі передбачити.

II. 2. Фактором, наявним практично в усіх країнах, які успійшо 
здійснили економічні реформи, були послідовні та узгоджені поради 
професіоналів.

Важ ливі ф актори
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Від липня 1990 року, коли Україна проголосила свою економічну 
незалежність, вона мала вже декілька міністрів економіки та фінансів, 
директорів Національного банку та економічних дорадників Президен
та. Представник однієї міжнародної організації в Києві повідомляє, що 
протягом останніх вісімнадцяти місяців він бачив десять різних проек
тів економічних реформ в Україні15. Напевно, їх було більше. Мабуть, 
ці плани були невдалими, коли потрібно було їх та їхніх авторів часто 
змінювати. Країни, в яких реформи виявилися успішними, вирізня
ються якраз тим, що програми тих реформ були послідовні, вичерпні ті 
приготовані людьми з однаковими поглядами. Для прикладу, чилійські 
реформи розробляли місцеві економісти, які навчалися в Чиказькому 
університеті, разом із професорами-дорадниками з того університету. 
Подібні зв'язки Індонезія мала з Каліфорнійським університетом, Мек
сика з Масачусетським технологічним інститутом, Польша з Гарвар
дським університетом. Вагомою допомогою в останньому випадку була 
допомога кількох професорів польського походження з інших амери
канських університетів: вони поєднували професійне знання ринкової 
економіки зі знанням місцевих обставин16. Однак поради деяких між
народних інституцій мають часом сумнівну вартість17.

В Україні ці відносини були дотепер дещо інші. Авторами цих прог
рам були місцеві економісти, які навчалися в радянських інституціях з 
їхніми непридатними ні до чого марксистськими традиціями. (Чи допо
могло колишньому Президентові його знання такої економічної "на
уки”?) Кількатижневе відрядження на Захід не може замінити система
тичного вивчення економічної теорії та практики ринкової економіки. 
Мені не відомий жоден економіст в Україні, що мав би принаймні ма
гістерський диплом із західного університету. Однак нинішній Прези
дент міг би зібрати успішну команду, запросивши до неї компетентних 
західних експертів та місцевих працівників, які мали б однакові погля
ди. Щойно на підставі виготовленої ними програми, враховуючи також 
інші потрібні для успіху фактори, він міг би починати реалізацію ви
черпних реформ (див. III. 1.).

ІІ.2. Коли поради групи економістів, які знають як ринкову еконо
міку, так і місцеві умови та мають на це однакові погляди, є необхідни
ми для приготування проекту реформ, їх реалізації істотно допомагає 
присутність технополя. В Україні були випадки, коли професійні еко
номісти обіймали відповідальні політичні посади. Важко сказати, ви
явилися вони некомпетентними економістами чи, враховуючи непри
хильну більшість парламенту, нездалими політиками. У кожному разі, 
вони мусили піти зі своїх посад по короткому часі

Оскільки, завдяки політиці Президента Кравчука під час його каден
ції, тепер Україна посідає заслужене місце на міжнародній арені й зу
міла забезпечити цивільний мир удома, новообраний Президент Кучма 
може зосередити свою увагу на економіці. Це спрямування своєї полі
тики він неоднократно підкреслював під час передвиборної кампанії. 
Однак тут виникає проблема: він не є професійним економістом. Його 
досвід як менеджера обмежувався тільки поодиноким, хоч і дуже вели
ким підприємством. Це на Заході ділянка науки менеджменту чи, шир
ше, керівництва підприємством. Економіка, зокрема макроекономіка,

67



що є важливою для державного діяча, — це цілком інша наука. Вона 
має справу зі взаємодією всіх підприємств національної економіки та з 
відносинами між державою і підприємствами. Отже, попри всі його та
ланти, Президент не може твердити, що він сам найкраще знає, що і 
як треба робити в сфері економіки. Він на це не має ні освіти, ні прак
тики в системі вільноринкової економіки. Натомість він може мати ус
піх в економічній політиці, коли зробить одного технократа з добрим 
знанням ринкової економіки та випробуваним політичним хистом від
повідальним за національну економіку, або, ще краще, призначить йо
го на голову Кабінету міністрів. А тоді прем'єр хай добере собі технок
ратів до співпраці. Ясна річ, остаточна відповідальність за економічну, 
як, зрештою, і за всю політику залишається за Президентом.

Менш важливі фактори

І. 1. Гіперінфляція, згортання виробництва, зниження життєвого 
рівня, злочинність та корупція, що тотально просякла суспільство, при
вели Україну до критичної ситуації. Я певен, що тепер населення зус
тріло б економічні реформи з ентузіазмом. Доказом є те, що Президен
том обрано політика, який перед виборами надавав потребі реформ 
найвищий пріоритет.

І. 2. Щодо інтелектуальної допомоги ззовні, то український уряд до
тепер не міг її відповідно зорганізувати; він не діставав із-за кордону 
послідовних та узгоджених порад. Матеріальна допомога також була 
дотепер незначною порівняно з іншими країнами, зокрема, з Росією. 
Така допомога, наприклад, була б чи не вирішальною для макроеконо- 
мічної стабілізації. Є всі підстави думати, що коли б Україна взялася 
серйозно до економічних реформ, провідні країни Заходу та міжнарод
ні організації прийшли б на допомогу.

І. 3. Враховуючи брак політичного розвитку суспільства, важко ро
зібратися, яким є нинішній уряд України — правим чи лівим. Цей стан 
посилюється браком належної конституції, що передбачала б чітке роз
межування між законодавчою та виконавчою владою. Сумнівно, чи по
літична диференціація (поділ на кілька партій, які діяли б у всіх облас
тях України) буде зорганізована в недалекому майбутньому.

Неважливі фактори в країнах з успішними реформами

І. 5. Перемога на недавніх виборах дає новому Президентові надію, 
що народ (не більшість парламенту) підтримає його в проведенні ре
форм і матиме терпеливість якийсь час чекати на результати. Ефект 
медового місяця може бути для нього корисним.

І. 7. Здається, що опозиція до реформ тепер не є вже здеморалізова
ною та незорганізованою, якою вона була безпосередньо після серпне
вих подій 1991 року. Президент Леонід Кравчук проґавив тоді нагоду, 
щоб почати ґрунтовні економічні реформи. (Таку нагоду проґавила й 
Росія18). Але новий Президент усе ще має нагоду привернути на свій 
бік опозицію, пропонуючи зокрема червоним директорам матеріальні 
вигоди19. При цьому потрібно застосувати тактику "салямі": наприклад,
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одному директорові дати гроші на "структурну перебудову", другого за
містити директором, прихильнішим до реформ, але не робити такі змі
ни відразу для всіх.

III. 2. Президент мусить у якийсь спосіб пояснити населенню, чому 
практично неможливо зреалізувати всі його передвиборні обіцянки. 
Наприклад, його постійний передвиборний аргумент, що панацеєю для 
сучасної української економіки є повернення до давніх тісних зв'язків 
із Росією, слушний лише частинно. Росія випередила Україну щодо 
економічних реформ. Вже багато разів повторювалося, що Україні все 
одно прийдеться платити Росії світові ціни, наприклад, за паливо та 
ліс. З другого боку, ніхто не змусить російські підприємства, котрі пра
цюють у вільноринковому режимі, купувати українські продукти, якщо 
вони низької якости. Президент має пояснити народові, що одинокою 
передумовою підвищення життєвого стандарту в Україні є повне вико
ристання її ресурсів та підвищення їх ефективности. А це можна осяг
нути лише завдяки вичерпним економічним реформам, які мусять мати 
підтримку в населенні. Тоді можна підтримувати взаємовигідні відноси
ни з будь-якими країнами, зокрема з Росією.

З другого боку, Президент підвів би свій народ, коли б включив Ук
раїну в Економічний союз та інші інститути Співдружносте незалеж
них держав. Пропоновані в них спільна валюта, однакова макроеконо- 
мічна політика, однакове економічне законодавство, прозорі кордони, 
спільна оборонна політика тощо означили б не що інше, як фактичну 
втрату незалежносте України, за яку проголосувало понад 90 відсотків 
її населення в грудні 1991 року. Результати 350-літньої окупації Укра
їни білою чи червоною Москвою добре відомі її народові.

III. 3. Враховуючи важливість засобів масової інформації, Президент 
допоміг би успіхові реформ, коли б найняв собі на допомогу не лише 
західних економістів, але також спеціаліста в цій ділянці (public 
relations man), наприклад, зі Сполучених Штатів. Такими виступами 
перед журналістами, як той, у якому він легковажно відгукнувся про 
жінок, він може налаштувати проти себе — а отже, й проти реформ — 
велику частину населення20.

III. 5. Щоб здобути підтримку якоїсь впливової групи, потрібно дати 
її членам наочну нагороду якнайскоріше. Наприклад, дотації пресі, те
лебаченню, радіо вже тепер допомогли б схиляти суспільну думку до 
підтримки майбутніх реформ.

Специфічні фактори, характерні для України

IV. 1. Цікаво, що між розглянутими факторами не заторкується 
проблеми галузевої структури економіки. Ця проблема важлива для ба
гатьох колишніх соціалістичних країн, зокрема й для України, де роз
виток важкої промисловосте був гіпертрофований (понад 70 відсотків 
усієї промисловосте), а розвиток галузей, які працювали безпосередньо 
для споживачів, занедбаний (нижче від 30 відсотків). Тим часом як 
структура попиту радикально змінилася, галузеві зміни в структурі ма
теріальних і людських ресурсів проходять дуже поволі. Успадкована від 
попереднього режиму незбалансованість між структурою попиту та
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пропозиції не тільки ускладнюватиме реалізацію реформ, але також за
лишиться джерелом постійної інфляції в майбутньому (приймаючи, що 
гіперінфляція буде зліквідована)21.

IV. 2. Радянська система та сучасний перехідний період негативно 
вплинули на мораль багатьох людей. Брак пошани до власної праці 
(практично всі були зайняті в державних підприємствах), крадіж (як 
можна було інакше прожити, наприклад, у колгоспі), брехня (хіба що 
дуже наївні вірили в марксизм і ленінізм), побутові труднощі останніх 
років (треба брати хабарі, щоби прогодувати сім’ю) зробили з людини 
не дуже надійного працівника. Дисципліна ринку відновить до якоїсь 
міри ці вартості. Але на це буде потрібен час.

IV. 3. Матеріальні труднощі останніх років часто були перешкодою 
для систематичного навчання молодих, здібних людей. Можна думати, 
що Україна вже в близькому майбутньому відчуватиме кількарічний де
фіцит висококваліфікованих спеціалістів та культурних діячів. Ці три 
фактори можуть негативно відбитися на успіхові реформ.

Підсумки

Підсумовуючи повгаці міркування, важко дати чітку відповідь на 
поставлене вгорі питання: чи існують у сучасній Україні сприятливі 
фактори для ґрунтовних економічних реформ?

Почнім від перешкод. Найважливіша поміж ними — це склад Вер
ховної Ради. У найвищому законодавчому органі тепер переважають 
політичні сили, які з ідеологічних та, набагато важливіше, з особистих 
міркувань (матеріальні вигоди із сучасного становища, контроль над 
суспільством, квартири) виступають проти таких підставових елементів 
реформ, як приватизація та лібералізація ринків. А без ухвали парла
менту ці реформи буде важко здійснювати. Крім того, ця опозиція є 
відносно добре зорганізована. Успадкована від попереднього режиму 
галузева структура економіки та надщерблена етика праці населення 
також є неґативними факторами для проведення реформ. Якщо ці ре
форми не здійсняться в недалекому майбутньому, а будуть відкладені, 
вже можна буде, правдоподібно, зауважити брак кваліфікованих кадрів.

Але є кілька й сприятливих факторів для реформ. Маємо на увазі 
втому народу від сучасних економічних труднощів і таких соціальних 
лих, як злочинність і корупція. Недавні вибори показали, що населен
ня дасть підтримку Президентові в його намаганнях зреформувати еко
номіку. Ця підтримка буде сильнішою безпосередньо по виборах, ніж 
коли він почне реформи пізніше, по якімсь часі. Також уже можна ма
ти певність, що Західні країни разом із міжнародними організаціями 
нададуть вагому фінансову допомогу Україні, коли переконаються, що 
уряд серйозно береться до реформ.

Однак ключовим та вирішальним фактором для успіху реформ буде 
сам Президент. Він перш за все мусить сформулювати для українського 
народу трансцендентальну мету, — базовану на історичному досвіді та 
традиції, — вищу за саме поліпшення життєвого стандарту. Коли він 
зуміє донести її до масової свідомосте, він знайде в народі надійну під
тримку для своєї політики. Допоміжним аргументом Президента в цьо
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му намаганні була б успішна антиінфляційна реформа, яка не потребує 
згоди Верховної Ради. Тоді населення переконалося б, що Президент 
дотримує своїх передвиборних обіцянок. Іншим важливим аспектом 
його діяльносте повинна бути ефективна організація інтелектуальної 
допомоги у формі економічних порад. Для цього йому будуть потрібні 
зарубіжні та місцеві спеціалісти. Всі вони мусять мати однаковий пог
ляд на економічні реформи та приготувати їх послідовно й вичерпно. 
Доброю політикою Президента, який не є професійним економістом, 
було б призначення якогось компетентного економіста з політичним 
хистом на пост голови Кабінету міністрів. Під загальним керівництвом 
Президента прем'єр став би тоді відповідальним за економіку. Лише 
час покаже, чи відзначається такими рисами Президент Кучма.

1 The Political Economy of Policy Reform /  Ed. by J. Williamson. — Washington, D. C.: 
Institute for National Ekonomics, 1994.

2 Докладніше про економічну ситуацію та економічні реформи в деяких країнах Латинг 
ської Америки, про які була мова на згаданій конференції, див.: Латинська Америка в по
шуках економічного дива. / /  Сучасність. — 1994. — N° 6 (переклад із журналу "Economist").

3 Відомий між економістами як оптимум Парето, за ім'ям його автора, італійського 
економіста Вільфредо Парето.

4 Див., наприклад: Brabant J. М. Lessons from the Wholesale Transformastions in the East. 
/ /  Comparative Economic Studies. — 1993. — Winter. — P. 77 ff.

5 The Political Economy o f Policy Reform. — P. 26 — 28.
6 Приватизація не означає, що все майно суспільства має бути в приватних руках. Як 

показує приклад успішних ринкових економік, значна частина залишається власністю дер
жави, адміністративних підвідділів та інших неприватних підприємств та асоціацій. Див., 
наприклад, мою статтю: Перспективи економічного розвитку України в порівнянні з 
Францією. / /  Економіка України. — 1993. — N? 6. — С. 83 — 85.

7 Див., наприклад: Olson М. The Rise and Decline of Nations. — New Haven, 1992. Автор 
твердить, що економічний розвиток націй проходить ритмічно; періоди зросту чергуються
з періодами занепаду, які часом можуть набрати розміру кризи.

8 Ширше про роль економіста див. у моїй етапі: Економіст-науковець як дорадник 
уряду в сучасній Україні. / /  Економіка України. — 1992. — N? 12. Вона також опублікова
на в збірнику: Економіка України: Минуле, сучасне і майбутнє. /  За ред. Миколи Герасим- 
нука та Юрія Чучмана. — Київ, 1993. Коли ця стаття була писана, автор ще не знав терміна 
"технополь".

9 Як показує таблиця (The Political Economy... — P. 582), у вибраних 19 країнах світу 
економісти були міністрами фінансів в і ї  випадках і директорами центрального банку в 15 
випадках. Обширніший список технополів можна знайти в: Frey В. S., Eichenberger R. 
American and European Economics and Economists. / /  The Jomal of Economic Perspectives. — 
Fall 1993. — P. 187 — 188. Ця стаття з’ясовує різницю в праці американських і європей 
ських економістів та аналізує причини цього явища.

10 Див. згадану статтю: Економіка України. — 1992. — N° 12. — С. 79. Підставою для 
цих думок була стаття відомого економіста та державного діяча, уродженця Станиславова 
(Івано-Франківська) Артура Бернса: Bums Л. F. An Economist in Government. / /  Columbia 
University Forum. — Winter 1957.

11 Див. статтю Огніана Пішева в: The Political Economy... — P. 445.
12 Див., наприклад: The Political Economy... — P. 573.
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13 Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. — Cambridge, MA, 
1962. — P. 22 — 26. Навіть якщо ідеологія розбігається з фактами, її важливо зберегти. 
Див. книжку цього самого автора: Contintinuity in History and Other Essays. — Cambridge, 
MA, 1968. — P. 68 — 72. Олександр Ґершенкрон, один із найвизначніших економічних іс
ториків світу, народився в Одесі.

14 На мою думку, варто було б внести певну ясність у термінологію щодо етнічного пи
тання. Наприклад, коли маємо державу, де живуть компактно на своїх історичних терито
ріях дві етнічні групи з різними мовами (наприклад, фламандці та валони в Бельгії), тоді 
це двонаціональна держава. Однак коли одна етнічна група зі своєю мовою, але без власної 
традиційної території, живе розсіяно між корінним населенням з іншою мовою, тоді таку 
державу можна вважати двомовною, але не двонаціональною. У такому сенсі Україна — де 
жипуть розсіяно етнічні росіяни, які становлять 22,1% від усього населення порівняно з 
72,2% українців — є двомовною, але не двонаціональною державою. Для спрощення іґно- 
рус-.мо тут 5,2% громадян України інших етнічних груп. Уживаючи такої термінології, мож
на запобігти неясностям, які, наприклад, трапилися в моїй статті: "Соціально-політична та 
економічна модель сучасної України!'// Сучасність. — 1992. — N° 6. — С. 121.

15 New York Times. — 1994. — 13 July.
16 Див. статтю Лєшвка Бальцеровича в: The Political Economy... — P. 170.
17 Див., наприклад: Brabant J. М. — P. 93 — 97; статтю Джефрі Сакса в: The Political 

Economy... -  P. 510 -  511, 517 -  518; New York Times. -  1994. -  21 July. -  P. D5.
18 Див., наприклад, статтю Владіміра May в: The Political Economy... — P. 435 — 436.
19 Див. статтю Олега Гаврилишина в: The Political Economy... — P. 431.
20 Economist. — 1994. — 16 July. — P. 42.
21 Див. мою статтю: "Структурне пояснення довгореченцевої інфляції в Україні", яка 

буде вміщена в матеріалах II Конґресу Міжнародної української економічної асоціяції, що 
відбувся в травні 1994 р. в Одесі.
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Ярослав ГРИЦАК

ІВАН ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ

(Нарис інтелектуальної біографії)

У  вік факсів і комп ютерної пошти епістолярний жанр відмирає. Якщо 
це станеться, то майбутні історики інтелектуального життя будуть 
позбавлені одного з найважливіших джерел. Бо нерідко лише не розраховані 
на публікацію листи можуть висвітлити глибинні причини й мотиви, які 
рухали думку. Це враження виникатиме в кожного, хто матиме змогу 
працювати в архіві історика Івана Лисяка-Рудницького (1919 — 1984). 
Його величезне листування, яке охоплює майже сорок п ять років життя і 
мало своїми адресатами майже всіх провідних українських інтелектуалів 
на Заході, за своїм значенням може бути поставлене нарівні з кореспон
денцією двох найбільших українських політичних мислителів — Драгомано- 
ва та Липинського. Інтелектуальна історія цієї небуденної людини могла б 
стати привабливою темою для окремої дисертації чи монографії. Завдання 
цієї статті набагато скромніше: на основі матеріалів архіву Івана Лися- 
ка-Рудницького дати нарис його інтелектуальної біографії — у 75-ту річ
ницю його народження та 10-ту річницю смерти1.

Неординарність його життєвого шляху відбивається вже в подвійно
му прізвищі. Народжений як Іван Лисяк, він згодом придбав як другу 
половину прізвища назву роду своєї матері, Мілени Рудницької2.

Рід Рудницьких був типово галицьким. Його коріння було в духов- 
но-священицькому середовищі. Предком-основоположником роду вва
жався о. Лев Рудницький, єпископ луцький у XVII ст. Іншою досить 
поширеною серед галицько-українских родин рисою була домішка ав
стрійсько-німецької крови. Прадід Івана Лисяка-Рудницького о. Ми
хайло Рудницький (1821 — 1889/90?) був одружений із дочкою австрій
ського чиновника, римо-католичкою Кароліною Ґлязер. Її предки, ав
стрійські німці, переселилися на західноукраїнські землі ще наприкінці 
XVIII ст., коли австрійський уряд обсаджував деякі уряди в Галичині 
тільки німцями.

1 Архів Івана Дисяка-Рудницького зберігається в Альбертському університеті (Едмон
тон, Канада). При нагоді висловлюю подяку вдові Івана Лисяка Рудницького Олександрі 
Черненко та його синові Петрові Рудницькому за дозвіл працювати в архіві, а директорові 
Центру історичних досліджень ім. П. Яцика ироф. Френкові Сисину за підтримку та фі
нансування цієї праці.

2 Формально Іван Лисяк-Рудницький прибрав подвійне прізвище аж після переїзду до 
СІЛА (1951), але вже в 1939 — 1940 pp. він підписував свої листи як "Іван Рудницький", а 
не як "Іван Лисяк".
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Як звичайно в родинах греко-католицьких священиків у XIX ст., 
розмовною мовою в сім'ї Михайла Рудницького була польська. Однак 
сам він був переконаним українським патріотом. У 1860 — 80-ті роки 
належав до народовського табору. Патріотичний дух у його родині зас
відчувався й тим, що всі дочки були хрещені в греко-католицькому об
ряді (зазвичай у мішаних подружжях сини йшли за батьком, дочки — 
за. матір’ю).
Що було нетиповим у родині Рудницьких, то це одруження сина о. 
Михайла, Івана Рудницького (1856 — 1906) з єврейкою їдою Шпіґель. 
Після трьох років навчання на правничому факультеті Львівського 
університету Іван відбував у Львові однорічну військову службу й поб
лизу казарм познайомився з вродливою смаглявою дівчиною з бідної 
єврейської родини. Знайомство переросло в романтичне кохання, яке, 
однак, зіткнулося з рішучим опором обох родин. Ідині батьки були ор
тодоксальними євреями, вони й чути не хотіли про шлюб дочки з хрис
тиянином. Іванова мати, поважна, маєстатична австро-польська матро
на, вважала, що одруження її єдиного сина з єврейкою буде катастро
фою для нього й скандалом для всієї родини. Молоді таємно зустріча
лися 10 років і побралися аж по смерті Кароліни. їді Шпіґегь довелося 
втекти з дому й переховуватися в монастирі сестер Бенедикщнок. Там 
вона пройшла катехизацію і вихрестилася, прийнявши ім'я Ольга.

Після охрещення та* заміжжя молода дружина зразу ж увійшла до то
вариських кіл чоловіка. Вона ніколи не досягла цілковитої асиміляції з 
українським оточенням і до кінця життя так і не навчилася добре гово
рити українською мовою (з чоловіком розмовляла переважно по-поль- 
ському). Але, що найдивніше, після передчасної смерти Івана Рудни
цького (він помер 1906 p., на п'ятдесятому році життя, від випадкового 
зараження крови) вона змогла виховати всіх п’ятьох дітей в українсько
му дусі.

Її діти — ’’п'ятірне ґроно" Рудницьких: літературознавець, публіцист і 
перекладач Михайло Рудницький (1889 — 1975), правник і відомий гро
мадський діяч Володимир Рудницький (1890 — 1974), політична діячка 
й організаторка жіночого руху в міжвоєнній Галичині Мілена Рудни- 
цька (1892 — 1976), патріарх української журналістики Іван Кедрин - 
Рудницький (1896) та композитор і музикант Антін Рудницький (1902
— 1975) — стали небуденним явищем в українському політичному й ку
льтурному житті. В українській історії XX ст. навряд чи знайдеться ін
ший рід, який дав би таке суцвіття талантів, як Рудницькі. Проте через 
своє напівєврейське походження вони мусили переборювати недовіру з 
боку галицько-українського середовища. У товариському житті їхньому 
батькові не раз доводилося проковтнути гірку пілюлю з приводу по
ходження його дружини, хоча ніхто й ніколи не наважувався зробити 
відкритий афронт. Ситуацію згладжувала невимушена й гідна поведінка 
Ольги Рудницької. Коли її діти вибилися у світ і Посіли високі суспільні 
позиції, вона навіть здобула пошану серед українського громадянства. 
Але саме упередження до Рудницьких не зникло повністю. Один із га
лицьких політичних діячів П. Кожежников писав 1934 p.: "Завжди і на 
кожному кроці серед українців — в міру потреби і серед чужинців — 
одверто я порушував “проблему Рудницьких”. Я вважав і вважаю їх
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зовсім чужим елементом в українському суспільстві. їх походження ка
же для мене все. Для них не існує нічого святого в українському житті. 
Вся їхня “діяльність” (політика, література і музика) продиктована вик
лючно егоїстично-матеріалістичними мотивами. Це є ділком природ- 
ньо, бо є питоме їхній расі”.

Цей суворий засуд був глибоко несправедливий (варто нагадати, що 
так само галицькі патріоти до 1914 р. ставилися з підозрою до митропо
лита Шептицького за його напівпольське походження). Мілену Рудни- 
цьку важко було звинувачувати в бракові українського патріотизму. Во
на довгі роки була ідеологом українського жіночого руху й однією з 
провідних його діячок у Галичині. З жіночого руху, що був первісним 
тереном її громадської діяльносте, Мілена Рудницька перейшла до по
літики. У 1928 — 35 pp..вона була послом до польського сейму від най- 
впливовішої західноукраїнської партії — Українського націонал-демок- 
ратичного об'єднання (УНДО). Найбільшу славу їй приніс захист у Лізі 
Націй у Женеві українських петицій у справі т. зв. пацифікації та в 
справі голоду на підрадянській Україні.

Своє навчання Мілена Рудницька завершувала у Відні. Тут вона 
познайомилася з Павлом Лисяком, молодим українським політиком та 
адвокатом, і після їхнього одруження в молодої пари 27 жовтня 1919 р. 
появився син Іван. Як писав його близький приятель і колега за фахом 
акад. Омелян Пріцак, Лисяк-Рудницький "без сумніву народився під 
щасливою зіркою. Тяжко собі уявити оточення, яке б стимулювало бі
льше, ніж те, що творили його батьки та брати його матері... Між 1919
— 1921 pp. віденський дім адвоката та політика Лисяка та його дружи
ни — педагога та суспільно-політичної діячки Мілени Рудницької — 
був... одним із центрів, де зустрічались провідники тодішньої політич
ної еміграції. Іван, що з молоком матері дістав свої інтелектуальні заці
кавлення, ще тоді, коли “під стіл пішки ходив”, напевно, прислухову- 
вався до політичних дебат”.

Шлюб виявився не надто вдалим, і через деякий час після на
родження сина подружжя розлучилося. Івана виховувала мати. Батько 
як професіонал і посол до сейму належав до забезпечених людей і ут
римував сина майже до своєї смерті 1948 р.

Свою шкільну освіту Лисяк-Рудницький здобув у Львові. У 1925-29 
pp. він навчався в українській початковій школі, а від 1929 до 1937 року
— в Академічній гімназії у Львові, найстарішій українській гімназії не 
тільки в Галичині, але й в усій Україні. Його клас був передостаннім, 
що вчився за давньою програмою для гімназії класичного типу з особ
ливим наголосом на гуманітарні науки з обов'язковими латинською, 
грецькою та двома сучасними мовами. Такий нахил добре відповідав 
Іванові Лисякові-Рудницькому — як він признався пізніше, математики 
він ніколи не любив і не знав. Львівська академічна гімназія творила 
своєрідне явище в тогочасному українському житті. Репресивна політи
ка польської влади закрила багатьом українським професорам шлях до 
кафедр у Львівському університеті, і вони забезпечували себе матері
ально працею в українських гімназіях. Це знижувало їхній професійний 
статус, зате підвищувало рівень викладання в гімназії. Вихованці гімна
зії були переважно дітьми української політичної та культурної еліти,
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отже, інтелігентами в другому-третьому поколінні (наприкінці XIX ст. 
майже вся галицько-українська інтелігенція походила зі священицьких і 
селянських родин). Однак елітарний характер гімназії не означав її зак
ритосте — тут навчалися діти з робітничих і селянських сімей, і між 
ними та дітьми інтелігенції не було соціальної прірви ні в навчанні, ні 
в спілкуванні. Вчителі за всієї суворосте вимог трактували учнів не ли
ше як своїх вихованців, але як молодших колеґ. Особливого забарвлен
ня цим відносинам надавав "Пласт", яким були охоплені майже всі уч
ні. Одним із професорів гімназії був д-р Олександр Тисовський, відо
мий організатор та ідеолог пластунського руху в Західній Україні.

Іван Лисяк-Рудницький вбирав цю атмосферу по-своєму. Осип Тар- 
навський, який учився в старшому класі, згадує такий епізод: на почат
ку 1930-х років директор гімназії Денис Лукіянович почав заводити но
ві порядки, зокрема, вимагав, щоб усі учні під час перерв залишали 
навчальні приміщення і виходили на коридори або на площу, що прос
тягалася перед будинком гімназії. "Тоді то я звернув увагу на тендітну 
постать русявого хлопця, який не радо у час перерв покидав шкільну 
залю.., та — вже вийшовши, не відходив далеко, а зупинявся таки при 
дверях і, спершись на одвірок, мовчки спостерігав життя на коридорі, 
що гудів від юних темпераментів. Іван Лисяк запам'ятався мені стрима
ний і обережний — тип контемпляційної людини, і ця прикмета стри
маносте і опанування залишилася у нього назавжди. Цим він і звертав 
на себе увагу, відрізняючись від більшосте своїх колеґ, які самозрозумі
ло для юнацького віку — перебували у постійному русі і безперервній 
фізичній активності".

Ці спостереження підтверджуються спогадами Лисяка-Рудницького. 
"Мені здається, — писав він, — що як дитина, чи юнак, я мусив бути 
дуже замріяний та замкнений у собі. Я жив тоді більше у світі власної 
уяви, ніж у зовнішньому реальному світі. Через це в мене з тих часів 
залишилися тільки невиразні, затерті спогади, й мені сьогодні навіть 
тяжко з'ясувати собі, яке враження я міг викликувати на моїх тодішніх 
учителів, які дивилися на мене дорослими очима". Замкнутість Лисяка 
перешкоджала нав'язанню товариських відносин з однолітками, з дру
гого боку — служила приводом для клинів і глузувань над ним як "ма
миним синком". Чи не єдиним товаришем із гімназійних літ був його 
однокласник Юрій Луцький, із яким він зійшовся аж у восьмому класі 
гімназії, 1936 року. (Батько Юрія Луцького, Остап, як і мати Лисяка- 
Рудницького, був відомим громадським діячем, і якийсь час обоє засі
дали в польському сеймі як посли від УНДО).

1937 р. Іван Лисяк почав студіювати право у Львівському університе
ті. Львів тридцятих років був багатим на культурні та політичні події. 
Це був час появи нового покоління молодих поетів — Євгена Маланю- 
ка, Святослава Гординського, Богдана Кравціва. Саме тоді почав вихо
дити "Вісник" Дмитра Донцова, готувалося видання літературного дво
тижневика "Назустріч" за редакцією Михайла Рудницького, за підтрим
ки митрополита Андрея Шептицького й ректора Духовної Академії о. 
Йосипа Сліпого виходив місячник "Дзвони", а у Варшаві почав появля
тися місячник "Ми". Іван Лисяк поділяв загальне захоплення літерату
рою і вже тоді виробив у собі звичку постійно читати найновіші літера
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турні твори. Але це захоплення ніколи не переросло у спроби писати 
самому.

Не так було з його замилуванням публіцистикою. "... Публіцистика 
мене завжди кортить”, — признався він згодом у листі до Михайла 
Добрянського. Тут, очевидно, знову ж таки не останню роль відіграло 
його родинне оточення. Вакаційну практику Лисяк-Рудницький прохо
див у газеті "Діло”, викликаючи захоплення свого дядька Михайла та 
інших працівників редакції тим, як добре він виконував поставлене йо
му завдання — вибір матеріалів для передруку з віденських газет і жур
налів. Його перші статті під псевдонімом "Іванна Брусна” з’явилися на 
сторінках журналу "Жінка” (1935 — 1988), який редагувала Мілена Руд
ницька.

Особисте життя Лисяка-Рудницького не було схоже на існування 
молодого інтелектуала у вежі зі слонової кістки. Хоча мати докладала 
всіх зусиль, аби оберегти свого сина від небезпек, які чигали поза ро
динним домом, тогочасне політичне життя не залишало місця для спо
кійного існування. 1938 р. Лисяк-Рудницький став жертвою антиукра
їнських погромів, які влаштувала польська студентська молодь. В уні
верситетськім коридорі на нього напала польська "боївка”. Побитого 
кастетами, закривавленого Лисяка-Рудницького відбили товариші й 
відвели до українського шпиталю, де йому наклали шви на рани. Слід 
від кастету — шрам на чолі — залишився в нього до кінця його днів як 
згадка про "романтичну молодість".

1930-ті роки були десятиліттям появи нового політичного феномена 
в українському політичному житті — націоналізму. Націоналізм заро
дився як реакція на поразку визвольних змагань 1917 — 1920 pp. та 
репресивну політику радянської та польської держав. Стимулом для йо
го зростання була загальна криза європейської демократії та утвер
дження фашистських режимів у Німеччині, Італії й Іспанії. Але в між
воєнній Галичині націоналізм мав ще й характер своєрідної інтелекту
альної та політичної моди, яка в першу чергу поширювалася в моло
діжному середовищі. Лисяк-Рудницький був одним із небагатьох моло
дих галичан, які не поділяли захоплення націоналістичною ідеологією. 
Знову ж, певну роль відіграло родинне середовище: Мілена Рудницька 
була принциповим противником націоналізму, як і Остап Луцький та 
відомий український публіцист і громадський діяч Осип Назарук. Цей 
останній мав великий вплив на молодого Лисяка-Рудницького. (Зокре
ма, Назарукові він завдячував тезу про особливу роль Галичини в укра
їнських визвольних змаганнях). У минулому Назарук був активним ді
ячем гетьманського руху, близько знайомим із Вячеславом Липинським
— ідеологом цього руху, який, зокрема, вславився гострою критикою 
українського націоналізму. Іван Лисяк-Рудницький звернувся до творів 
Липинського ще до знайомства з Назаруком, але це знайомство теж ві
діграло свою роль у його захопленні гетьманським рухом.

"Відкриття Липинського" було характерним для цілого покоління 
молодих галицьких інтелектуалів, які наприкінці 1930-х — на початку 
1940-х років робили свої перші кроки в професійно-науковій кар'єрі. У 
Львівському університеті Іван Лисяк-Рудницький познайомився з Оме
ляном Пріцаком, який на той час уже перебував під впливом Липин-
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ського і був переконаним гетьманцем. Навколо захоплення ідеологією 
гетьманського руху утворився цілий гурт молодих студентів. "Ми стара
лися, — писав згодом Лисяк-Рудницький, — з'ясувати собі складні 
проблеми, перед якими стоїть кожне чергове покоління нації: “Чому 
Україна бездержавна, поневолена? Що треба робити, щоб воно відмі
нилося? Які повинності лежать при цьому на кожному з нас? В одному 
напрямі промощували собі шлях наші мислі. Об'єднані в гостро нега
тивному ставленні до модерного українського націоналізму, що в ньо
му пізнавали ми чергову печать вічного нашого бездержавного руїн- 
ництва, зачинали ми доходити до однакових позитивних ідеалів. Ге
тьманство — рідний український монархізм — був тою осередньою точ
кою, довкруги якої опорядкувався первобитний хаос кучерявих юна
цьких мислей”.

Гетьманські ідеї, здавалося, давали ясні відповіді на найважливіші 
проблеми нації. Привабливосте гетьманському рухові додавав той факт, 
що він об'єднував у своїх лавах провідних інтелектуалів із Заходу та 
Сходу України. Якщо молоді націоналісти черпали свої ідеї з писань 
Донцова, що проповідував волюнтаризм та ірраціоналізм, то студенти- 
гетьманці знаходили джерела інтелектуальної наснаги у творах цілої 
школи впливових політичних мислителів-гетьманців, до якої, крім її 
провідного ідеолога Вячеслава Липинського та згаданого вже Осипа 
Назарука, належали першокласні українські історики Степан Томашів- 
ський, Дмитро Дорошенко та Василь Кучабський. Число людей, які 
потрапляли під вплив гетьманських ідей, зростало. Загроза нової світо
вої війни, міжнародна актуалізація української справи у зв'язку з Кар
патською Україною наприкінці 1938 — на початку 1939 p., надії на 
швидку загибель Польщі та Радянського Союзу внаслідок їхнього воєн
ного зіткнення з фашистською Німеччиною —- все це змушувало гали
цьких політиків виходити поза межі партикулярних інтересів і зверта
тися до всеукраїнських перспектив. Відомо було, що гетьманський цен
тр із його осідком у Берліні — єдиний, побіч націоналістичного, який 
визнавали німці. Тому коли напередодні війни західноукраїнські лідери 
на засіданні т. зв. Контактного комітету обговорювали питання полі
тичної лінії на випадок приходу німців, частина з них висловлювалася 
за те, що в такому разі треба буде поставити на гетьманство.

Прихід радянських військ у вересні 1939 р. був несподіванкою для 
галицьких українців: німецькі військові частини вже стояли під Льво
вом. Більшість української інтелігенції під час короткої паузи між роз
валом польської держави та встановленням радянської влади втекла на 
захід, у німецьку зону окупації. Однак частина вирішила залишатися, 
керуючись настановою, яку лаконічно сформулював у ті дні Остап Лу
цький: "Вміли ми бути генералами за добрих часів, то мусимо ними бу
ти й за гірших". Мілена Рудницька спершу теж не збиралася їхати. Во
на влаштувалася на роботу шкільним інспектором. Але шок від безпо
середнього зіткнення з радянською дійсністю (особливо від допиту в 
ДПУ) змусив її змінити рішення. Іван ще встиг закінчити осінній се
местр 1939 р. у Львові, а наприкінці грудня вони з матір’ю таємно пе
рейшли замерзлий Сян, по якому пролягав німецько-радянський кор
дон, і дісталися до Кракова. Влітку 1940 року вони переїхали до Берлі-
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на, й восени цього ж року Івана Лисяка-Рудницького допущено до 
навчання в тамтешньому університеті на факультеті зовнішніх відно
син. Його спеціалізацією було радянознавство. 1943 року він закінчив 
університетські студії і разом із матір'ю перебрався до Праги, де почав 
писати докторську дисертацію. Керівником (директором) дисертації був 
відомий учений Едуард Вінтер, знавець слов'янської та української те
матики, а темою стали політичні погляди Драгоманова. Захист відбувся 
у квітні 1945 p., буквально за декілька днів до вступу радянських військ 
до Праги. У зв'язку з надзвичайними обставинами Лисякові-Рудни- 
цькому довелося захищати незавершену дисертацію.

Воєнне лихоліття оминуло Лисяка-Рудницького. Його найнеприєм- 
ніший спогад із воєнних часів був пов'язаний із вибитою шибкою в по
їзді, яким він їхав од Берліна до Праги. Він перебував у найбезпечні
ших місцях рейху, віддалених від лінії фронту. Навряд чи цей стан ім
понував йому — пізніше він згадував, що воєнний Берлін був чи не 
найспокійнішим місцем з огляду на майже повну відсутність злодіїв і 
грабіжників, але це був спокій тоталітарної держави, в якій він ніколи 
й дня не прожив би з власної волі. Але як студент університету Лисяк- 
Рудницький принаймні мав забезпечений мінімум спокійного існуван
ня.

Студентські роки були періодом його активної громадської праці. 
Восени 1941 року в Берліні було створено українське студентське това
риство "Мазепинець". На 1 травня 1943 року воно нараховувало 91 чо
ловік — приблизно 80% усіх українських студентів, які навчалися в 
Берліні. Лисяк-Рудницький очолював одну з двох секцій "Мазепинця”
— секцію пропаганди. Одночасно він був членом центральної управи 
Націоналістичної організації українських студентів Великонімеччини 
(НОУС). В організації брали участь також Василь Рудко, Андрій Білин- 
ський, Омелян Пріцак, Богдан Осадчук — його близькі товариші й од
нодумці, які пізніше на еміїрації склали верхівку українського науково
го та інтелектуального життя. Хоча деякі з лідерів НОУСу пройшли че
рез націоналістичний іабір (як, наприклад, Василь Рудко та Андрій Бі- 
линський), усі зусиллі керівництва організації були спрямовані на те, 
щоб вирвати студентство з-під впливу тоталітарного націоналістичного 
сектанства. "Ми намагалися, — згадував пізніше Лисяк-Рудницький, — 
виробити серед молодшого покоління пошану до критичної раціона
льної думки, уміння дискутувати, зрозуміння для об'єктивних, культур
них вартостей".

Зовнішні форми діяльности НОУСу були зумовлені обставинами1 
"Нової Європи" — федерації студентських національних товариств, які 
діяли на території рейху. Ідеологія "Нової Європи" сформувалася піду 
виразним впливом політичної філософії Томаша Масарика, а її діяль
ність мала напівлегальний характер. Інтелектуальними лідерами були 
представники старої чесько-німецької аристократії брати Льобковіци 
(один із них, Ніколаус, після війни багато років був ректором Мюнхен
ського університету). Організація ставила собі за мету перебудову пово
єнної Європи на федеративних принципах. Центром Об’єднаних дер
жав Європи вони бачили Прагу. Лисяк-Рудницйкий відводив особливе 
місце в реалізації цих планів Україні. 1943 року дійшло до арештів се-
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ред керівників цієї організації. Наприкінці січня ґестапо арештувало й 
допитало Ореста Зілинського. Лисякові-Рудницькому вдалося уникнути 
цієї долі (мабуть, завдяки впливам матері та Едуарда Вінтера), та й Зі
линського 1 липня 1943 року звільнено.

У Празі Лисяк-Рудницький був головою Української академічної 
громади. Там він часто виступав із рефератами на різні теми. Як згаду
ють очевидці, вже тоді його доповіді відзначалися ясністю й логічністю 
викладу — риса, така характерна для його виступів у пізніші роки. Вза
галі, під кінець своїх студентських років Лисяк-Рудницький уже вигля
дав людиною з повністю сформованим ідейним та фаховим арсеналом. 
Окремі його праці того часу (як-от написана 1943 р. ’’Розмова про ба
рокко”) засвідчують подиву гідну ерудицію та своєрідність його стилю, 
вільного від усіляких “барокових прикрас”, що ними так грішить укра
їнська публіцистика (і навіть фахова наукова література). Головна сила 
й краса цього стилю полягає в глибокому, інколи цілком несподіваному 
розвиткові думки. Пізніше роки додали лише певні нові штрихи до йо
го характеру, але в цілому він мало мінявся після завершення універси
тетського навчання. Це стосується в першу чергу його світоглядової 
еволюції. Лисяк-Рудницький був епігоном раціоналістичної течії, яка 
домінувала в європейському інтелектуальному житті XIX і початку XX 
ст. Це в цілому відповідало інтелектуальній атмосфері німецьких уні
верситетів, у яких йому випало вчитися. Він вірив в існування об'єк
тивних законів історії, як і в те, що ці закони можуть бути пізнані. Але 
цю пізнаванність він трактував радше в Кантовому, ніж у Геґелевому 
розумінні. Звідси випливала і його критична постава до марксизму та 
інших позитивістичних утопій, які твердили про можливість упорядку
вання світу на раціональних основах. Хоча релятивізм та ірраціоналізм 
були чужі Лисякові-Рудницькому, він, слідом за своїми інтелектуальни
ми вчителями Максом Вебером і Густавом Юнґом, визнавав певну роль 
ірраціональних чинників у світовій історії і вважав, що наука може роз
пізнати основні тенденції суспільного розвитку, але не може визначати 
цілей людської діяльности.

Крім віри в існування об'єктивних законів історії, прикметною ри
сою його світогляду було виразне леґалістичне забарвлення. Поєднання 
цих двох засад належало до європейської інтелектуальної традиції, яка 
виводила своє коріння з філософії Геґеля. У часи Лисяка-Рудницького 
її розвинув Ніколай Гартман (йому Лисяк-Рудницький присвятив одну 
зі своїх студентських розвідок). На українському ґрунті ця традиція 
знайшла відображення у творах його двох кумирів — Липинського та 
Драгоманова. Багато з тих ідей і тем, які Лисяк-Рудницький розвивав у 
пізніші роки, почерпнуто з праць цих двох політичних мислителів. Але 
якщо Липинського він читав ще у Львові, то знання Драгоманова 
прийшло до нього під час роботи над докторською дисертацією в Кар- 
ловому університеті в Празі.

Захистивши дисертацію, Лисяк-Рудницький покидає Прагу і разом 
із матір'ю знаходить притулок в Австрії, у місті Фельдкірху, що належа
ло до західної окупаційної зони. На початку 1947 р. він переїздить до 
Женеви, де його мати була директоркою Українського допомогового 
комітету. УДК ставив собі за мету представляти інтереси українців-уті-
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качів перед різними міжнародними організаціями в Швейцарії. Лисяк- 
Рудницький працював у цьому комітеті та одночасно був слухачем в 
університетському інституті вищих міжнародних досліджень, до якого 
звичайно приймали тільки осіб, що вже мали університетські дипломи.

У цьому інституті він написав магістерську працю "Історія карпато- 
української проблеми", в якій обмежився викладом подій до 1938 року. 
Але навчання в Женеві не могло йому багато дати, оскільки серед там
тешніх професорів не було жодного спеціаліста зі східноєвропейської 
проблематики. У Швейцарії Лисяк-Рудницький перші два роки почу
вався досить самотньо. Як утікач, він не міг знайти собі місця ні серед 
громадянства міста-кантону, ані в англосаксонському світі, що зосе
реджувався навколо Європейського секретаріату ООН та численних 
міжнародних організацій. Після смерти батька Лисяк-Рудницький утра
тив постійне джерело фінансування й жив серед постійних матеріаль
них турбот.

Ситуація змінилася 1949 року, коли він одружився з молодою амери
канкою Мері Джоан Бентон. Дружина походила зі старої квакерської 
родини. Вона працювала в женевському бюро квакерів і ввела Лисяка- 
Рудницького в коло своїх американських приятелів. З другого боку, у 
нього на той час витворилося власне коло знайомств серед політичних 
емігрантів різних національностей (чехів, поляків, угорців та ін.).

Єдине, чого йому бракувало, — це повноцінного українського жит
тя. Женевська українська колонія складалася з декількох сімей старих 
емігрантів, які, однак, не творили постійного товариського середовища. 
Брак українського середовища Лисяк-Рудницький надолужував широ
ким листуванням зі своїми українськими знайомими з-поза Швейцарії, 
а також поїздками до Франції та Німеччини. Протягом другої полови
ни 1940-х pp. він розшукав своїх студентських товаришів, яких доля по
розкидала по різних кутках Західної Європи. Обхідним шляхом одержу
вав скупі звістки від Ореста Зілинського, який залишився у Празі, о т і 
нившися по другий бік "залізної завіси".

Лисяк-Рудницький і його товариші — Орест Зілинський, Богдан 
Осадчук, Євген Пизюр, Омелян Пріцак, Василь Рудко та Богдан Цим- 
балістий — творили плеяду молодих наукових працівників-інтелектуалів 
західної школи, людей, що хотіли бачити політичне та культурне життя 
нашої діаспори на належному рівні. "Вихідними пунктами, — писав 
Лисяк-Рудницький, — були для нас: критика націоналістичної доби, 
зустріч з Окцидентом (що його ми старалися сприймати не тільки із 
перспективи "побутової злободенщини”. але в його дійсних вартостях), 
зустріч з нашими наддніпрянськими земляками. Не входячи у подроби
ці, скажу, що ми маємо дуже близькі відношення з інтелектуальною 
елітою східняків, такими людьми, як Шерех, Дивнич, Кошелівець то
що'".

У цей час Лисяк-Рудницький остаточно пориває з "любов'ю мо
лодости" — гетьманським табором. Ще весною 1940 p., під час корот
кого перебування у Кракові, місцеві гетьманці засудили його за "патрі
отичну зраду" — зустрічі та розмови з одним із офіцерів-петлюрівців, 
ветераном визвольних змагань 1917 — 1920 pp. Внутрішньо Лисяк-Руд
ницький розійшовся з гетьманцями ше під час війни, надивившися в
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Берліні та Празі їхньої духовної й організаційної мізерности, але задля 
давніх сентиментів прилюдно проти гетьманського руху не виступав. І 
лише 1948 року, коли гетьманці разом із бандерівцями відмовилися 
ввійти до складу Української національної ради — передпарламенту 
(законодавчого органу) державного центру Української Народної Рес
публіки,— він виступив зі статтею, яка ознаменувала його повний роз
рив із гетьманським табором.

Уже перебуваючи в Швейцарії, Лисяк-Рудницький разом зі своїми 
товаришами робив спроби ввійти до складу однієї з партій демократич
ного центру. У 1949 — 1950 pp. за дорученням "молодоакадемічного се
редовища” Євген Пизюр вів переговори з лідером галицьких націона
льних демократів д-ром Степаном Бараном. Йшлося про те, щоб оно
вити УНДО, включивши до нього групу інтелектуалів молодого поко
ління, в тім числі — зі Східної України, що допомогло б перебороти 
регіональний характер партії. Переговори припинилися у зв’язку зі 
смертю Барана, а незабаром настав час масового виїзду з Європи за 
океан.

6 черня 1951 року Лисяк-Рудницький разом із дружиною переїхав до 
США. У перші роки перебування на північноамериканському конти
ненті він проживав у Нью-Йорку. Там уже була його мати, яка виїхала 
за рік до цього, та три дядьки — Володимир, Іван та Антін Рудницькі 
(Михайло залишився у Львові). Влітку 1951 року він працював у Гар
вардському проекті інтерв'ювання втікачів, проводячи інтерв’ю з "пере- 
міщеними особами” (displaced persons) із Радянського Союзу. Амери
канські професори, з якими вдалося сконтактуватися Лисякові-Рудни- 
цькому, порадили йому пройти додатковий вишкіл в одному з провід
них американских університетів, що могло б дуже помогти при пода
льшому влаштуванні наукової кар'єри. Восени 1951 року він одержав 
стипендію від Дослідницької програми вивчення СРСР і вступив у Ко
лумбійський університет у Нью-Йорку, аби продовжити навчання й 
одержати американське звання доктора філософії (Ph. D.), Наступного 
року, успішно склавши екзамени, він почав писати дисертацію, прис
вячену історії Закарпаття. Тут, у Колумбійському університеті, він нав
чався разом із Євгеном Пизюром та Юрієм Луцьким, із яким не бачив
ся від 1937 року (тоді Луцький переїхав зі Львова до Берліна, згодом — 
до Лондона, а під час війни служив в англійській армії).

З Юрієм Луцьким його єднала також співпраця в Українській ві
льній академії наук і мистецтв у США. До свого переїзду 1953 р. до То- 
ронтського університету Луцький працював англомовним редактором 
’’Анналів У В АН”. Один із випусків цього річника був присвячений Ми
хайлові Драгоманову. Лисяк-Рудницький підготував його до друку ра
зом із професором Світозаром Драгомановим, сином видатного мисли
теля. Він зредагував збірку та написав велику статтю про Драгоманова 
як політичного теоретика. Лисяк-Рудницький включив до збірника 
праці Драгоманова, які містили гостру критику централізму та шовініз
му російських революціонерів. Цьому збірникові він надавав великого 
значення: "Це була, — писав він у листі до Богдана Осадчука 19 серпня 
1952 року, — насправді, моя перша наукова публікація і цим самим, так 
би мовити, моя “візитова карточка”.
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Збірник дуже прихильно зустріли в науковому світі, і здавалося, що 
Лисякові-Руднидькому знову всміхнеться щастя. Після завершення 
терміну стипендії він рік працював у Вісконсинському університеті, 
навчаючи студентів російської та європейської історії. Влітку 1954 року 
він мав бути призначеним на наукового співробітника Східноєвропей
ського інституту при Колумбійському університеті. Його підтримував і 
рекомендував директор інституту проф. Філіп Мозлі, який був керівни
ком його дисертації. Це місце дало б Лисякові-Рудницькому змогу спо
кійно завершити докторську дисертацію. Однак після того, як ЦРУ від
мовилося схвалити його кандидатуру, Мозлі відступився від нього й 
умив руки. Справа набрала широкого розголосу в академічних колах, і 
багато професорів закидало Мозлі те, що він не обстоював автономію 
університетської установи. Це була доба "маккартизму", коли в США 
велося полювання на справжніх чи уявних комуністів і радянофілів. Як 
припускав Лисяк-Рудницький, ще коли він перебував в Австрії або 
Швейцарії, хтось із земляків написав на нього донос американській 
розвідці.

Не одержавши місця в Колумбійському університеті, він переїхав до 
Філадельфії, де мешкали батьки дружини. Не маючи ані стипендії на 
написання дисертації, ані викладацької праці, він не міг повністю від
датися науковій роботі. Обов’язки голови сім’ї (на той час сім'я попов
нилася сином Петром та дочкою Бетсі) змусили його шукати роботу, 
яка дала б хоч таке-сяке утримання. Влітку 1954 р. Лисяк-Рудницький 
улаштувався "секретним інспектором" (контролером) філадельфійської 
міської транспортної компанії, й півтора року провів у місцевих трам
ваях і автобусах, вишукуючи "зайців" і перевіряючи водіїв. Це була, як 
він говорив пізніше, найприкріша праця, яку йому довелося коли-небу- 
дь виконувати. Але навіть тоді він примудрявся використовувати свій 
службовий час на читання белетристики. З другого боку, праця інспек
тора дала йому надзвичайно багато для пізнання різних боків амери
канського життя. "Я думаю, що з тієї причини я розумію цю країну на
багато краще, аніж коли б мій життєвий досвід обмежився винятково 
до академічного світу", — писав Лисяк-Рудницький пізніше.

У лютому 1956 р. він одержав посаду асистента-професора в місце
вому католицькому навчальному закладі — коледжі Ля Саль, де читав 
курси з історії Росії та новітньої західноєвропейської історії. Нова пра
ця покращила фінансове становище, але не радикальним чином — вря- 
ди-годи під час літньої відпустки професор підзаробляв працею трам
вайного інспектора. На зароблені гроші вдалося купити власну хату, і 
вперше з часу виїзду з Женеви він дістав змогу розпакувати та пороз
ставляти книжки. Поточні обов'язки не залишали досить часу на твор^ 
чу працю, проте, впорядкувавши сяк-так свої побутові умови, Лисяк- 
Рудницький сподівався збільшити свою продуктивність як науковий 
працівник.

Ще напередодні виїзду з Європи і в перший час перебування в 
США він пробував зблизитися з середовищем "правої" УРДП, регуляр
но публікуючи свої статті в її періодичних виданнях — газеті "Україн
ські вісті" та журналі "Зустрічі". Лисяк-Рудницький мав навіть намір 
оформити своє членство в партії, але дуже скоро втратив це бажання: у
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нього склалося враження, що верхівка УРДП не дуже хоче бачити у 
своїх лавах інтелектуалів західного типу. Відтоді Лисяк-Рудницький уже 
ніколи не брав безпосередньої участі в партійному житті української 
еміграції. Він вирішує дотримуватись передусім культурницької лінії, 
переконаний, що саме тут він може зробити найбільше. Це означало в 
першу чергу зосередження на академічній кар'єрі.

Свою наукову працю він трактував як своєрідний громадський 
обов'язок. На його тверде переконання, еміграція має специфічні зав
дання, історичну місію, яку може виконати лише вона, а не україн
ський народ під радянською владою. Її основні завдання лежать не в 
площині політики, а в площині інтелекту, думки, культури. "Місія еміг
рації, — писав Лисяк-Рудницький, — в тому, щоб, по-перше, бути но
сієм вільної української мислі, приглушеної під обухом російсько-бо- 
льшевицького режиму, та, по-друге, бути голосом протесту проти зло
чинів і підлостей, що їх над нашим народом витворює *гужа й ворожа 
влада, навіть коли б це мав бути тільки “голос вопіющого у пустині”. 
Він не раз повторював, що найцінніші досягнення української політич
ної думки — твори Драгоманова та Липинського — пов'язані з емігра
цією. Історіографію Лисяк-Рудницький теж включав у поняття україн
ської політичної думки в широкому значенні цього слова. Цілком розу
міючи важливість актуальних радянознавчих досліджень, він уважав, 
що праці на історичні теми, як-от праці Чижевського про староруську 
літературу, мають чи не більше практично-політичне значення, аніж 
вивчення поточних аспектів радянської економіки.

Найлаконічніше свою політичну філософію Лисяк-Рудницький вик
лав у статті "Консерватизм" (1958). У ній він, за словами Юрія Луцько
го, "не тільки дав досконалий перегляд цієї течії в українськім політич
нім житті, але й висловив свої глибинні переконання. На той час, коли 
консерватизм ще не був у моді, Іван явно стояв на консервативній по
зиції і намагався оборонити її серед своїх сучасників. Його консерва
тизм був дуже нетиповим для українського “правого крила”, бо був не 
загумінковим, а опертим на світових джерелах і своїх власних оригіна
льних думках”.

Консервативний світогляд у Лисяка-Рудницького поєднувався з лі
беральними цінностями. У пізнішому листі до Євгена Пизюра він 
признався: "Я почуваю ідеологічну близкість до класичного лібералізму, 
в європейському значенні слова, який, зрештою, має в собі сильну дозу 
консерватизму. Знову ж американські т. зв. ліберали забарвлені “лівац
твом”, чи навіть совєтофільством, а до цього, бігме, не почуваю в собі 
ніякого нахилу”. Ліберальна орієнтація простежувалася навіть у його 
ставленні до релігії: він почував себе близьким до ліберального протес
тантизму унітарського типу, і був готовий приєднатися до нього, якби в 
українському релігійному житті існувало в організованій формі таке ві
ровизнання.

Вирішивши зосередитися на науковій кар'єрі, Лисяк-Рудницький, 
однак, не зміг зрадити своє старе захоплення — публіцистику. У другій 
половині 1950-х pp. він багато друкується. В першу чергу — у журналі 
"Листі до приятелів", що його видавав Микола Шлемкевич. Саме тут 
він дав повний виклад своїх поглядів на завдання та функції еміграції.
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Водночас він думає про створення науково-літературного журналу, на 
сторінках якого література поєднувалась би з серйозною публіцистикою 
та науковими есе. Розмови про потреби такого видання велися в се
редовищі українських інтелектуалів досить довго. У 1955 р. Лисяк-Руд- 
ницький та Євген Пизюр детально розробили ідею журналу; крім них 
обох, до складу редакції планувалося ввести Юрія Луцького. Фінансову 
підтримку виданню мало надавати УРДПівське середовище. Для цього 
журналу Лисяк-Рудницький готував статтю ’’Монтування нового Пере
яслава. Інтерпретація сучасної політичної ситуації в Україні”. Стаття 
була написана з нагоди святкування в Радянському Союзі 300-річчя 
Переяславської угоди, і в ній розглядалися питання українсько-росій- 
ських відносин. Ідея журналу так і залишилася незреалізованою, і ця 
стаття під заголовком ’’Новий Переяслав” була надрукована у провідно
му журналі польських інтелектуалів Заходу — паризькій "Культурі”.

З початком виходу журналу "Сучасність" Лисяк-Рудницький від пер
шого ж номеру (січень 1961 р.) став його активним співробітником. 
Тут, окрім оригінальних статей, він друкував українські переклади своїх 
основних англомовних наукових публікацій. Співпраця тривала аж до т. 
зв. "справи Костецького". Після публікації в січневому (1967 р.) числі 
"Сучасности" редакційної статті, яка явно обмежувала поняття інтелек
туальної свободи в українському еміграційному житті, Лисяк-Рудни
цький на знак протесту припинив співпрацю з журналом. Разом із ним 
відмовилися співпрацювати з "Сучасністю" її колишній редактор Іван 
Кошелівець, а також Лев Білас, Богдан Осадчук, Роман Шпорлюк. Від
хід цих авторів був надто відчутною втратою для журналу. Восени 1968 
р. новий редактор "Сучасности” Вольфрам Бурггардт запропонував Ли- 
сякові-Рудницькому повернутися до співпраці, але той поставив як 
умову повернення публікацію своєї статті, присвяченої розглядові 
’’справи Костецького”. Стаття під назвою ”В обороні інтелекту” була го
това вже в березні 1969 p., але опублжована аж у травні-червні 1971 р. 
Лисякові-Рудницькому довелося декілька разів переробляти її на вимо
гу тих політичних чинників, які стояли за виданням журналу. Публіка
ція цієї статті була моральною перемогою автора, але перемогою, яка 
мала гіркий присмак: виступ на захист інтелектуальної свободи в укра
їнському еміграційному середовищі вимагав пристосування до умов, які 
це середовище диктувало.

Одинокою українською еміграційною установою, з якою Лисяк-Руд
ницький співпрацював систематично (аж до початку 1970-х років) і в 
якій вігі не мусив підлаштовуватися під будь-чиї погляди, була Україн
ська Вільна Академія Наук і Мистецтв у СІЛА. Зразу ж після переїзду 
до Америки він виступив ініціатором створення при УВАН комісії для 
досліджень пореволюційної України. Головою комісії обрано Джона 
Решетаря, автора монографії про українську революцію 1917 — 1920 
pp., а Лисяк-Рудницький виконував обов'язки секретаря. Комісія гурту
вала навколо себе студентів Колумбійського університету та молодих 
дослідників, які вивчали різні проблеми новітньої української історії, 
економіки та культури, і проводила постіїші засідання у формі науко
вих семінарів.
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Іншою формою співпраці з українськими науковими установами 
стало для нього написання статей для ’’Енциклопедії українознавства”, 
яку готував європейський осередок НТШ (Сарсель, Франція). Голов
ний редактор ”ЕУ” проф. Володимир Кубійович запровадив складну 
процедуру підготовки статей до друку: кожну статтю редакція відправ
ляла на рецензію двом іншим фахівцям із цього питання (в разі потре
би їх число могло бути більше); після рецензування автор вносив відпо
відні поправки й доопрацьовував текст, і лише після остаточної згоди 
всіх зацікавлених сторін стаття йшла до друку. Оскільки вся ця проце
дура відбувалася листовним шляхом, то підготовка статті могла тривати 
декілька місяців, а то й років. Така форма співпраці, яка передбачала 
інтенсивний обмін думок, якнайкраще відповідала темпераментові Ли- 
сяка-Рудницького. Ще наприкінці свого перебування в Женеві він 
одержав від Володимира Кубійовича на рецензування дві статті під спі
льною назвою ’’Формування українського народу й нації”, що їх напи
сали Матвій Стахів та Лев Ребет. Обидві статті мало задовольняли його,
і у відповідь він написав велике есе, де зупинився головно на методо
логічних питаннях та соціальному аналізі понять "народ” і ’’нація” (за 
наполяганням друзів, воно згодом було надруковане в "Українських 
вістях”). Одержавши рецензію, Кубійович запропонував Лисякові-Руд- 
ницькому самому написати статтю на заявлену тему.

Відповідь Лисяка-Рудницького якнайкраще показала, на яких темах 
в українській історії він має намір спеціалізуватися: "Часово обмежив 
би я мою статтю від половини 18 ст. (дезінтеграція національної свідо- 
мости козацької доби) до сучасности. Про політично-національну 
свідомість старої Руси й козацької України я б не наважувався писати, 
бо не почуваюся достатньо сильним у матеріялі... Щодо методологічно
го підходу, то я трактував би мою тему у стилі історії ідей (“Ідеенґешіх- 
те”). Себто зміни політичної історії та соціально-економічні перевер
стування були б узгляднені тільки в цій мірі, як це необхідно для зрозу
міння духового процесу: кристалізування національної свідомости в ук
раїнському етнічному колективі”.

Самої статті Лисяк-Рудницький так і не написав. Первісний план і 
обсяг, а відповідно, й час її написання розросталися, а характер викла
ду матеріалу не зовсім задовольняв редакцію ’’Енциклопедії Україноз
навства”, тому замовлення залишилося невиконаним. Однак праця над 
статтею допомогла йому сформулювати для самого себе деякі Дуже 
важливі теоретичні положення. Вони знайшли відображення зразу в де
кількох статтях, написаних наприкінці 1950-х — на початку 1960-х ро
ків: "Інтелектуальні початки нової України” (1958), ’’Структура україн
ської історії у XIX столітті" (1959), та, передусім, "Роль України в но
вітній історії" (1963). Остання стаття, написана англійською мовою і 
надрукована в авторитетному науковому журналі "Slavic Review" разом 
із коментарями проф. Артура Адамса, проф. Джона Репіетаря та проф. 
Омеляна Пріцака, взагалі поклала початок науковому обговоренню ук
раїнської тематики в американській історіографії.

На початку 1960-х років Лисяк-Рудницький одержав зразу декілька 
дослідницьких стипендій на завершення роботи над докторською ди
сертацією. Стипендії дозволяли йому перервати викладацьку працю й
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зосередитися на дозбируванні матеріалу й оформленні тексту. Але ця 
нагода була змарнована через нову несподівану обставину: 1961 р. в ро
дині Лисяка-Рудницького вибухає подружня криза. Дальше його спів- 
'життя з дружиною виявилося неможливим. Вони розлучилися 1964 p., 
але лише за два роки офіційно розірвали шлюб. Цю історію Лисяк-Руд
ницький пережив дуже тяжко; пізніше він згадував про ті часи, коли 
під впливом сімейної кризи часто був напівпритомним. Однак він на
магався дотримуватися зас^д англосаксонської життєвої філософії "по 
self-pity", тобто "не розчулюватися над самим собою".

За іронією долі, саме в, цей час Лисяк-Рудницький став усеамери- 
канською знаменитістю. Новонабута слава не мала нічого спільного з 
його науковою працею. На початку грудня 1964 р. стався інцидент, 
який поставив його в конфлікт з американським правосуддям. Він їхав 
в автобусі, а позаду нього сиділа середнього віку негритянка, яка слуха
ла джазову музику в транзисторі. Шум заважав Лисякові-Рудницькому 
зосередитися над улюбленим заняттям — читанням книжки. Він поп
росив стишити звук, але його супутниця сприйняле це як вияв расової 
дискримінації і повернула ручку транзистора ше голосніше. Він попро
сив допомоги у водія, але той лише безсило здвигнув плечима. Тоді 
Лисяк-Рудницький вдався; до нечуваного вчинку: виведений із рівнова
ги, він вихопив радіо з рук жінки і вдарив її ним по голові (пізніше він 
виправдовувався, що вдарив її нехотячи, оскільки одна його рука після 
зламу ключиці була в гіпсовому бандажі, і це сковувало його рухи). Во
дій негайно викликав поліцію, яка зразу ж склала протокол і засадила 
Лисяка-Рудницького на декілька годин в "участок".

Цей тривіальний випадок несподівано набрав велетенського розго
лосу. Вістка облетіла всю американську пресу, а "Нью-Йорк Тайме" 
присвятила цій події цілу статтю, жартівливо обізвавши Лисяка-Рудни
цького "Іваном Грозним". Як писав він згодом у листі до Ореста Зілин- 
ського, виявилося, "що транзистори — це одна з язв американського 
життя, від якої терпіли тисячі, не знаючи, я к чпроти цього боротися. 
Несподівано для себе самого, я опинився в ролі хороброго “хрестонос
ця” проти одної суспільної болячки, яка багатьом сиділа в печінках. 
Місцеві газети цілими шпальтами друкували листи до редакції від гро
мадян (включно з віршованими листами!), які висловлювали мені спів
чуття і моральну підтримку. Я сам дістав понад 200 листів з усіх кінців 
Америки, зовсім незнайомі люди надсилали мені гроші "для моєї судо
вої справи". Під враженням відруху публічної опінії, міська транспорте- 
ва компанія винесла рішення про заборону грати на транзисторах у 
трамваях і автобусах, і в усіх видах транспорту появилися відповідні 
таблички”.*

Інцидент в автобусі засвідчив нервове напруження, що наростало 
внаслідок особистих обставин протягом декількох років. Сімейна криза 
привела до ускладнень у стосунках із матір'ю. Ще 1956 р. Мілена Руд-

* Ця історія через декілька років мала продовження: вже коли Лисяк-Рудницький пе
реїхав із Філадельфії до Вашингтона і в моду ввійшов голосний рок-н-рол, в одній із філа
дельфійських газет появився лист місцевого жителя під заголовком: "Professor Rudnicky 
where are you1 When we need you?" (“Професоре Рудницький, де ж ви тепер, коли ми потре
буємо Вас?”).
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ницька повернулася назад до Європи, не змігши прийняти американ
ського способу життя. Після розлучення сина з дружиною мати пропо
нувала йому теж переселитися до Європи. Вона вимагала, щоб він "во
ював" із дружиною за право опіки над дітьми. Материні зауваги Лисяк- 
Рудницький трактував як її прагнення знову керувати його життям. 
Між ними відбувся листовний обмін звинуваченнями. Зокрема, мати 
закидала синові, шо він не має поважних професійних здобутків — на 
цей час більшість його товаришів уже мали завершені докторські ди
сертації, опубліковані монографії та професорські місця в американ
ських університетах. У розпалі листовної полеміки вона кидає вбивче: 
"Ненавиджу неробство, ніколи не мала пошани до нероб". Іван Лисяк- 
Рудницький визнавав слушність материних докорів щодо його невели
кого творчого доробку: "Я сам цього аж надто добре свідомий. А не за
бувай, які невимовно трудні були для мене ці роки в моральному від
ношенні. Я вгинався під тягарем розпуки й депресії, а все ж не злякав
ся й був спроможний функціонувати назверх нормально, хоч і з спові
льненою продуктивністю".

Писав він тяжко і поволі. Робота над окремими статтями затягувала
ся на декілька років. Часто йому бракувало внутрішньої впевнености. 
Підтримкою віри у свої творчі спроможності він великою мірою завдя
чував своїм приятелям, які зберігали добру думку про нього. 
Переборовши важку особисту кризу, Лисяк-Рудницький починає шука
ти нове місце роботи. У 1964/65 академічному році, крім коледжу Ля 
Саль, він тимчасово викладав в іншому, елітарному дівочому коледжі — 
Брин Мавр. Мила й інтелігентна атмосфера цього закладу творила си
льний контраст із Ля Салем. Лисяк-Рудницький мав твердий намір не 
повертатися на старе місце роботи. Його фінансове становище після 
розлучення стало критичним: "В мене ледве вистачає на кожний ви
падок при скромному, студентському стилі життя, — признався він у 
листі до матері в січні 1967 p., — я не можу дозволити собі найнеобхід- 
ніші речі з Гардероби, не згадуючи вже про те, що я опинився без ма
шинки до писання...". У 1965/66 р. він намагався дістати постійне місце 
праці в районі Філадельфії, але двічі зазнав невдачі у коледжах Брин 
Мавр та Темпл. Деякий час він роздумував над тим, щоб переїхати до 
Канади, де розраховував дістати працю в Торонтському університеті. 
Нарешті 1967 p., за посередництвом молодшого колеги Ярослава Пе- 
ленського, він одержує місце в Американському університеті у Вашин
гтоні.

Його дисертація залишається кількасотсторінковим машинописним 
текстом, із величезними додатками бібліографічних нотаток та виписок 
із різних матеріалів. Первісний план дисертації зазнав значних змін. 
Весною 1966 р. Лисяк-Рудницький успішно виступив із доповіддю "Ук
раїнці в Галичині під австрійським пануванням" на американській кон
ференції, присвяченій народам Австро-Угорської монархії (та праця 
досі лишається найкращим дослідженням на цю тему). Під час роботи 
в нього виникла думка використати цю доповідь як ядро дисертації, 
додавши готовий текст про історію Закарпаття й дописавши відповідні 
розділи про Буковину та про воєнні події 1914 — 1918 pp. Нова дисер
тація повинна була мати тему "Українці в Габсбурзькій імперії, 1972 —
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1918”. Лисякові-Рудницькому вдалося здобути дослідницьку стипендію 
на збирання матеріалів у віденських архівах і бібліотеках.

Свою поїздку до Відня 1965 р. він сумістив з участю в Міжнародно
му конгресі істориків (враження від тодішнього перебування в місті 
свого раннього дитинства він описав у прекрасному есе "Довкола Між
народного історичного конгресу у Відні"). Поїздка до Центральної Єв
ропи дала поштовх до безпрецедентної акції еміграційних українських 
інтелектуалів, центральною фігурою якої став Лисяк-Рудницький.

Дорогою до Відня він заїхав до Праги, де зустрівся зі своїм старим 
приятелем Орестом Зілинським. Зілинський підтримував зв'язки з під- 
радянською українською інтелігенцією і добре орієнтувався в розвитку 
політичної ситуації в Українській РСР. У розмовах із Лисяком-Рудни- 
цьким він тривожився занепадом політичної думки серед українських 
інтелектуалів в УРСР, стверджуючи, шо патріотичні кола повернулися 
там до стану "аполітичного культурництва". Зілинський уважав, що 
еміграція може за цих умов відіграти роль стимулятора розвитку полі
тичної думки. Під час розмов виникла ідея написати заяву від провід
них американських інтелектуалів українського походження до керів
ництва СРСР та УРСР з політичними вимогами, яка б, після її опри
люднення в радянських засобах масової інформації, стала готовою по
літичною програмою для української підрадянської інтелігенції.

Цю ідею Лисяк-Рудницький обговорив із редактором польського 
еміграційного журналіу "Культура" Єжи Ґедройцем, який теж установив 
зв'язки з київською інтелігенцією через посередництво своїх знайомих 
у ПНР. Ґедройц обіцяв нелеґально переправити текст заяви в Україну
— у разі, якщо радянська влада не дозволила б надрукувати її. Іншим 
шляхом її оприлюднення в Україні мала стати передача тексту через 
радіо "Свобода".

Робота над текстом "Заяви" тривала майже два (1966 —1967) роки. 
Іван Лисяк-Рудницький входив до складу "Ініціативної групи “Заяви” 
разом із Всеволодом Голубничим, Іваном Коропецьким, Мирославом 
Лабунькою та Василем Маркусем. Проектована декларація була задума
на як колективний “документ політичної думки” й адресувалася до ук
раїнської громадськосте як в УРСР, так і на еміграції. “Першій, — пи
сав Лисяк-Рудницький у листі до Романа Шпорлюка 1 липня 1967 p.,
— ми хочемо підсунути певну політичну плятформу (бо всі симптоми 
вказують на те, що той рух відродження, що тепер відбувається на Ук
раїні, покищо залишається в рамках “аполітичного культурництва” та 
"органічної праці" — а пора дозріла, щоб вийти поза це). Якщо мова 
про еміграцію, то хочемо пособляти процесові кристалізації політичної 
думки, чи, точніше, процесові поляризації двох течій, які в нас сьогод
ні існують фактично: бандерівщина й “естаблішмент”, з одного боку, 
та ліберально мисляча та “реалітетницька” меншість, з другого”.

Текст "Заяви" містив вимоги: встановити право громадянства УРСР 
окремо від всесоюзного громадянства; наладнати дипломатичні взаєми
ни між Українською РСР і зарубіжними країнами; унезалежнити судо
чинство УРСР від всесоюзних органів суду й прокуратури; забезпечити 
для українських громадян, покликаних до війська, службу в межах рес
публіки у військових частинах з українською мовою як офіційною; за
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безпечити Комуністичній партії України рівень самоуправної політич
ної організації, спроможної ухвалювати незалежні рішення в політич
них справах; надати українській мові права державної мови в Україн
ській РСР; реабілітувати культурну спадщину України в усій її повноті 
й усунути всі перешкоди в дослідах української історії і культури; лега
лізувати Українську Автокефальну Православну Церкву та Українську 
Католицьку Церкву, забезпечивши для них рівний статус з іншими ре
лігійними віросповіданнями, дозволеними в Радянському Союзі, та ін.

Улітку-восени 1967 р. текст "Заяви" вислано чоловим представникам 
українського наукового та громадсько-політичного світу в США з про
позицією поставити свій підпис під нею. ’’Заяву" було вислано на бли
зько 150 адрес. "Ряд людей заявили свою симпатію, але не дали підпису 
з уваги на родину в Україні, — писав Лисяк-Рудницький у листі до Ро
мана Шпорлюка 17 жовтня 1967 р. — Негативну поставу зайняли бан
дерівці, що можна було передбачити, та мельниківці, що теж не є нес
подіванкою. Багато взагалі не відповідали: не знають, бідолахи, на кот
ру ногу стати. А втім зібрану кількість підписів уважаємо за достатню, 
щоб виступати. Надзвичайно позитивно висловився про проект “За
яви” Ґедройць, редактор паризької “Культури”.

2 листопада 1967 р. текст "Заяви", за підписами 35 американських 
професорів українського походження, надіслано найвищим державним 
і партійним діячам СРСР та УРСР: голові Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорному, голові Ради Міністрів СРСР О. М. Косиґіну, генера
льному секретареві ЦК КПРС Л. І. Брежнєву, міністру закордонних 
справ СРСР А. А. Громикові, голові Верховної Ради УРСР Д. С. Ко- 
ротченкові, голові Ради Міністрів УРСР В. В. Щербицькому, першому 
секретареві ЦК КП України П. Ю. Шелесту, міністру закордонних 
справ УРСР Д. 3. Білоколосові. "Підписанти" не одержали офіційної 
відповіді, хоча їм надійшли поштові квитанції з підтвердженням того, 
що всі вказані адресати отримали її.

"Наша “Заява” дійшла і до найважливішого адресата, а саме, до ук
раїнського народу, — писали члени ініціативної групи 30 травня 1968 р.
— Її обширно скоментовано кілька разів і передано в уривках по радіо 
"Свобода". Пресові органи, які передрукували текст "Заяви" на Заході, 
так само продісталися на той бік в доволі значній кількості примірни
ків. Цікавилися нашим документом і принагідні відвідувачі з народних 
демократій та з України.

3 відомих нам матеріалів національно-політичної думки 
стверджуємо, що наші позиції там не чужі, а можливо найближчі 
тамошнім активним діячам. Не ми викликали їхні погляди, але й не 
відписали своїх думок від Чорновола, Караванського чи Дзюби [...]. 
Проте, схожість поглядів і позицій інтелектуального світу тут і там в 
засадничих актуальних питаннях життя української нації переконує нас 
в тому, що в нашій "Заяві" ми зайняли правильні позиції”.

"Заява 35 професорів" викликала бурю протестів серед еміграційного 
національно-патріотичного "естаблипменту". Всіх, хто підписався під 
нею, засуджено як зрадників і ренегатів, оскільки "Заява" de facto 
визнавала існування УРСР. Березневий номер (1968 р.) журналу "Лис 
Микита" відреаґував на цю кампанію по-своєму: на першій сторінці
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була вміщена карикатура Едуарда Козака з підписом "Все ще вариться 
у мас справа заяви 35-ох професорів". На малюнку зображено великий 
казан, в якому кипіло на вогні 35 нещасних професорів в академічних 
тогах і шапках, а навколо них у пов'язках на стегнах і звірячих шкурах 
зі списами, вилами та * палицями витанцьовували представники 
американсько-українських установ (НТШ та інших).

Справа здобула несподіване продовження. Влітку 1969 р. до 
Америки приїздив проректор Київського університету Гліб Цветков. У 
Нью-Йорку він зустрічався з українськими еміграційними науковцями. 
Під час зустрічі обговорювалася можливість налагодження контактів 
між ними та науковою громадськістю в Українській РСР. Від- 
поручником від еміграційних професорів став Іван Лисяк-Рудницький, 
який улітку 1970 р. збирався на Московський міжнародний історичний 
конґрес. Після закінчення роботи конгресу він виїхав в Україну, де мав 
уточнити досягнуті в результаті нью-йоркських розмов домовленості. 
"Згідно з цим дорученням, — писав він до Романа Шпорлюка 18 
жовтня 1970 р. — я переговорював в ректораті Київського університету, 
в Академії Наук та Міністерстві вищої освіти. В висліді цих розмов, 
устійнено наступний плян: наступного літа, в червні 1971, має поїхати 
на Україну група українських високошкільних професорів з СІЛА та 
Канади. Чисельність групи: б[лизько] 15 осіб, працівників різних на
укових дисциплін. Поїздка розрахована на три тижні, з цього десять 
днів у Києві та по п'ять днів у Харкові та Львові. Нашими господарями 
були б Київський ун-т та Міністерство Вишої Освіти, Кожний учасник 
групи мав би привезти з собою одну-дві доповіді, що з ними виступив 
би перед відповідними радянськими науковими авдиторіями. Крім цьо
го передбачаються ширші дискусійні “панелі”. Учасники поїздки подо
рожують на власний кошт. Вони не репрезентують ніяких організацій 
чи установ, але виключно самих себе, на індивідуальній основі. В моїх 
розмовах я ставив також питання особистої безпеки, особливо тих на
ших колеґів, що є колишніми радянськими громадянами. Мене запев
няли, що з цього погляду абсолютно нема чого побоюватися. Очевид
но, нема ніякої Гарантії, що радянський партнер не відступить в остан
ній хвилі від домови. Проте мої київські співрозмовці виразно "палили
ся" до справи та говорили як люди, що мають відповідні повноважен
ня. Отже, на мій погляд, справа серйозна та має вигляди на реалізацію. 
Після мого повороту, я зреферував проект кільком знайомим урядов
цям Державного департаменту. Вони поставилися до цього з великим 
зацікавленням і сказали мені, що в історії американсько-радянських 
відносин ця справа безпрецедентна. Тому теж віднеслися до неї трохи 
скептично. Але рівночасно дали мені до пізнання, що якщо плян ви
явиться здійснимий, то учасники поїздки могтимуть розрахувати на 
відповідні стипендії”.

Підготувати подорож мала ініціативна група, до якої ввійшли 
Всеволод Голубничий, Іван Коропецький, Мирослав Лабунька, Олег 
Федишин та Іван Лисяк-Рудницький. Від імені цієї групи на 21 грудня 
1970 р. Голубничий надіслав листа до представника Української РСР в 
ООН Івана Хміля з точним викладом плану поїздки. До складу групи 
згодилося ввійти близько 20 американських професорів українського
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походження. Вони мали намір зустрітися з працівниками наукових 
центрів, державних органів влади, редакцій газет, бібліотек, видав
ництв, виступити з лекціями, взяти участь у дискусіях. Однак радянсь
ка сторона відступила від попередніх домовленостей. На початку бе
резня 1971 р. з Київського університету надійшла негативна відповідь. 
"З приватних джерел нам відомо, — писав Всеволод Голубничий у листі 
до Романа Шпорлюка 9 березня 1971 p., — що справа розглядалася в 
Міністерстві Вищої Освіти та що там на віце-міністерському рівні ми 
мали підтримку. Перерішив, отже, або сам міністр, або хтось зі 
сторони. Була кинута ось така фраза в наш бік: “Они хотят пробить 
брешь в стене нашей крепости!’’

Не встигли відійти в минуле пригоди, пов'язані зі спробою встано
вити контакти з підрадянською українською інтелігенцією, як Лисяк- 
Рудницький став жертвою нового конфлікту, на цей раз пов'язаного з 
його професорською кар'єрою. Центральним моментом цієї кар'єри є 
одержання "тенюр" (tenure) — права рахуватися "повним професором" 
при певному університеті. Одержання "тенюра", з одного боку, було 
визнанням академічного та викладацького доробку професора, з друго
го боку — давало порівняно добре матеріальне забезпечення до кінця 
життя. Переходячи до Американського університету, Лисяк-Рудни- 
цький відмовився від "тенюр", якого мав у коледжі Ля Саль, розрахову
ючи одержати його на новому місці праці. Це наклало на нього 
обов'язок протягом двох-трьох років поважно збільшити свою наукову 
продукцію. І справді, наприкінці 1960-х років з’явилося декілька дуже 
поважних його публікацій англійською й українською мовами: крім зга
даної вже доповіді "Українці в Галичині під австрійським пануванням", 
також програмні статті "Україна між Сходом і Заходом" і "Четвертий 
Універсал на тлі української політичної думки"; українське видавниц
тво "Пролог" розпочало роботу над виданням окремою книжкою збірки 
його есеїв. Однак спеціальний комітет історичного факультету навесні 
1969 р. відмовив Лисякові-Рудницькому "тенюра" з трьох причин: по- 
перше, піддано сумніву його диплом із Кардового університету в Празі; 
по-друге, його спеціалізація — українська історія — вважалася надто 
вузькою і такою, що лежить поза основним напрямком російської істо
рії; і, по-третє, у членів комітету склалося враження, що він не вико
нує своїх обов'язків щодо історичного факультету. Останнє звинувачен
ня на його адресу було основою особистого конфлікту Лисяка-Рудни- 
цького з деканом факультету. На захист опального професора стали 
студенти. В університеті розпочалася масова кампанія протесту проти 
рішення керівництва історичного факультету, студенти перестали відві
дувати заняття, а студентський комітет у спеціальному листі висловив 
підтримку Лисякові-Рудницькому. Протести були такі чисельні й си
льні, що історичний факультет змінив своє рішення на користь україн
ського професора, а його головний супротивник — декан історичного 
факультету — змушений був подати у відставку. 10 грудня 1969 р. Лися
кові-Рудницькому надано “тенюр” від вересня 1971 р.

Моральний бік цієї перемоги важко переоцінити, коли зважати на 
конкретні обставини студентського життя в С1Х1А наприкінці 1960-х 
років. Це були часи бунтівливих "сікстіз" (вони не мали нічого
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спільного з українськими "шістдесятниками"), коли, крім захоплення 
рок-н-ролом, наркотиками й східними містичними віровченнями, 
студентська молодь у своєму протесті проти "буржуазних порядків" 
зверталася до Маркса, Троцького, Мао, Маркузе та інших "червоних" 
ідеологів. Лисяк-Рудницький, який ніколи не приховував своїх лібе
рально-консервативних поглядів і був переконаним противником 
"лівих" ідеологій, здавалося, не мав жодних шансів на симпатії серед 
студентів. Однак гору взяла його особиста привабливість та ерудо
ваність. Його популярність серед студентів виявилася несподіванкою 
навіть для керівництва університету.

Після вичерпання конфлікту Лисяк-Рудницький не захотів залиша
тися в Американському університеті. Він розсилає листи до різних уні
верситетів з проханням надати йому посаду. Його ситуація хоча була й 
далекою від критичної, але не могла давати ґрунту для внутрішнього 
самозадоволення. У листі до свого приятеля Лева Біласа в липні 1970 р. 
він писав: "Моє життя склалося так — хоч з природи, думаю, я не є ані 
авантюристом, ані богемістом, — що цієї [екзистенціальної] непевнос- 
ти в мене було завжди дуже багато. Порівнюю свою долю з різними то
варишами і знайомими, що від багатьох років мають упорядковане 
життя і вже починають думати про відхід на пенсію, а в міжчасі 
ощаджують гроші та купують акції. А в мене досі невпорядковані жит
тєві відносини, заощаджень не маю й одного цента та ще й, майже з 
якоюсь закономірністю, трапляються мені періодично “боєві ситу
ації”... А втім — не зважаючи на хвилини втоми чи депресії — почува
юся внутрішньо спокійний, навіть бадьорий. Мені вже стукнуло п'ятде
сят, але не лякає думка про старість і смерть. Мій внутрішній голос ка
же мені —- не знаю, чи це не самообман, — що основна праця мого 
життя ще передо мною, що мені ще не одне треба зробити, щоб вип
равдати своє існування”.

Почуття оптимізму прийшло внаслідок упорядкування подружнього 
життя та побуту. Влітку 1968 р. він одружився з Олександрою Чернен
ко. їхнє подружжя було щасливим. Перші роки подружжя жило відок
ремлено: Лисяк-Рудницький у Вашингтоні, а Олександра Черненко — 
в далекому Едмонтоні в Канаді. Спочатку вони розраховували, що дру
жина зможе переїхати до нього у Вашингтон, але після конфлікту в 
Американському університеті Лисяк-Рудницький почав шукати іншого 
місця праці. Восени 1971 р. він одержує посаду професора східноєвро
пейської й української історії в Альбертському університеті в Едмонто
ні. Переїзд до Едмонтону він сприйняв із задоволенням: уперше перед 
ним відкрилася можливість офіційно читати лекції з історії України. 
"Якщо не помиляюся, — писав він у листі до Любомира Винара, — це 
перший цього року випадок на цілому північноамериканському конти
ненті". В Едмонтоні Лисяк-Рудницький поєднує професорську діяль
ність із роллю організатора наукового життя. У 1976 р. — великою мі
рою завдяки його зусиллям — при Альбертському університеті створено 
Канадський інститут українських студій. Разом із Юрієм Луцьким він 
виконував функції анд'юнкт-директора КІУС-у. Одним із організова
них ним заходів була українська історична конференція в університеті 
Західного Онтаріо 29 — 31 травня 1978 р. Конференція ставила собі за
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мету переоцінку концепцій української історії та вписування її в зага
льноєвропейський контекст. Матеріали конференції під назвою 
"Rethinking Ukrainian History" (1981) були видані за редакцією Лисяка- 
Рудницького, якому допомагав Іван-Павло Химка. Вони досі є однією 
з найкращих оглядових праць з історії України.

В Едмонтоні Лисяк-Рудницький мав намір після звільнення від сво
їх поточних зобов'язань узятися до написання власного синтетичного 
курсу історії України, розрахованого на інтелігентного західного, неук
раїнського читача. Центральною темою цієї праці мало б стати форму
вання модерної української нації (XIX — XX ст.), з особливим наголо
сом на суспільні, політичні й інтелектуальні фактори, які визначали 
цей процес. Але сама праця мала б охоплювати й раніші періоди укра
їнської історії. Якраз у цей час Лисяк-Рудницький чи не вперше фахо
во звертається до середньовічної та ранньоновітньої історії — до проб
леми феодалізму в Україні (див. його статтю в "Енциклопедії Україноз
навства") та своєрідносте феномена українського козацтва (останній 
темі присвячена його дискусія з канадським історжом Філіпом Лон- 
ґвортом на сторінках "Slavic Review" у 1972 — 1974 pp.).

В архіві Лисяка-Рудницького зберігаються розшифровані тексти йо
го лекцій з історії України, які він мав намір використати як підготовчі 
матеріали для своєї книжки. Але намір так і залишився незреалізова- 
ним. Він започатковує зразу декілька проектів, які думає виконувати 
одночасно. Знову звертається до теми галицьких українців під австрій
ською владою, маючи на меті видати пам'ятки української політичної 
думки в Галичині з доби "весни народів" (1848 p.). Наприкінці 1975 р. 
разом із дружиною він виїхав до Польщі і працював у краківських архі
вах, вишукуючи документи з часів революції 1848 р. Не менш важли
вим для нього був неофіційний бік побуту в Польщі, зустрічі з людьми, 
головно з наукового світу, але також із деякими речниками польської 
інтелектуальної опозиції, в тому числі з Адамом Міхніком. У листі до 
Романа Шпорлюка від 26 березня 1976 року він написав про свої зага
льні враження й висновки від цих зустрічей: "Тепер, коли відійшов у 
минуле старий конфлікт, скільки ми маємо спільного з поляками й як 
добре ми можемо з ними розумітися. В польських наукових колах існує 
сьогодні порівняно сильний інтерес до української проблематики на 
ґрунті відчуття спільносте історичної долі обох народів. Уважаю, що 
під цю пору передумови для польсько-українського наукового і навіть 
політичного діялогу більш сприятливі, ніж, мабуть, колц-небуть".

Ще від часу переїзду на північноамериканський континент Лисяк- 
Рудницький мав намір написати велику статтю про історіографію укра
їнсько-польських узаємин. Цей план був зреалізований у статті "Поль
сько-українські взаємини: тягар історії" (1980 р.) та в серії есеїв про 
т. зв. польську трійцю в українському русі: Михайла Чайковського 
(1804 — 1886), Іполита Терлецького (1808 — 1888) та Францішека Ду- 
хінського (1816 — 1893). Політичні біографії цих маргінальних постатей 
в українському русі Лисяк-Рудницький писав добрих десять років. Це 
виглядало нерозумною тратою часу порівняно з тими великими й сер
йозними проектами, які він сам собі накреслив у 1970-ті роки, після 
переїзду до Канади. Однак ця позірна нераціональність у плануванні
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наукових праць мала виправдання. Кожна з цих трьох постатей пред
ставляла тип політичного діяча, який сформувався в польському се
редовищі і став українським патріотом (або принаймні симпатизував 
українським визвольним змаганням) зі свідомого вибору. Це відобража
ло долю головного кумира Лисяка-Рудницького, Вячеслава Липинсько
го, та, до певної міри, — його власного роду. Паралельно з досліджен
ням польсько-українських узаємин він пише й друкує статті про єврей- 
сько-українські та російсько-українські стосунки. Обидва потоки зли
ваються в єдине русло критичного перегляду досвіду співжиття українців 
зі своїми сусідами й підводять читача до думки, що після повалення 
радянського режиму (в чому він не мав найменшого сумніву) Україна 
повинна буде домогтися погашення вогнищ задавнених міжнаціона
льних конфліктів. Лисяк-Рудницький обережно й прискіпливо накрес
лював точки примирення й визначав ціну, яку повинна була б заплати
ти за нього кожна з зацікавлених сторін. Але основним моментом зго
ди мало б бути прийняття ідеї політичної, а не етнічної нації — тобто 
нації, базованої на принципах територіального патріотизму та лояль
ности до української влади всіх громадян України незалежно від етніч
ного походження.

Задля досягнення такої мети українська політична думка сама по
винна була б пережити поважну еволюцію, в першу чергу — перейняти 
ідею політичного, етнічного, соціального, релігійного плюралізму та то
лерантности. Цій темі присвячені прижиттєві публікації Лисяка-Рудни- 
цького — дослідження політичної думки Вячеслава Липинського та ук
раїнських підрадянських дисидентів — і надрукована вже після його 
смерти велика стаття "Напрями в українській політичній думці".

Смерть застала його посеред реалізації амбітних наукових і громад
ських планів. Він помер у віці 65 років — вік, який за сучасного рівня 
медицини на Заході дозволяв би говорити про ще 10 — 20 років про
дуктивної праці. Причиною смерти був серцевий напад (інфаркт), зу
мовлений інтенсивною працею та шкідливими звичками. Він довгі ро
ки курив люльку (на докори та поради кинути куріння відповідав жар
тома в англосаксонській манері "A woman is a woman, but a pipe is a 
smoke", що приблизно дорівнює відповіді гетьмана Сагайдачного у 
відомій народній пісні). Викладацькі й адміністративні обов’язки зму
шували його до нічних сидінь над студентськими працями та різними 
формальними документами. Він мало рухався і помітно погладшав, ма
ло скидаючись на того стрункого "Іванчика", яким його знали друзі та 
знайомі в момент переїзду до Америки. В останні роки серед його лис
тування дедалі рідше зустрічаються приватні листи й дедалі частіше 
можна надибати документи адміністративного характеру. "...Я постійно 
дуже зайнятий, не встигаю з зобов’язаннями", — скаржився Лисяк-Руд- 
ницький у листі до Романа Шпорлюка від 17 липня 1982 р. Але, як зда
ється, поважна частина цієї зайнятости була породжена характером Ли- 
сяка-Рудницького, його бажанням, як писав Євген Пизюр, "мати рів
ночасно руки на живчику багатьох справ".

Його життя складалося з суми інтелектуальних парадоксів. Він ко
хався в старій китайській філософії та мистецтві й зачитувався англій
ськими романами XIX ст., але ніколи навіть не думав про поїздку до
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Китаю чи Англії. Він був консерватором і антикомуністом, але багато 
робив для налагодження зв'язків із підрадянською Україною. Він читав 
лекції з історії України, але з цих лекцій, як свідчать його студенти, 
можна було більше дізнатися про історію Європи, ніж у курсах профе
сорів європейської історії. Його колеги закидали йому, що він рідко 
коли працював в архівах і тому не має уявлення про архівну справу, але 
його власний архів є ідеально впорядкованою системою.

Та головне — за все своє життя він не написав жодної книжки (ви
дана 1973 р. "Між історією і політикою" — це збірка статей). Наявність 
власної монографії вважається на Заході основним мірилом успішности 
академічної кар'єри. Під цим оглядом Лисяк-Рудницький був невдахою. 
Але серед українських істориків на Заході мало знайдеться професорів, 
які мали б такий великий інтелектуальний вплив на своїх колеґ-ровес- 
ників та наступні професійні покоління, як Лисяк-Рудницький. Прочи
тавши книжку "Між історією та політикою", його товариш, відомий 
спеціаліст з історії української економіки Іван Коропецький писав ав
торові: "Ти мав чи не найбільший вплив на мене зі всіх". Проф. Роман 
Шпорлюк незадовго до смерти Лисяка-Рудницького писав у рекомен
дації про його працю: "Якщо інколи я думаю, що в мене є цікава або 
оригінальна ідея щодо тієї чи іншої теми української історії, я швидко 
виявляю, що ця ідея вже була висловлена проф. Рудницьким в одній із 
його робіт. По суті, я і мої колеги можемо вважатися студентами проф. 
Рудницького". Лисякові-Рудницькому належить честь відкриття Ореста 
Субтельного та Зенона Когута, які нині є відомими українськими істо
риками. Він був близьким другом і дорадником проф. Марти Богачев- 
ської-Хом’як; серед його студентів були проф. Френсіс Свіріпа і проф. 
Девід Марплз. Останні роки його життя з ним тісно співпрацювали 
проф. Іван-Павло Химка та проф. Френк Сисин, Мирослав Юркевич 
та Богдан Клід.

Після смерти Лисяка-Рудницького немає такого року, щоб ті чи ін
ші його праці не перевидавалися в Канаді та США, а від 1989 року — і 
в Україні. Наприкінці цього року має вийти друком двотомова збірка 
його статей, над якою працювала велика група осіб. Серед тих, хто під
готував це видання в Україні, абсолютна більшість — молоді люди ві
ком від 25 до 35 років. Всі вони так чи інакше пережили інтелектуальне 
захоплення Лисяком-Рудницьким, хоча, певна річ, не знали й не могли 
знати його особисто. Чи може бути красномовніше свідчення життєз- 
датности його спадщини?
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Олексій ГАРАНЬ

ІСТОРІЯ РУХУ* 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ІДЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

і

Історія Руху стала полем гострої політичної та ідеологічної боротьби. 
Після проголошення незалежности різні політичні діячі робили спроби 
так чи інакше переписати історію, облагородити власні дії, продемон
струвати опозиційність до колишнього режиму. Переписування ще 
недавньої історії можна було побачити навіть на найвийюму рівні. З 
другого боку, виникала загроза певної героїзації ролі Руху та нових 
об’єднань, своєрідна ’’модернізація" їхньої діяльности (наприклад, 
зустрічалося твердження, що від початку створення Руху його учасники 
"всі були антикомуністами й самостійниками").

Однак ця тенденція переважала недовго. Досить швидко почався 
інший період — період "відруху", наступу лівих. Ми чуємо ностальгічні 
нотки про те, як було добре за часів Брежнєва. "Голос України" 
відгукується на книгу В. Врублевського про Володимира Щербицького 
рецензією, з якої випливає, що Щербицький "узагалі був чутливим до 
національних почуттів", а якщо й було щось негативне, то це "певні 
відступи", "перекоси в національній політиці". А з виступу Олександра 
Мороза на урочистому засіданні з приводу Дня незалежности 
лишилося незрозумілим, була в серпні 1991 р. спроба перевороту чи ні. 
(Пан Мороз, звичайно, має право на власний погляд, але в цьому разі 
він виступав скоріше як лідер соцпартії, ніж як Голова Верховної Ради 
України).

Так само некоректна фраза президента Л. Кучми про те, що 
українська державність — "не ікона". Та й чи не розцінили її деякі 
керівники на місцях як своєрідний сигнал (я був свідком того, як 24 
серпня у Гоголевих Великих Сорочинцях не було ні прапорів, ні 
традиційного концерту, натомість у будинку культури цього дня йшов 
черговий еротичний фільм).

Так, держава — для народу, а не навпаки. Але досягти цього, як 
свідчить практика, можна лише через відродження власної держав
носте. Згадаймо, що на цьому шляху всі народи проходили й проходять 
через періоди нестабільносте, авторитаризму, криз.
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Ні Горбачов, ні Рух, ні інші сили не змогли б самі по собі розвалити 
Союз РСР. Система перестала ефективно функціонувати задовго до 
"перебудови”, і в 70-ті роки її підтримували "нафтодолари", котрі, 
однак, були бездарно "проїдені". Перші ж спроби лібералізації 
репресивної системи призвели до того, що вона не змогла далі 
існувати. Розлам логічно відбувся по лініях національно-державних 
утворень — (об’єктивність цієї тенденції підтвердив розпад не тільки 
Югославії, а й благополучної Чехо-Словаччини — на відміну від 
переважно однонаціонального Китаю, хоча й там численні економічні 
та політичні суперечності тісно пов’язані з суперечностями оеґіон^ль- 
ними).

II

Рух став однією з тих сил, що руйнували цю систему, і таким чином 
він діяв в одному напрямку з глибинними силами історії. Однак чи був 
його вплив вирішальним? Поки ми ведемо полеміку здебільшого 
засобами журналістських публікацій або інтерв'ю з політичними 
діячами, на Заході з'явилися перші наукові монографії, у яких 
робляться спроби розглянути ці проблеми ширше, в контексті 
теоретичних питань національних відносин та націоналізму. Про
ілюструємо це на прикладі двох концепцій, спільним між якими є те, 
що вони розглядають націоналізм як змінну, що залежить від дії інших 
факторів. (До речі, про термін "націоналізм". Націонал-демократи в 
Україні доклали багато зусиль, аби реабілітувати це поняття й зробити 
його прийнятним для широкої громадськости. Однак хоча, наприклад, 
у СІЛА цей термін уживається в науковій літературі як синонім націо
нально-визвольного руху, в пересічного американця він викликає зде
більшого негативну реакцію, на відміну від широко вживаного терміна 
"патріотизм").

Перша концепція, яку умовно можна назвати "детерміністською", 
базується на традиціях 60 — 70-х pp., особливо працях Карла Дойча та 
Майкла Гехтера. Так, Богдан Кравченко ще до початку "перебудови" 
пояснював переваги сучасного українського національного руху порів
няно з попередніми періодами, керуючись концепцією "модернізації", а 
саме: "модернізація" збільшувала лави національної інтелігенції, яка, 
однак, згодом зазнавала дискримінації (перевага при заповненні вищих 
посад усе-таки надавалася тим, хто переходив на російську мову), а от
же, й політизувалася\ Проте автори книги, яка щойно з'явилася на За
ході, Тарас Кузьо та Ендрю Вільсон, слідом за Олександром Мотилем 
дотримуються другої концепції і вважають, що в сучасний період зрос
тає роль держави, особливо за умов СРСР, і тому кожен сплеск опози
ційної активности легше пояснити послабленням репресій із боку дер
жави. Вони підкреслюють: щоб надіслати суспільству "націоналістичне 
послання" (message), треба мати під своїм контролем відповідні засоби 
комунікації2. Що ж це означало за конкретних умов УРСР?

Тим часом як Москва вже не мала ні достатніх ресурсів, ні леґітим- 
ности, націонал-комуністи переорієнтувалися на елекгорат у республі
ках і використали вимоги знизу, щоб посилити власні позиції. Відда
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ючи належне національним почуттям, Кузьо та Вільсон, одначе, пояс
нюють поведінку націонал-комуністів згідно з теорією "раціонального 
вибору", підкреслюючи, що для них (як і для творчої інтелігенції) ці 
зміни відкривали нові можливості просування.

Згідно з підходом Б. Кравченка, саме соціально-економічні зміни, 
що відбувалися протягом десятиріч, можуть пояснити, чому лінії розла
му СРСР збіглися з кордонами між республіками. Натомість Т. Кузьо 
та Е. Вільсон погоджуються з О. Мотилем: враховуючи панівну роль 
держави, саме "перебудова" й колапс центральних органів влади вели
кою мірою спричинили націоналізм і націонал-комунізм. Після студен
тського голодування в жовтні 1990 р. послабився вплив і КПУ, і наці
онал-демократів; у результаті незалежність України стала "спільною 
справою" націонал-комуністів, які "зрештою, зробили вирішальний 
внесок", та опозиції, а організована на державному рівні кампанія "ре
абілітації та відродження української культурної ідентичности дали ре
зультати швидше, ніж творча інтелігенція могла б сподіватися досягти 
завдяки зусиллям знизу"3.

Погоджуючися з тим, що роль націонал-комуністів була надзвичай
но важливою, вважаємо водночас за необхідне ще раз підкреслити роль 
опозиції: УГС та Рух використали лібералізацію, щоб розбудити маси, 
принаймні україномовну інтелігенцію; це, в свою чергу, сприяло й ди
ференціації всередині КПУ. Після безкровного завоювання незалеж
ности націонал-комуністи, однак, не змогли реально розпочати рефор
ми й таким чином підтримати процес державотворення.

Порівняно із західними дослідниками науковці в Україні мають свої 
переваги: вони відчувають ситуацію "зсередини", можуть збирати уніка
льні матеріали. Однак на них чатують інші небезпеки.

III

Враховуючи політичну актуальність історії Руху, ця тема стає 
кон'юнктурною. Та чи не почнемо ми вивчати її тими самими метода
ми, якими вивчали історію КПРС? Проблеми історіографії Руху, як у 
дзеркалі, відбилися під час присвяченої п'ятиріччю його створення 
конференції, що відбулася у вересні цього року на базі кафедри етног
рафії та історії Одеського політехнічного університету за сприяння Ру
ху. У виданих до конференції тезах доповідей4 яскраво відбилися дві 
тенденції, згадані на початку цієї статті — до "героїзації" чи, навпаки, 
до "дискредитації" Руху; для частини з них було характерним погане 
володіння матеріалом, помилки у викладенні фактів, у тезах деяких до
повідей були й довгенькі "запозичення" (без посилань) з уже виданих 
праць. На конференцію не запрошено київських дослідників, відомих 
своїми працями з історії Руху, майже не було науковців із Галичини; 
таким чином конференція не мала репрезентативного характеру. (Щ и
ро шкодую, бо, об’єднавши зусилля організаторів конференції, київ
ських та львівських науковців, самого Руху, можна було б провести 
справді наукову конференцію. Натомість лишилося враження, що 
влаштовано її задля "галочки"). З огляду на це недостатньо обґрунтова
ними видавалися заяви організаторів конференції, що в Одесі вже ре
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ально склався центр вивчення історії Руху, заклик до Міністерства ос
віти створити на базі цього центру Інститут історії громадських рухів та 
політичних партій, який, як вимагалося в проекті резолюції, мусить 
"очолити (курсив мій. — О. Г.) роботу по підготовці історії крайових 
осередків Руху", а 1996 р. стати базою для проведення другої конферен
ції, що обговорить макет історії Руху. Деякі заклики проекту резолюції 
були сповнені такого славослів'я, що пасували не науковій конферен
ції, а мітингам 1989 — 1990 pp. (коли Рух був справді широким фрон
том, а не лише однією, хай і найчисельнішою, партією опозиції) і вод
ночас змушували згадувати документи КПРС: "Конференція констатує: 
у Руху є всі можливості стати партією майбутнього України"; "досягну
те Рухом... заслуговує на добре слово у всесвітній історії людства" (за
ради справедливости зазначимо, що після обговорення ці місця було 
домовлено вилучити).

Водночас слід віддати належне організаторам конференції, які вико
ристали знання "апаратної" дипломатії: треба було не тільки заручитися 
підтримкою Руху, а й, очевидно, подолати спротив противників україн
ського відродження на півдні України. Відтак політична важливість 
проведення конференції в Одесі перевищила її наукове значення. Ще 
один висновок: київські дослідники, маючи більші здобутки у вивченні 
Руху, не змогли, однак, свого часу забезпечити підтримку рухівського 
керівництва в розгортанні цих досліджень та скоординувати свої зусил
ля, а тому втратили ініціативу. Та якщо в Одесі в перспективі постане 
справжній науковий центр вивчення Руху, це можна буде лише вітати і 
з наукового погляду, і особливо з погляду перспектив національного 
відродження на півдні України.

На одеській конференції виникло також питання про передачу доку
ментів Руху до державних архівів. Упорядкування цих документів, безу
мовно, конче потрібне для дослідників, тим більше, що Рух виявився 
неспроможним сам створити такі архіви. Про це вже давно говорять 
науковці. Однак автор цих рядків попереджав і про небезпеку: на жаль, 
через можливу політичну нестабільність не можна бути певним, що на
ша держава забезпечить збереження й відкритий доступ до них для 
дослідників (хотілося б помилитися в цих прогнозах).

А архіви, безумовно, потрібні, як потрібні і свідчення очевидців. 
Інакше повз дослідника пройде сама атмосфера епохи. Адже Рух не 
можна звести до сухих історіографічних чи політологічних схем. У 1988
— 89 pp. він був своєрідним "моментом істини". Скільки яскравих осо
бистостей відкрив Рух! Ні, він не створювався як "тоталітарна організа
ція", про що інколи доводиться чути сьогодні. Тоді, п’ять років тому, 
люди відчули, що від них щось залежить, що вони здатні щось змінити, 
а якщо це не завжди вдається, то можна принаймні казати правду й 
лишатися чесним перед самим собою. Можна по-різному ставитися до 
діяльности Руху на нинішньому етапі, але в цьому теж полягало зна
чення Руху. І неупереджений дослідник не може цього не помітити.

1 Krawchenko В. Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century 
Ukraine. — Oxford, 1985.
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2 Motyl A. Sovietology, Rationality, Nationality: Coming to Grips with Nationalism in the 
USSR. — N. Y., 1990; Motyl A. Will The Non-Russians Rebel? State, Ethnicity and Stability 
in the USSR. — Ithaca, 1987; T. Kuzio, A. Wilson. Ukraine: Perestroika to Independence. — 
N. Y., 1994.

3 T. Kuzio, A . Wilson. Op. cit. — P. 3, 206.
4 Народний Рух України: місце в історії та політиці / /  Тези доповідей Першої В се

української наукової конференції (14 — 16 вересня 1994 року, м. Одеса). — К., 1994.
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Браян А Р К ІН С

ЯК ЗВУЗИВСЯ ІРЛАНДСЬКИЙ СВІТОГЛЯД 

Ірландія як постколоніальна країна

Щоб змінити світ, треба спочатку зрозуміти його. Цей есей 
пропонує таке прочитання Ірландії — визначеної тут як держава з 26 
округ, що виникла 1922 року, — яке спочатку ставить досвід Ірландії у 
контекст інших постколоніальних країн, а потім аналізує специфічні 
форми, яких ірландський досвід набрав після 1922 року1. Есей не є 
"ревізіоністським": боротьба за незалежність Ірландії від Британії не 
очорнюється; автор радше прагне описати й підбити підсумок дуже 
невизначних досягнень незалежної Ірландії в низці найважливіших 
галузей, серед яких — якість*думання, ставлення до жінок, політика та 
економіка.

Ясна річ, що Ірландія, mutatis mutandis, має багато спільних рис із 
колишніми колоніями Третього Світу. Зміни, які слід брати до уваги в 
аналізі саме ірландського випадку, випливають головно з таких трьох 
факторів: існування масової еміґрації, яка дозволила краще жити тим, 
хто залишився в Ірландії; факт, що до 1922 року Ірландія була 
порівняно модернізованою країною (рівень грамотности був високий, 
земельне питання розв'язане); розташування Ірландії в Європі, 
помірний клімат, який дозволяє виробляти надлишок продуктів, а 
також членство в Європейській Спільноті, що принесло їй значні 
субсидії.

Риси, які Ірландія поділяє з іншими колишніми колоніями, коротко 
кажучи, такі:

1) історія експлуатації колоніальною владою (Британія), яка, задля 
прибутків, видобувала з колонії сировину (сільськогосподарську про
дукцію) та продавала їй промислові вироби;

2) расистська зневага колонізаторів (британців) до колонізованих 
(ірландців), поєднана з амбівалентним ставленням колонізованих, які 
одночасно зневажають і мавпують колонізатора;

3) постання місцевої буржуазної еліти, яка, понад усе інше, бажає 
вибороти собі привілеї колишніх колонізаторів;

4) поширена бідність (близько третини населення Ірландії живе у 
злиднях, що наближає її до Латинської Америки);

5) великий державний борг, виплата якого поглинає велику кількість 
отримуваного доходу;

6) неспроможність місцевої буржуазії розвинути промисловість і, як 
наслідок, запрошення мультинаціональних компаній (які інтенсивно 
використовують капітал і експортують свої прибутки);

102

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


7) переселення людности з сіл до міських зон, а особливо до 
столиці, яка є соціально поділеною (в Дубліні живе нині третина 
населення країни; місто виразно поділеце на тих, хто має, і тих, хто не 
має);

8) мінімальне почуття громадянського обов'язку, яке походить з 
успадкованої ворожости до центрального уряду та його інституцій;

9) хвороблива ідея про надмірно академічну систему освіти, яка по
винна готувати місцеву еліту — професіоналів та урядовців;

10) заміна мови колонізованих (ірландської) мовою колонізаторів 
(англійською);

11) інші форми культурної залежносте від колишньої колоніальної 
потуги — те, що в Австралії називають ’’колоніальним низькопоклон
ництвом" (показ численних британських телевізійних програм, 
збереження британських законів, скасованих у самій Британії, надання 
праці в університетах лекторам із Британії);

12) перетворення релігії на форму втечі як для індивідів, так і для 
груп (ірландська версія римо-католицизму).

Постколоніальна Ірландія виявляє не лише ці риси — вона також 
стала вкрай консервативною. Як сказав Кевін ОТіґґінс, "ми, мабуть, 
найконсервативніше налаштовані революціонери, які будь-коли 
здійснювали успішну революцію". Факторами, які спричинили такий 
суворий консерватизм, були: втрата новаторських талантів, 
переміщення значної кількосте протестантського населення, 
невідповідність середньої освіти і, понад усе, звичаї місцевої 
буржуазної еліти.

Великі таланіи були втрачені через страту британцями лідерів 
Повстання 1916 року, а особливо таких новаторів, як Пірс та Коннолі; 
далі через братовбивство ірландців у громадянській війні (та зразу ж 
після неї), війні, що настала після Угоди з Британією (Коллінс та 
О'Гіґґінс були за угоду, Чілдерс та Мелоуз — проти); та через 
добровільне самовигнання таких інтелектуалів і літераторів, як Джойс, 
Джордж Мур, Джордж Расел (АЕ), Стівен МакКена та О'Кесі.

Значна частина протестантського населення Ірландії була 
переміщена внаслідок Поділу, з одного боку, та масового виїзду 
протестантів із Вільної Держави — з другого. Так утворилася великою 
мірою однорідна католицька держава, з католицьким парламентом і 
католицьким народом.

До 1960-х років дуже мало людей в Ірландії отримувало середню 
освіту, і це мусило мати певний вплив на інтелектуальне життя та 
рівень осмислення проблем. Як висловився Єйтс: "Старий режим 
залишив Ірландію, мабуть, найменш освіченою країною в Північній 
Європі".

Крайній консерватизм ірландської буржуазії означав, що 
національна незалежність, а не соціальні реформи, були її головною 
метою. Підписавшись під диктатом президента Де Валера "Робітники 
повинні почекати", ці буржуазні мужі використовували незалежність, 
аби проштовхувати свої інтереси, й неминуче накинули свою систему 
вартостей новій Вільній Державі.

Зрозуміло, що ця система вартостей була консервативною, тому що 
ірландська буржуазія складалася з великої кількосте селДн — власників 
малих і середніх ферм, а також бізнесменів, професіоналів, урядових 
службовців та католицького духовенства, які вийшли з цього ж соціаль
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ного середовища2. Звичаї цього класу, які просякли все суспільство, бу
ли соціально регресивними — через особливі економічні фактори, які 
їх формували. Домігшись власносте на землю після нелегкої боротьби 
наприкінці XIX століття, фермери намагалися зберегти свою власність 
непорушною і передавали її одному синові. З цього економічного фак
ту випливала така соціальна модель: син-спадкоємець повинен був од
ружуватися пізно, одна дочка отримувала посаг, а всі інші неодружені 
діти мусили емігрувати. Оскільки про статеве життя поза шлюбом наві
ть мови не могло бути, ірландці від 1820 до 1960 року були піддані май
же безпрецедентній стриманості, що 'ю жна побачити у всій страхітли
вій жорстокості в поеь^і Кавана 1942 року "Великий Голод". Вони були 
також піддані великомасштабній еміграції, котра мала подвійні наслід
ки: усувала можливі дисидентські групи та піднімала життєвий рівень 
тих, хто міг залишитися.

Ті буржуа, які залишалися, намагалися за всяку ціну зберегти соці
альний статус-кво й чинили опір будь-якій спробі покращити еконо
мічний стан знедолених членів суспільства. Здійснюючи цю дуже ус
пішну політику, вони домоглися, аби будь-що, здатне похитнути ста
тус-кво — загальні ідеї, сексуальність, ліві сили, жінки, письменники,
— було під наглядом, і аби будь-хто хоч трохи анархічний був знесиле
ний патріархальним авторитаризмом.

Іншим жахливим наслідком цього зв'язку між економічною та соці
альною позицією стала відповідність ірландської буржуазії "принципові 
посідання" (як назвав його Лі). З огляду на цілком зрозуміле бажання 
безпеки важливо було мати, посідати — чи то землю, чи то родинний 
бізнес, чи "постійну та пенсійну" роботу в урядових установах, шкі
льництві чи службі здоров'я; не було конче потрібним щось робити з 
тим, що маєш. "Принцип посідання" значить: тримай те, що маєні. Йо
го протилежністю є "принцип дії", який вимаґає: якщо ти володієш чи
мось, то роби з ним щось позитивне й продуктивне. Панування "прин
ципу посідання" в житті Ірландії впродовж щонайменше чотирьох де
сятиліть після здобуття незалежности неминуче привелб до застою, як і 
передбачав Фанон: "Після незалежности цей недорозвинений середній 
клас, зменшений кількісно і без капіталу, який відмовляється йти шля
хом революції, впаде в плачевний застій”. Багато ірландців, які щось 
робили, а не лише мали, робили це радше завдяки своїй індивідуальній 
відданості справі, ніж загальній атмосфері в суспільстві.

Вроджений консерватизм Ірландської Революції був підпертий від
мовою обговорювати загальні ідеї та насадженням патріархального ав
торитаризму в усіх галузях життя. Звернімося ж тепер до цих тем.

ІРЛАНДСЬКА ДОМІНАНТА: ВІДМОВА ВІД ЗАГАЛЬНИХ ІДЕЙ

Домінанта — це концепція, яку знаходимо в критичних працях ро
сійського формалізму. Великий посередник між лінгвістикою та літера
турою Роман Якобсон визначив її 1935 року як "фокусний компонент 
мистецького твору: він керує, визначає та перетворює інші компонен
ти". Перенісши концепцію домінанти з твору мистецтва на суспільство, 
ми побачимо, що домінантою ірландського суспільства є відмова від зага
льних ідей.

Під відмовою від загальних ідей я розумію те, що загальні принципи 
будь-якої з головних сфер діяльносте людини систематично іґнорують-
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ся на догоду аналізові особливих форм, яких ця діяльність набирає в 
певний час. Таким чином, у політиці центральну проблему протибор
ства лівиці та правиці зводять до деталей про те, наскільки ідеологічно 
нерозпізнаванні партії Фіанна Фойл та Фіне Ґел різняться між собою, а 
центральну проблему децентралізації — до деталей про роботу центра
льного уряду. В економіці життєво важлива проблема того, як еконо
мічна теорія могла б послужити зменшенню бідности, безробіття та 
еміграції, сходить на дискусію про технічні аспекти капіталістичної 
системи. В релігії кардинальне питання про статус священного в наш 
час губиться в безконечних дебатах про протизаплідні засоби, розлу
чення та аборти або, останнім часом, про економічну справедливість 
(специфічна етика стає підміною загальної метафізики). У мистецтві 
дискусія про природу поезії, музики чи малярства в постмодерністсько- 
му світі поступається місцем суперечці про заслуги чи невдачі індивіду
альних митців. І так далі, і так далі.

Це систематична відмова від загальних ідей означає, що ірландці — 
на відміну від романтичного погляду Матью Арнольда на кельтів — ви
являють надзвичайну охоту піддаватися "деспотизмові факту". Таке за
хоплення емпіричним світом за рахунок світу ідей надає тутешнім де
батам викривленої перспективи; центр не може втриматися, тому що 
його ніколи й не було. Це глибоке відкинення інтелекту слід схаракте
ризувати як патологічне: воно, без сумніву, є невротичним і, можливо, 
психотичним, і не має зв'язку з тим, що є справді реальним.

Ця відмова від ідей є, у кінцевому підсумку, останньою "зрадою кле
рикалів" (trahison des cleres). Про її жахливий вплив на ірландське сус
пільство можна судити з трьох таких цитат. Франк О’Коннор уважав, 
що лідери Вільної Держави створили "новий істеблішмент Церкви та 
Держави, в якому уяві немає місця, і молоді люди емігруватимуть у всі 
кінці світу не тому, що країна бідна, а тому що вона посередня"; 1943 
року О'Вілан заявив, що 'справді жахливою загрозою для Ірландії є ін
телектуальна"; а 1989 року Лі сказав, що "головною причиною невели
ких досягнень Ірландії за час незалежности була бідність її мислення"3.

Коріння цієї відмови від загальних ідей сягає періоду, що настав од
разу ж після 1922 року. Перед цим, від 1890-х до 1922 року, Ірландія 
переживала піднесення мистецької та інтелектуальної активности, яке 
Біррел назвав "стрибком у перші лави думки та почуттів". Загальні ідеї 
всіх видів — політичні, економічні, релігійні, мистецькі — з ентузіаз
мом обговорювали як митці Літературного Відродження (Єйтс, Сінґ та 
АЕ), так і мислителі (Пірс, Конолі та Горас Планкет). Але після того, 
як 1922 року ірландська католицька буржуазія прийшла до влади, цей 
інтелектуальний фермент великою мірою щез. Прийшовши здебільшого 
з малих ферм та з консервативною ідеологією, ці люди були політично 
поділені не загальними політичними ідеями, але однією проблемою 
Громадянської Війни. Оскільки вони були привязані до фінансової 
дисципліни та збереження свого становища, мало велося дебатів щодо 
кардинальних питань соціальної реформи (“Робітники повинні почека
ти”) — вони розпочали шалену атаку на світ ідей, ухваливши горезвісні 
закони про видавничу цензуру від 1929 року та про цензурування фі
льмів від 1923 року4.

Ці форми цензури майже повністю сконцентрувалися на сексуаль
ному матеріалі. Книги та періодичні видання заборонялися тому, що 
вони були "розраховані на збудження сексуальних пристрастей або на
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віювання чи підігрівання сексуальної неморальносте", або ж тому, що 
вони пропагували "контроль за народжуваністю"і Як  указував Єйтс, се
ред заборонених авторів могли б бути Дарвін, Маркс, "половина гре
цької та римської класики" та "вся велика любовна цоезія". Список за
боронених книг сам по собі складає надзвичайне чтиво — досить згада
ти Скота Фітцжеральда, Гемінґвея, Томаса Манна, Орвелла, Грема Ґрі- 
на. До 1965 року майже 10 тисяч книг було заборонено. Особливо неп
ривабливий той факт, що багато ірландських авторів — Б. Шоу, О'Кесі, 
Кейт О'Браян, Една О'Браян, Мак Ґагерн — були заборонені у своїй 
країні.

Але головним негативним моментом такого крайнього типу Цензури 
є його антиінтелектуалізм: по-перше, оскільки він призначений 
викреслити людську сексуальність із життя людини, що очевидно 
суперечить нормальному людському досвідові; по-друге, заборона 
серйозних книг привела до "задушення дискусії дорослих людей" 
(Р. Фалліс).

Тепер, коли цензура великою мірою зникла, ірландська ворожість до 
загальних ідей залишається й вимагає пояснень. Лі розгледів серцевину 
проблеми, зазначивши, що ірландське суспільство багате на "людей із 
великим, але вузьким інтелектом". Такі люди мають спеціальні знання 
в окремій галузі, але дуже обмежені в інших галузях; звідси випливає а 
fortiori, що люди з меншим інтелектом не здобудуть від цих спеціалістів 
кращого розуміння загальних ідей. Серед факторів, які привели до па
нування такого типу інтелекту: політика часів громадянської війни, яка 
виключає можливість дискусії про політичну й економічну ідеологію; 
авторитарна система освіти, яка не заохочує зацікавлення ідеями; анти- 
інтелектуальна природа ірландського католицизму; поширене ігнору
вання всіх форм філософії; засоби масової інформації, не зацікавлені 
загальними ідеями; еміграція багатьох, хто міг би зробити внесок в об
говорення ідей; поява індивідуалістичного лібералізму, ворожого наці
ональному поглядові на Ірландію5.

ПАТРІАРХАЛЬНИЙ АВТОРИТАРИЗМ: СТРАХ ІНШОГО

Щонайменше чотири перші десятиліття незалежности в Ірландії па
нував патріархальний авторитаризм, за допомогою якого чоловіки-ін- 
дивідуалісти контролювали дії решти суспільства, особливо жінок. Це 
були люди з таким типом мислення, який перебуває у злагоді з загалом 
перебільшеною пошаною до авторитету, бачить світ як ієрархію, нас
тирливо говорить іншим людям, що вони мають робити. Зазвичай авто
ритарний мозок боїться іншого, всього, що може порушити статус-кво 
й поставити під питання претензії чоловіків керувати світом; тому не 
дивно, що в Ірландії патріархи дуже дбали про те, щоб утримувати жі
нок на їхньому місці.

У політиці цей авторитаризм великою мірою був наслідком 
надмірної пошани до закону та порядку після громадянської війни. 
Драконівський закон про громадянську безпеку, ухвалений улітку 1927 
року, передбачав обшуки та спеціальні суди, які могли засудити до 
смертної кари чи довічного ув'язнення за незаконне володіння 
вогнепальною зброєю. 1931 року новий закон про громадянську 
безпеку встановив військовий трибунал, який мав право засуджувати до
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смертної кари, а 1933 року Де Валера заборонив рух Національної 
Гвардії (блакитносорочечників).

Але спустошлива роль патріархальної системи була найпомітнішою в 
шкільництві, в родині та в ставленні до жінок. Чоловіки-вчителі почат
кових шкіл, вихідці головно з родин малих фермерів та крамниць на 
півдні та заході, були схильні до авторитарної практики, бо самі вихо
вувались у єпархіальних середніх школах, схожих на казарми, та в учи
тельських інтернатах, які контролювалися ще суворіше6. Вчителі почат
кових та середніх шкіл базували свою методологію на вивченні спіриту
алістичного погляду на людську природу, згідно з яким дитину, на
роджену в первородному грісі та схильну до повстання, треба суворо 
контролювати. Вчитель таким чином ставав "єдиним джерелом ініці
ативи та суду" і прагнув із висоти своєї позиції прищепити знання уч
ням, які сприймали ці знання пасивно.

Авторитет учителя як у початковій, так і в середній школі 
зміцнювався практикою тілесних покарань, яка деколи виливалася в 
садизм. Ця інституалізована форма насильства, що тривала аж до 1980 
року, була особливо поширена в школах для хлопчиків, і таким чином 
породжувала серед деяких чоловіків циклічну прив’язаність до фізичної 
брутальности. Що важливіше, тілесні покарання привели до того, що 
розрив між світом дитини та світом дорослого авторитету, який завжди 
є великим, став проваллям; вони ж, треба думати, загострили 
схильність до конформізму, про яку вже згадувалося.

Родина звичайно перебувала під контролем чоловіка, якого вважали 
"головою родини" і який приймав життєво важливі економічні рішення. 
Звичайно чоловік ішов до праці, а дружина залишалася вдома вести 
господарство та доглядати за дітьми. Цю модель виразно підсилила 
Конституція 1937 року, яка вимагала від Держави забезпечити, щоб 
"матері не мусили через економічну необхідність найматися на працю 
за рахунок нехтування домашніми обов'язками". Справді, жінки, які 
працювали в урядових установах, місцевих органах влади, здоровельних 
закладах та в банках, повинні були звільнятися з роботи після 
одруження (цю вимогу скасовано 1977 року). Офіційне чоловіче 
ставлення сягло апогею в поглядах Боланда, першого завідувача 
кадрами в державних установах, який уважав, що жінок не слід 
допускати на вищі посади в державних установах.

Права жінок у сексуальній сфері також були зневажені чоловічою 
патріархальністю, Перейнятою питаннями статевої моралі, про що вже 
йшлося в першій частині цієї статті. 1935 року заборонено продаж та 
імпорт штучних протизаплідних засобів; 1937 року Конституція 
заборонила розлучення; аборти також були незаконними. Таким 
чином, жінки не мали змоги регулювати розміри родини, і тому багато 
з них терпіло велику нужду від багатодітности або від розбитого чи 
незадовільного подружнього життя, з якого не було виходу.

Двома іншими ділянками життя, які отруїв авторитаризм, були 
римо-католицька Церква та спорт. Оскільки Католицька Церква вже за 
означенням є ієрархічним тілом, яке вимагає, щоб священики 
слухалися своїх зверхників, ірландські єпископи могли 1927 року 
говорити про "священні права авторитетів". Через цей погляд на 
авторитети ще й через десятиліття після здобуття незалежносте 
парохіальні священики, яким миряни виявляли перебільшену пошану, 
мали неабияку владу і в світських, і в релігійних справах — владу, яку
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багато з цих священиків були готові використовувати та зловживати. 
Навряд чи потрібно додавати, що католицьке духовенство складалося, 
за визначенням, лише з чоловіків.

Авторитаризм у спорті набрав форми Ґельської атлетичної асоціації, 
яка успішно пропагувала ігри ґельського футболу та ґельського хокею, 
не дозволяючи своїм членам грати в ті ігри, які вважалися іграми 
англійської залоги, — футбол, реґбі, крікет та хокей. Типовим для 
постколоніальної Ірландії є те, що законна мета пропагування 
ґельських ігор привела до вузької ринятковрсти, яку треба було 
зміцнювати авторитарним регулюванням (заборона англійських ігор 
була скасована 1971 року).

Країну, для якої характерні відмова від загальних ідей та 
патріархальний авторитаризм, можна ще врятувати успішним 
політичним та економічним життям. Але ірландська політика та 
економіка були далеко не успішні. Як ми зараз побачимо.

ПОЛІТИКА: БЛИЗНЯТА ТВІДЛДУМ ТА ТВІДЛІДІ

Після здобуття незалежности в ірландській політиці домінували дві 
партії, які виникли після розколу національного руху Шин Фейн, — 
Фіанна Фойл та Фіне Ґел . Самі назви цих партій — що означають 
відповідно "Солдати Долі" та "Племена Ірландії" — уже вказують на те, 
що вони не є політичними партіями в нормальному європейському 
сенсі, що вони не виявляють певної ідеологічної тенденції -  чи то 
правої, чи лівої, чи центристської. Вонй є популістськими партіями для 
всіх і прагнуть знайти підтримку в людей різних політичних уподобань, 
різних соціальних класів, міських та сільських виборців, одним словом
— усіх.

З цього невблаганно випливає, що загальні ідеї є анафемою для цих 
партій, незалежно від того, є ці ідеї політичними, економічними чи 
соціальними. І ось чому. Якщо ви підтримуєте якусь загальну ідею, то 
її можуть аналізувати, піддавати сумніву, відкидати прихильники 
протилежної ідеї. Але якщо ви не пропонуєте загальної ідеї, то вам не 
можуть заперечити на цьому рівні, а лише на рівні окремого вузького 
питання. Результатом усього цього є повна відданість обох партій 
політиці ad hoc, яка не виходить із якоїсь загальної принципової 
позиції, а виробляється "за ходом подій".

Звичайно, на це можна зауважити, що існування обох партій було 
необхідною фазою в розвитку незалежної Ірландії. Але навіть якщо й 
прийняти цей аргумент, то тепер саме час сказати: "Ці речі відслужили 
своє, даймо їм спокій".

Домінування в ірландській політиці двох партій "для всіх" ставить 
питання: чому лейбористська партія мала такий малий успіх в Ірландії 
аж до загальних виборів 1992 року? В цілому відповідь полягає в: 
1) істотному консерватизмі сільського населення, яке бажало підтриму
вати ті дві партії, які віддзеркалювали цей консерватизм; 2) зосеред
женні впродовж десятиліть на стосунках із Великобританією, в 
результаті якого економічні питання були відсунені на задній план;
3) крадіжці лейбористського одягу популізмом ad hoc партії Фіанна 
Фойл. До цих головних чинників можна додати невдачу лейбористів 
висунути своїх кандидатів на виборах 1919 та 1921 років; відсутність 
великої промислової робочої сили; сварки між трейд-юніонами у 20-ті
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та 40-ві роки (що привело до тимчасового розколу партії); ототожнення 
лейбористів із вузькою трейд-юніоністською базою; пропагування 
р ад іал ьн о ї політики за умов, коли можна було вживати і вживалося 
тактики "червоної загрози".

Проте 1994 року дві ліві партії — лейбористська та Демократична лі
виця, а також одна права — Прогресивних демократів, набрали разом 
близько ЗО відсотків місць у парламенті. Прогресивні демократи, 
сформовані з чіткою метою "розбити матрицю" ірландської політики, є 
правою партією тетчерівського типу, повністю відданою ринкові, 
приватному підприємництву та приватизації державних компаній. 
Лейбористи та Демократична лівиця є лівими партіями, які прагнуть 
зменшити надмірності ринку та збалансувати приватне підприємництво
з державним втручанням в економіку. Той факт, Що ці три партії 
отримали таку підтримку, а отже, Фіанна Фойл та Фіне Ґел утратили 
виборців, дозволяє припустити, що політика часів громадянської війни, 
може, нарешті скінчиться.

Брак прив'язаносте до політики та загальних ідей, характерний для 
партії Фінна Фойл, спричинився до повномасштабної персоналізації 
політики. Це може набирати форми персональних атак на членів іншої 
партії чи напруженої ворожнечі між членами однієї партії, які 
змагаються між собою за місця в округах із кількома депутатськими 
місцями. Найгіршої слави зажила практика клієнтелізму8. Полегшений 
тим, що на місцевому рівні існує низка "клінік", у яких виборці 
висловлюють свої скарги, клієнтелізм утягує політика в шукання пільг 
для своїх виборців. Тим часом як дії державної бюрократії повинні, без 
сумніву, піддаватися розслідуванню, є щось засадничо фальшиве у 
практиці клієнтелізму: якщо громадянин має певні пільги, він повинен 
отримувати їх без політичного втручання, якщо не має, — політик не 
повинен дбати про їх забезпечення. Клієнтелізм має й інший 
шкідливий вплив на ірландську політику: це дуже забарна практика, 
яка відволікає політиків від вивчення проблем та ідей.

Той факт, що ірландська політика не дуже переймається ідеологією і 
є високо персоналізованою, не зашкодив урядові в Дубліні 
зосерджувати владу в своїх руках у щораз більших розмірах. Ірландія є 
найцентралізованішою країною в Європі. Тут не було серйозних спроб 
передати владу регіонам. Ми маємо найменше місцевих органів влади 
серед країн Європи (окрім Британії), повноваження місцевих органів 
влади були поступово зменшені, і не в останню чергу шляхом 
позбавлення їх можливосте збирати доходи. Цей жахливий сценарій 
переконливо проаналізував Том Баррінґгон у книжці "Ірландська 
адміністративна система" (Дублін, 1980), але його аналіз зігнорували. 
Що стосується ірландського (та британського) уряду, то принцип 
"доповнюваности" в Маастріхтському Договорі означає для них 
передання влади національним урядам у Дубліні (чи Лондоні) і — в 
жодному разі — не регіонам. (Сміхотворний процес розміщення 
відділів деяких урядових департаментів у містах поза Дубліном не є 
справжньою децентралізацією, а формою рецентралізації).

ЕКОНОМІКА: ІРЛАНДІЯ ЯК КРАЇНА-НЕВДАХА

Загальновідомо, що важко проводити послідовну економічну 
політику в окремій країні таким чином, щоб багато людей досягло
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добробуту. Але для сучасної Ірландії це виявилося важчим завданням, 
аніж для більшости держав Європи, і з погляду економіки вона 
повинна класифікуватися як країна-невдаха, що постійно переживає 
високий рівень безробіття, еміграції та бідности9. Подам короткий 
огляд цього економічного провалу, перш ніж ми розглянемо його 
походження.

Якщо не рахувати 1960-х років, то економічні показники Ірландії 
були катастрофічними. До 1958 року економічна політика була надміру 
консервативною, з наголосом на фінансову дисципліну та протек
ціонізм. Провідний політик епохи, Де Валера, виказував глибоке 
незнання економіки10. Потім прем'єр-міністр Шон Лемас, який, сказав, 
що "історичне завдання цього покоління — забезпечити економічні 
основи незалежности", та міністр фінансів Т. К. Вітікер вирішили 
стимулювати вмираючу економіку за допомогою низки кейнсіанських 
заходів: облишили протекціонізм, заохочували іноземні індустрії, 
вживали державні інвестиції для виробничих цілей. У результаті в 1960- 
ті роки матеріальні життєві стандарти зросли мало не на 50 відсотків. У 
70-ті, хоча доходи фермерів у реальних вимірах майже подвоїлися після 
вступу Ірландії до ЄС, великі та нічщі не підтримувані іноземні 
кредити (1981 року борги досягли величезної суми — 5 114 мільйонів 
фунтів) поставили країну на край банкрутства. Це марнотратство 
привело в 1980-ті роки до вжиття тетчерівських заходів, зокрема 
скорочення урядових послуг. Цього, 1994 року безробіття становить 
близько 20 відсотків, що майже вдвоє перевищує середній рівень у ЄС, 
третина населення живе в бідності, тим часом як  140 тисяч осіб між 
1986 та 1992 роками виеміґрувало.

Еміграція є ключовим показником економічних результатів Ірландії 
після 1922 року. Чоловіки та жінки, що шукають кращого рівня життя 
деінде, байдуже слухають націоналістичну риторику про незалежну рес
публіку й бачать чорний гумор у словах О’Крогана, що "ніхто не 
житиме так, як ми". Цифри, які приховують великі людські 
страждання, говорять самі за себе. На початку 20-х років неймовірна 
кількість народжених в Ірландії чоловіків та жінок — 43 відсотки — 
жила за кордоном (головно в СІЛА та Великобританії). Ця модель 
зберігалася: за декаду 1926 — 1936 pp. кількість тих, що покинули 
Ірландію, становила 166751; за декаду 1936 — 1946 pp. — 187 тисяч; за 
роки 1946 — 1951 — 119600; за роки 1951 — 1956 катастрофічне число
— 197 тисяч, а за роки 1956 — 1961 іще спустошливіше — 212000. Ця 
жахлива статистика вказує на те, що четверо з п'ятьох дітей, 
народжених в Ірландії між 1931 та 1941 роками, емігрували в 50-ті роки
і що півмільйона людей виїхало між 1945 та I960 роками. Якщо 
еміграція різко впала в 60-ті й 70-ті роки, то на початку 80-х вона знову 
зросла і була б тепер набагато більшою, якби інші країни також не 
переживали серйозних економічних труднощів.

Навіть за такої великої кількосте емігрантів Ірландія мала чимале 
безробіття. Наприклад, 1935 року число безробітних становило 133 
тисячі, а 1953-го — 9 відсотків. У заможні 60-ті безробіття трималося на 
порівняно низькому рівні — 5 — 7 відсотків, але зросло до 8,1 відсотка 
1972 року та 12,5 (106000) 1977-го. До 1982 року безробітними були 150 
тисяч осіб, а 1983-го — понад 200 тисяч. 1986 року число безробітних 
становило чверть мільйона, а 1993-го воно перевищило 300 тисяч — 20 
відсотків усієї робочої сили.
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У чому причина цього гнітючого економічного провалу? Одна з від
повідей: ця невдача є частиною посткблоніальної спадщини. Кроті1 J 
переконливо аргументував, що Ірландія, яка виробляє прожиток лише 
для половини свого населення, поділяє дві основні риси з приблизно 
140 країнами третього світу: метрополія (Британія) задля здобуття 
прибутків установила свої індивідуалістичні капіталістичні інституції в 
колонії, яка не була ні індивідуалістичною, ні капіталістичною; земля, 
яка була джерелом для всього народу, стала власністю агентів 
колоніальної влади та її наступників. Жодна країна третього світу, 
включаючи й Ірландію, не зуміла побороти цієї жахливої спадщини. 
Кроті подає думку, що Ірландія повинна стати прикладом для решти 
третього світу, вживши радикальних заходів для подолання сучасної 
кризи: накласти податки на землю в містах і селах, податки на банки, 
перестати платити проценти на національний борг. Якби це вдалося, то 
це привело б до щорічного дивіденду 3 тисячі фунтів на кожного 
громадянина і дозволило б працювати тим, хто цього хоче.

SUI GENERIS: РИМО-КАТОЛИЦИЗМ В ІРЛАНДІЇ

Дебати про релігійні питання в Ірландії постійно розбиваються об 
скелю того, що багато людей опановані однією версією християнства — 
формою римо -католицизму, витвореною в суспільстві наприкінці XIX 
століття — і що вони неспроможні чи не хочуть досліджувати священне 
в цілому.

Знання про різний релігійний досвід є важливим. Більше знання 
всієї християнської традиції — римо-католицизму, православ’я, 
протестантизму, як також інших релігійних традицій, допомагає й 
індивідуальній особі, й суспільству в цілому. Індивідуальна особа 
оцінить те, що "почуття священного є невіддільною частиною людської 
свідомосте" (К. Рейн), а суспільство в цілому виграло б від глибшої 
дискусії про релігійні питання. Нині в Ірландії зосередження на 
католицизмі — причому католицизмі, який був соціально вибудуваний 
із дуже специфічного набору історичних факторів, означає, що дискусії 
про релігію неминуче зводяться до хлоп'яцтва. Дуже рідко при
хильникам чи опонентам цього вибудуваного католицизму спадає на 
думку, що він є, до великої міри, витвором схильної до помилок люд
ської істоти, що священне не є власністю жодної інституалізованої 
Церкви і що Бог, який не є ні чорною жінкою, ні білим чоловіком, не 
відповідає за нього.

Форма католицизму, яку Ірландія отримала 1922 року і яка 
залишилася навдивовижу тривалою, є порівняно новим феноменом, 
який прийшов до життя під час благочестивої революції 1850 — 1875 
років, під керівництвом ультрамонтанського кардинала Поля Кулена. 
Головними елементами цього католицизму були: глибока прив'язаність 
до Служби Божої та до чоток, наголос на регулярній сповіді та 
причасті, посвята Святому Серцю та Непорочному Зачаттю, закло
потаність святими картинками (часто сумнівного смаку) і широка 
різноманітність благочестивих дій мирян. Ця форма католицизму 
відіграла ключову роль у формуванні почуття національної ідентич
носте. Як каже Браун, "церква з її нещодавно врегульованими 
звичаями та практикою у цей період давала більшості ірландських 
чоловіків та жінок спосіб бути ірландцем, що ставив їх окремо від
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решти населення Британських островів: таким чином вона задо
вольняла потреби щойно народженого ірландського націоналізму”12.

Тим часом як форма римо-католицизму, що тримала Ірландію після 
1922 року, давала духовну підтримку багатьом людям, вона страждала 
від двох головних вад: опанованости сексуальною мораллю та антиінте- 
лектуальними упередженнями.

Як уже вказувалося, ця опанованість сексом виходила з економіки 
малих ферм і її перейняли католицькі священики — вирсідці з цього со
ціального середовища. Нема сумніву, що дедалі більший вплив вікторі- 
анського пуританізму та антисексуальні упередження інституалізовано- 
го християнства в цілому служили зміцненню цієї хворобливої ідеї. Ду
же важливо наголосити, що Святе Письмо не знає такої заклопотанос- 
ти сексуальною мораллю. У Старому Завіті "Пісня Пісень" подає радіс
не змалювання взаємної любови між чоловіком та жінкою. У Новому 
Завіті Христос говорить дуже мало про секс, оскільки, як "найбільший 
із геніїв, які будь-коли жили" (Гопкінс), він знав, що сексуальність є 
соціальним витвором. Цей небіблійний наголос на сексуальну мора
льність, нещадно відбитий в ірландській літературі від Джойса до Мак- 
Ґагерна, є глибоко антилюдським і спричинив для багатьох людей ве
ликі скандали. У своїй найекстремальнішій формі така ідея-фікс могла 
б бути виявом маніхейської єресі (якби це не включало загальної ідеї 
про добро та зло на світі).

Антиінтелекгуальні упередження ірландського католицизму найкра
ще видно в царині освіти. Ключовим є той факт, що релігійні знання 
не є справжнім академічним предметом у середніх школах, який вив
чався б, як інші предмети, і давав дітям змогу дістати "оцінки" для 
вступу до університету. Саме тому релігія є предметом-Попелюшкою, 
що не сприймається поважно, предметом, дедалі більше неспромож
ним дати знання про фундаментальні доктрини християнства. І знову 
ми маємо курйозний факт: Національний університет Ірландії своїм 
статутом забороняє вивчення теології. Отож, Ірландія виглядає "като
лицькою країною", в якій стоїть питання не "віри, що шукає інтелек
ту”, не “інтелекту, що шукає віри”, але країною, в якій віра тримається 
якомога далі від інтелектуального вивчення релігії.

ДВІ ПРОБЛЕМИ В МИСТЕЦТВІ

Ще однією сферою ірландського життя, де нехтувалося ідеями, є 
мистецтво. Тут невдача інтелекту набирає двох форм: брак адекватної 
критики мистецьких досягнень та неучасть митців в інтелектуальних 
дебатах про суспільство.

Ірландія справедливо славиться своїми митцями, а особливо пи
сьменниками, але вона не може похвалитися критиками. Ірландська 
критика не спромоглася швидко відповісти на виклик таких гігантів, як 
Єйтс чи Джойс, ще повільніше вона реагувала на появу дивовижцої ко
горти чудових письменників, малярів, скульпторів, музик, фотографів, 
кінорежисерів, які творять тепер в Ірландії. Відповідної критичної під
тримки для цього розквіту мистецької активности немає. Можна запе
речити, що мистецькі досягнення самодостатні і що взагалі не може 
бути різкої відмінносте між мистецькою та інтелектуальною діяльнос
тями. Однак така різниця є, і роль критика полягає в тому, щоби бути 
посередником між митцем та громадою, інтерпретувати й оцінювати
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для публіки те, чого митець досягнув, і робити це, покликаючись на за
гальні принципи розвитку мистецтва всіх чарів Та мистецтва наших 
днів.

Неспроможність ірландських митців зробити внесок в інтелектуаль
ну критику суспільства вражає. Як писав Кілрой про ірландську літера
туру, "важко описувати її як літературу, яка має цікаві динамічні ідеї 
про місцеве суспільство"13. Неможливо вимагати, щоб індивідуальна 
особа була соціальним коментатором, адже персональна цілість митця 
повинна бути збережена, але загальна відмова митців від суспільної за- 
анґажованости сприяє водночас загостренню ситуації, в якій загальні 
ідеї не обговорюються, і марґіналізації митця. Великі винятки Єйтс та 
О'Вілан лише підтверджують правило, а всю проблему може гостро під
сумувати невдача одного з найбільших сучасних ірландських письмен
ників Враяна Фріла, який жодного разу не виступив під час свого депу
татства в ірландському сенаті.

І наостанок. Якщо виділяти одну рису в ірландському житті як доказ 
відмови від загальних ідей, то цією рисою є відсутність журналу або ча
сопису, який мав би справу з ідеями. Є, звичайно, спеціалізовані жур
нали різного типу Та певна кількість журналів, які виходять регулярно 
(“Studies”, "The Irish Review", "Irish University Review"). Але конче по
трібний журнал або часопис, який охоплював би широке коло люд
ських зацікавлень — політику, економіку, релігію, науку, мистецтво — і 
який виходив би часто (хоча б раз на місяць). У різні часи в минулому 
ми мали "The Irish Statesman", "The Bell", "The Leader", "Hibernia", а те
пер не маємо нічого.

ВИСНОВОК

Відколи в 60-ті роки Ірландія прийняла новий, відпруженіший стиль 
життя, було зроблено чималий проґрес у розв'язанні проблем, про які 
йшла мова в цьому есеї. Позиція жінок у суспільстві істотно покращи
лася, і тепер вони можуть самі вирішувати, скільки мати дітей; патріар
хальний авторитаризм та цензура зникли; середня освіта стала доступ
ною для багатьох; сексуальні звички молодих зробили колишню хво
робливу заклопотаність сексом віджилою. Отож Ірландія перестала бути 
закритим консервативним суспільством. Але в Ірландії 1994 року три 
проблеми не піддаються вирішенню (окрім проблеми Півночі): безна
дійний стан економіки; централізація влади в Дубліні; низький рівень 
публічних дебатів цро загальні ідеї. Чи на ці проблеми буде звернуто 
увагу в нашому поступі вперед до нового століття, покаже час.
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КРИТИКА

Григорій СИВОКІНЬ

САМОТОТОЖНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА

Методологічна пропозиція

"Немає нічого дивного в тому, що час від часу в певній 
країні виникає прагнення звернутися до фактів власного 
минулого й описати їх задля того, аби зрозуміти, що з ними 
можна зробити сьогодні: такі процедури переоцінки є, повинні 
бути систематичними11.

Ролан Барт. Критика й істина1.

Літературна ситуація в сучасній Україні, за визнанням чи не всезага- 
льним, досить непевна, і йдеться не так про матеріальні негаразди 
"словообігу”, важкі й істотні, як про дезорієнтованість методологічну. 
Критика, в широкому її розумінні, помітно втратила на голосі, тракту
ючи, прямо чи опосередковано, такі поняття, як художність і смак, ад
ресування й суспільний резонанс творчосіи: Не дивно: вживаний і 
звичний інструментарій ідейно-художнього аналізу літератури опинився 
під великим знаком питання, іншого немає, і потрібен час, аби його, 
як тепер кажуть; напрацювати.

’’Заграница нам поможет” — так і просяться на язик ці відомі слова 
відомого героя. Але, за визнанням тієї ж "заграниці”, ’’інтелектуальні 
завдання не є всезагальними й універсальними, являючи собою вира
ження національної ситуації”2. Якщо в числі цих завдань мати на увазі 
методологію і теорію літератури, — процитована думка американця Ф. 
Джеймсона дещо несподівана, оскільки, як звичне поняття, теорії влас
тивий високий рівень абстрагування, а закономірності, яких вона шу
кає, тим певніші, чим ширший матеріал практики охоплюють. Зосібна
— й міжнаціональний, світовий літературний “маїеріал”.

Втім, це окрема і давня теоретична проблема, актуальність якої, зда
ється, дещо тьмяніє на фоні тих питань, які ставить перед критикою й 
літературознавством, особливо ж перед теорією і методологією літера
тури сучасна творча практика в Україні. Чого варта сама тільки пере
оцінка цінностей в історико-літературній царині! На наших очах руйну
ється канонізований (до підручниково-хрестоматійного вжитку) сонм 
класиків, і немало з них мусить одійти в тінь, у так звані переліки, що
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раніш були сховищем друго- і третьорядних імен. Натомість виходять із 
мороку автори, що сповідували не соцреалістичні, а інші привдипи 
творчости. Які саме? Які імена гідні великої історії національного пи
сьменства? Ясна річ, простою переміною знаків плюс на мінус і навпа
ки тут не обійтися. Для літературної свідомосте, особливо професійно- 
наукової, це далеко не безболісна операція, і слід вчасно подбати про 
належну теоретико-методологі^їну "анестезію". На тереці даної націона
льної літератури, в нашому випадку — української, вона винятково 
важлива і ще раз навертає на думку про розумну "локалізацію" назрілих 
теоретичних завдань, локалізацію конкретно-історичну й національну.

Найбільш актуальним і, зрештою, "природним" з-посеред цих завда
нь видається осягнення САМОТОТОЖНОСТИ письменника як індиві- 
дуально-особистісного закону його творчости, тих головних принципів, 
що виходять із таланту й соціально-естетичного досвіду митця і з бі
льшою чи меншою повнотою реалізовані й його творчому спадкові, рів
но ж як і в його житті загалом.

Актуальність цієї проблеми не надумана. Справа в тому, що україн
ське літературознавство (окрім діаспорного, звичайно) протягом довгих 
десятиріч послуговувалося методиками, в яких переважали уподібнен
ня, типізм — і на соціологічній основі переважно. Типологія світогляду, 
типологія жанрів, стилів, отже, й авторів, що їх репрезентували, — все 
це навіть підсвідомо применшувало роль індивідуальносте письменни
ка, а часто нехтувало нею, викривляючи в такий спосіб саму сутність 
літературно-художньої творчосте. Адже, за справедливим твердженням 
Ю. Шевельова, "шкідливо все, що накидається авторові чи літературі 
ззовні, що іґнорує авторову особистість". І що характерне: заснована на 
таких принципах критика не тільки викривляє творчість даного пи
сьменника, але "водночас іґнорує і закономірності літературного про
цесу"3.

Критика і літературний процес, річ відома, взаємозв’язані й зумов
люють одне одного. І то не другорядна річ, що впродовж останніх "ра
дянських десятиліть" (можу це підтвердити і власним літературно-кри
тичним досвідом) кращою критикою вважалася та, в якій на базі яко
мога ширшого художнього (чи художнім він був насправді, — то інше 
питання) матеріалу трактувалися тенденції літературної думки — одна
ково, чи йшлося про ідейно-тематичні потоки (наприклад, “виробнича 
проза", "колгоспний роман"), чи класифікувалися стильові нахили пи
сьменників (“химерна проза”, документалізм тощо). Це не виключало 
розгляду — у "позапроблемних" статтях — творчости конкретного пи
сьменника або розбору окремих творів; але прагнення узагальнити, 
розпізнати тенденцію, поставити закономірність над творчою волею 
особистості! у практичній методиці критики, без перебільшення кажучи, 
домінувало.

Глибші причини цього зрозумілі. Критика-бо опиралась на теоре
тичні засади тодішньої науки про літературу, де перші позиції належа
ли таким поняттям, як творчий метод (один на всіх митців), відтак за
лежний від методу стиль, а ще типізація, позитивні й негативні герої, 
роль обставин (також типових), цюказ дійсносте в революційному роз
витку тощо.
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Отож, в устах історика літератури природними були твердження, за 
якими найвизначніші художні явища української літератури (а до них 
уписано й такі одверто "прикладні" твори, як "Роман міжгір'я" І. Ле, 
"Переяславська рада" Н. Рибака, "Богдан Хмельницький" О. Корнійчу
ка) "свідчать водночас і про плідність художнього методу, який був вит
ворений багатонаціональною радянською літературою відповідно (!) до 
ідейно-естетичних закономірностей нової епохи методу соціалістич
ного реалізму. Міцно опертий на передові традиції класики, він водно
час є методом глибоко новаторським уже тому, що всією силою худож
ньої правди стверджує і захищає новий, соціалістичний світопорядок та 
витворені ним ідейні, духовні цінності. Нова суспільна дійсність і нова 
людина з властивим їй ладом думок і почуттів природно зобов'язу
ють (!) митця, письменника “світ по-новому відкривати” (М. Риль
ський) і, отже, бути органічно сучасним у всій системі свого творчого 
мислення”4.

Одна з висновкових (щодо української літератури 1917 — 1988 pp.) 
цитат є не більш і не менш красномовною від тисяч інших, які тепер 
можна наводити, протерши очі та поглянувши на минуле з висоти 90-х 
років. Кпити з них, демонструючи всезнайство заднім числом, не зов
сім чемно. Далеко важливіше розібратися в оперативних механізмах лі
тературної критики та науки про літературу, в теоретико-методологіч- 
них їхніх наставлениях, аби віднайти інший, сказати б, справедливіший 
щодо індивідуальности письменника аналітичний інструментарій. У 
його складі, може, навіть і над ним — поняття про самототожність 
митця з акцентом на утвердження таланту як вищої гуманітарної цін
но сти.

Як методологічне поняття самототожність, природно, має складну 
структуру, найперше поділяючись на авторське (з погляду суб'єкта 
творчости) та критико-інтерпретаційне її розуміння. Рівень наближен
ня до письменницької самототожностц, до правдивого і глибокого 
трактування творчого доробку митця, очевидно, залежить від гармоній- 
ности поєднання обох цих начал. Активізується при цьому проблема 
біографізму, самопізнання і самотлумачення (зрідні відомому "пізнай 
себе") аж до самооцінки включно (вона чи не завжди болюча й супе
речлива), а також питання про еволюцію таланту й індивідуальности 
письменника тощо.

Якщо все це, разом узяте, назвати проблемою біографізму, то вона, 
як відомо, в літературознавстві достатньо розроблена, а Т. С. Еліот ще 
в статті 1919 р. "Традиція і індивідуальний талант" взагалі висуває тезу 
про неістотність особи поета порівняно з його творчістю, оскільки, 
творячи, поет "постійно зрікається самого себе" "в ім'я чогось більш 
значного". "Рух художника — це неперервне самопожертвування, непе
рервне гасіння в собі індивідуального начала". Отже, "перевести фокус 
уваги з поета на поезію — завдання, варте схвалення',’ оскільки воно 
покликане прислужитися справедливішій оцінці поезії — як гарної, так 
і поганої5.

. З іншої позиції критикує біографізм Є. Маланюк. "В епохи, коли 
“дрібніють люди на землі”, — писав він у статті “Шевченко в житті” 
(1956), — збуджується цікавість до біографії "великих". Це, зокрема,
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проявляється в посиленні відповідних інтересів читача, котрий, "зна
йомлячись з життям Цезаря, Наполеона чи Бетговена, не без приємно
го здивування констатував, що й вони кашляли та сякали носа, як і він 
сам". Чи треба коментувати цю іронію, аби збагнути несхвальне став
лення автора до, сказати б, біологічного біографізму, сповідування яко
го Маланюк вбачав у "численних Цв^гіґад та їх ще численніших насліг 
дувачах"?6

Говорить у Маланюкові тут і критик, і! поет, якого буквально драту
ють спроби "розламування" вірша, колй наївні люди, наприклад, поза 
алітераціями як важливим складником евфонії вірша нічого в поезії не 
бачать, уміючи — в кращому разі — тільки формально аналізувати те, 
що такому аналізові не підвладне. Думка ілюструється уявним прочи
танням Шевченкового "Мені однаково..." — очима "формаліста", з од
ного боку, і тим, хто відчуває поезію як "живий організм" із внутріш
ньою музикою, диханням життя та ліричною хвилею. Втім, і "форма
ліст" може стати справжнім читачем, коли Збагне найістотніше в поезії: 
"Те, що робить поетичний твір живим і неповторним. Те, що в спільнім 
ритмі дихання ЧУДОДІЙНО сполучує ЙОГО 3 природою, 3 МУЗИКОЮ всесві
ту. І те, без чого від твору залишається лише скороминучі вірші, хоч би 
як тематично актуальні, “ідеологічно” насичені і технічно “інструмен
товані”7.

Все це загалом відомі речі, і посилання на них тут хіба що тим спри
чинене, що підкреслює прагнення поета бути прочитаним неформа
льно, а поезію трактувати як "музику всесвіту" з її "чудодійністю", отже 
й загадковістю, де елементарна біографія її творця ні при чому. Сло
вом, поети не випадково залюбки підтримують версію таланту як яви
ща ірраціонального. Критика рк ,?не кається", пропонуючи все нові й 
нові методики декодування мистецької творчости. Поняття самотож- 
ности письменника — одна з таких пропозицій, втім, спрямована, якраз 
на захист таланту від інтерпретаційних викривлень. Ідеіься-бо про ме
тодику, що виробляється начеб зосібна для кожного письменнику; іде
ться про аналіз, синтезований творчою індивідуальністю Даного митця.

Сповідуючи правомірність такого аналізу, можливо, І справді за рам
ки критичного погляду варт виносити біографічний момент "як матері
альний знак" індивідуальносте митця. Піти, тобто, за пропозицією 
Т. С. Еліота. Однак... вступає в дію тут національний фактор як обста
вини реалізації таланту — в нашому випадку український національний 
фактор. Зрештою, і сам Еліот у тій же праці, що вище цитувалася, роз
різняє критицизм англійців і французів, виводячи це з відповідних тра
дицій. "Кожній нації, кожній расі* — пише він, — притаманний особ
ливий склад, не тільки творчий, а й критичний; і кожна нація ще мен
шою мірою усвідомлює недоліки й обмеженість свого критичного мис
лення, ніж недоліки творчої думки". Звідси враження англійця, що 
"французи “критичніші” від нас (тобто англійців. — Г. С.), і цей висно
вок подеколи вивищує нас у власних очах, спонуКдіочи вважати, що 
французи менш безпосередні”6.

Отже, національна специфіка... Зокрема в українській літературі чи 
не протягом всієї історії вона була виразно біографічним чинником. 
"Гомо політикус" — це, за тим же Маланюком, не так титул, як "точне
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окреслення” сутности українського письменника. Кажучи так про 
М. Хвильового, критик мав на увазі багатьох: "Позірна парадоксальніс
ть цього твердження обумовлена лише складним національним проце
сом нашого історичного існування, в якім фахи не завше розподіля
ються доцільно, зазвичай переплутуються, і в якім література взагалі, а 
письменник зокрема, хоч не хоч, відігравали й відіграють політичну ро
ль, часто не зовсім зручну і щасливу (згадати б Винниченка)"9.

Хіба не поширюється чинність цього твердження і на сьогоднішній 
день? Депутатський корпус письменників у першому парламенті неза
лежної України! "У нас бо від давен-давна повелося, — ще раз пошле
мося на Маланюка, — що активний і непересічний діяч, без огляду на 
специфічність його чинности, має бути “і швець, і кравець, і на дуду 
грець”, а, головне, лідер, вождь і голова, на якого можна перекласти 
всю колективну відповідальність, щоб, в разі чого, в дусі "історичної 
традиції", з зітханням віддаючи його відповідній владі, сказати: хай 
твоя голова, отамане, та за наші (це цитата з XVII ст.)”10. До символіч- 
ности значним уособленням цього може бути Василь Стус, чия творчіс
ть і трагічна доля, слово і чин ще раз підтвердили українську націона
льну окремішність літературної самотожности Поета. То ж чи гречно 
(не говорячи вже про розумну доцільність) вилучати біографію з поезії, 
а за самототожніспо бачити тільки тексти?*

Мусимо, таким чином, ще раз упевнитися в тому, що теоретичні й 
методологічні підходи до літературних явищ не виключають, навпаки, в 
певних умовах роблять обов'язковим огляд на їхнє національне по
ходження і функціонування. Принаймні до такої думки про автора як 
суб’єкта творчости схиляє історія завжди складного розвитку україн
ської літератури (“невблаганність колоніального контексту”?), стиму
люючи при цьому бути вельми уважним до письменницької біографії, 
до питань творчої і громадянської самосвідомости, до самооцінок і 
тонкощів ментальности включно. Теоретико-методологічне поняття са- 
мототожности все це акцентує.

Комплекс цього поняття, як уже зазначалося, складний і, окрім 
суб'єктивно-авторського аспекту, передбачає — і чи не головним чином
— аспекти критико-інтерпретаційні, оскільки саме в критиці суть і спе
цифіка творчости письменника "озвучується", набирає мовно-логічного 
значення. Саме тут починається одвічна суперечність між невичерпним

* "Стус як текст" — збірка праць під такою назвою вийшла, як наслідок тематичної 
конференції, у Мельбурні 1992 р. з характерною настановою — протистояти надто зі- 
деологізованому трактуванню поета як героя і мученика. Однак уже в передмові до 
книжки її ініціатор Марко Павлишин визнає: "Впевнені в необхідності прочитання 
Стусових поезій, яке б виходило поза рамки “героїчної” біографії" (Шевельов), та 
прочитання політичного, автори все ж таки змушені (в цьому невблаганність колоні- 
яльного контексту) повертатися до біографії і, через неї, до політики” (стор. VIII). Д у
же симптоматична ситуація! Чинність її дуже гостро виявляється останнім часом, коли 
біографії багатьох письменників в Україні вступили в суперечність з естетичними й 
етичними уявленнями про свободу їхнього творчого самовиявлення, з тією їхньою са- 
мототожністю, шо не раз трагічно нищила себе.
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змістом таланту і його, здається, завжди перехідщш тлумаченням з 
тенденцією наближення до справжної самототожности митця. Відомо, 
що скрути ідентичного “перекладу” мови мистецтва на мову логіки ви
пливають з проблем вербальних, бо "музика всесвіту" не піддається 
"формалізації". Звідси походять традиційні незгоди між письменником 
як суб'єктом самототожности і його навіть грамотними і тактовними 
інтерпретаторами. Причому діапазон цих незгод величезний — від вер
сій про загадковість, ірреальність, надприродну даність таланту до по
силань на цензуру, взагалі на силові методи заборони писати так, як 
можна і як хотілося б; від скепсису щодо можливостей "анатомування" 
форми на рівні окремого слова, до декодування прямих чи опосередко
ваних соціальних замовлень письменникові.

При всьому тому, вербальні труднощі в тлумаченні самототожности 
не є фатальними, і цілий світовий досвід мистецтва це підтверджує: 
мистецтво-бо без його тлумачення є нонсенс. Проблема скоріше в за- 
гальнометодологічних настановах цього тлумачення, і критика, як ін
терпретатор творчости, весь час прагне максимальної ідентифікації з 
"оригіналом". Методологічна пропозиція самототожности письменника 
ще раз це підтверджує.

Найвірогідніше, що вона, ця самототожність (коли таїш визнаватй її 
більш чи менш вичерпну пізнаваність) розкривається у певних домінац- 
тах, властивих творчості й особистості автора. Пізнання й опис таких 
домінант у літературознавстві практикувалося й практикується — це 
досить звичний і поширений спосіб говорити про творчість (переважно 
про творчість, а не про єдність "твороавторства", про яку тут мовиться). 
Коли критик зауважує: "Похмурий символізм Євгена Плужника, спіри
туалістичний герметизм Володимира Свідзінського, пантеїстичний 
сюрреалізм Богдана-Ігоря Антонича, цілковито вкорінений у скелястий 
ґрунт європейської ментальности Микола Бажан з його химерною архі
тектонікою модерного бароко, дослідник духовної космогонії людсько
го “я ” Павло Тичина — всі ці явища становили собою інтегральну час
тину загальноєвропейської художньої еволюції”11, — то за цими словам 
ми, за стислими формулами, певне, стоять ті домійант^, що їх “виво
дить” інтерпретатор з детального аналізу і знання, добутого власними 
силами чи кимось іншим.

Певна річ, література знає безліч простих і складних, навіть дуже 
складних "випадків" письменницької самототожности, стисла формула 
якої не в силах передати нюанси. Проникливий критик прагне вийти 
на "формулу" тільки після глибокого вивчення їх. Наприклад, Ю. Ш е
рех у статті "Кулішеві листи і Куліш у листах" (1983) здійснює винятко
во цікаву "реконструкцію" характеру, відтак і творчого сгїадку одного з 
класиків української літератури, ретельно анатомуючи листування і... 
полемізуючи з методиками, що витворили були з Пантелеймона Куліша 
типового буржуазного націоналіста. Дослідник пропонує навзамін щрсь 
інше, справді відповідне сутності цієї винятково складної, суперечливої 
письменницької постаті. “Дуже важко, — пише він з цього приводу, — 
укласти всі Кулішеві суперечності, його життьові метання і його вза- 
ємозаперечні характеристики людей, суспільних груп і явищ у ПрОк-* 
рустове ложе соціологічних схем взагалі, а буржуазности і націоналізму 
зокрема. І не потрібно. І не цікаво. Куди цікавіше бачите йеред собою 
обдаровану особу, неповторну, трагічну (а коли хочбте, трагікомічну) в 
її змаганнях із своїм і чужим суспільством, народника без народу, елі-
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тиста без еліти, літератора без літератури, політика без політичного ді- 
яння"12.

Ще цікавіше, що критик шукає в цьому складному, неоднозначному 
"об'єкті" (особливо наголосимо це!) "своє щось, свою константу, свою 
faculte maitresse, яка зберігається крізь цілість життя". Без розпізнання 
її, мабуть, важко сформувати правдивий погляд на П, Куліша, втім, як і 
на кожного по-своєму визначного письменника. Це і є та самототож- 
ність його, те ядро, навколо якого і в якому концентрується зміст твор
чости й відповідний "ореол" автора. Так навколо головної чи що б то 
константи Куліша — його невпинної мінливосте дослідник укладає ряд 
істотних рис творчости, біографії, поведінки і психології, аби потім 
схопите цілісність його образу, пропонуючи ідентичне тлумачення осо
бистосте:

"Ми бачимо його, як він є і як він себе грає, — підсумовує свої 
спостереження над листами письменника Ю. Шерех. — У листі є об
личчя і маска. Це виклик, це інтелектуальна і емоційна насолода — 
усувати маску й знаходити обличчя. За проповіддю пристрасть, за про
роцтвом інтелектуальний пошук. За часовим і дочасним вічні правди 
людського життя й почувань. Якщо ділити людей на симпатичних і не
симпатичних, Куліш радше належав до других, райдуже. Бачимо живу 
людину в її зльотах і падіннях, в її грі і в її справдешньому. І, зрештою, 
бачимо віру, а це не так часто трапляється. Тут, у своїй вірі, Куліш зна
ходить свою синтезу. І в листах може чіткіше, ніж деінде"1 .

Ясна річ, проблема "маски" не єдина, мабуть, і не головна в самото- 
тожності письменника. На дослідника її чекають численні питання, як- 
от видозміни, еволюція домінант (приклад з П. Кулішем це якраз і 
посвідчив) або конфлікт творчої особистосте з собою (скільки таких 
випадків знає література!), або неспромога, субъективна чи об'єктивна, 
таланту належним чином реалізувати себе... скажімо, в даних соціаль
но-політичних умовах — проблема, що, зокрема, в українській літера
турі з огляду на нові, сучасні можливості її висвітлення набрала винят
кової гостроти.

Вона ж наводить на думку про значення можливостей у творчості, 
природа якої, як відомо, у пошукові та відкритті нового, що найчасті
ше утверджує себе з переборенням певного опору. Вчитаймося в такі 
ось сповідальні рядки відомого англійського прозаїка Джона Фаулза 
(умисне беремо приклад у літературі "добропорядної" країни, на відміну 
від тоталітарної, де письменницькі сумніви, вагання мали інший харак
тер і загалом не стимулювалися):

"Мені так не подобається, — пише Фаулз, — загальний літературний 
клімат, який утворився в Британії, що наша критика мене не хвилює. Я 
знаю, на мене будуть погані рецензії, тому що деякі критики проти ме
не. Це мене не турбує. Мене не турбувало б, якби всі рецензії були по
ганими. Що я ціную — це листи читачів. З них значно краще, ніж з 
критичних статей, видно, чи є щось у тому, що пишеш". Виходячи з 
цього, порада, по-своєму програмна, початківцям: "Думаю, молодий 
автор вчинить правильно, коли намагатиметься писати для освіченої 
публіки; чи, навпаки, писатиме для себе. По-своєму, ти сам для себе — 
найголовніший читач"14.

Цитація ігіформативно містка — від соціології (адресат і читач) до 
психології (спосіб реагувати на критику), від питання про популізм і 
елітарність до виправдання герметизму чи ізоляціонізму. Але над усім
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домінує вроджене чуття незалежносте, свободи самоствердження, сво
боди творчости за будь-яку ціну.

Не зайве зауважити, що в деяких сучасних соціологічних теоріях такі 
поняття, як свобода, гідність, відповідальність відносяться до цінностей 
застарілих, індивідуалістичних, оскільки людина, як біхевіоральна сис
тема, хочеш не хочеш підлягає управлінню ззовні. Соціальний контро
ль над людиною, за цими теоріями (Б. Скіннер), не суперечить сврбоді. 
"Такий контроль через середовище існування (рбиганця) притаманний 
всьому живому. Головне ж не бути рабом ілюзій свободй"15.

"Ілюзії свободи" в галузі художньої творчосте, безперечно, істотні; та 
ще істотніші, зосібна для самототожности митця, ті фактори, що цим 
ілюзіям шкодять. Система спротиву тут (а формується вона в певних 
суспільствах навіть не десятиліттями, а віками) працює, як правило, 
налагоджено і складових її безліч. Теорія мистецтва як соціального ін
ституту класифікує ці складові, включаючи все істотне: технічні засоби 
продукування мистецьких цінностей (книжок — у літературі); традицій
ність форм творчости, — наприклад, усталені жанриГ виховання,, сти
мулювання, кар'єра письменника, зокрема при сприянні видавців? кри
тика з її стилем мислення, висловлювань та ієрархії оцінок; публіка, 
різні її прошарки; нарешті, найзагальніші культурно-духовні цінності, 
на яких базуються уявлення суспільства про цивілізаційні функції мис
тецтва. Реферуючи статтю американського автора Елбрехта "Мистецтво 
як соціальний інститут", І. Лукшин16 докоряє йому, що той не враховує 
категорій і понять, які пов’язують інститут із широким соціальним ото
ченням, з державними, політичними або економічними, ідеологічними 
інститутами, класовими та професійними відносинами. І додає: "Мар- 
ксистсько-ленінська філософія стверджує, що найглйбиннішими фак
торами, які визначають статус мистецтва, є соціально-економічні від
носини даного суспільства, характер суспільного виробнрщгва. Цим і 
відрізняється істинно науковий погляд на взаємини мистецтва і суспі
льства" (с. 10).

Іронізувати на предмет "істинносте" й тут можна, ^оч то ж таки 
факт, що соціально-економічні й політичні відносини в колишньому 
СРСР, вважай, кардинально визначали статус мистецтва, імідж самого 
митця, його жорстку інституціональну залежність. Якщо говорити тіг 
льки про способи критичного тлумачення твору і творчосте (вони в 
фундаментальній своїй частині продукувалися з огляду на ідеологію ра
дянського соціалізму та матеріалістичну філософію), т0 легко пізнаємо 
тут всі ознаки інституціональности й функціонального практицизму. 
Авторська індивідуальність була ними майже цілковито детермінована.

Завдання, як уже говорилося, полягає в тому, щоб по змозі виправи
ти становище, повернути справедливість, реабілітувавши неповторну 
цінність таланту, тотожного собі, відтак вносячи корективи в розуміння 
самої сутносте художньої літератури як мистецтва. Ключем до 
розв'язання цієї непростої проблеми уявляється (принаймні як вихідна, 
початкова пропозиція) поняття і інтерпретаційна методика письменни
цької самототожности.

1 Цит. за вид.: Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ — XX вв. Трактаты, 
статьи, эссе. — М., 1987. — С. 349.
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2 Див.: Джеймсон Ф. Р. Теория в новой ситуации. / /  Bonppcjj литературы. — 1990, 
N9 6. -  С. 86.

3 Шерех Ю. Не для дітей. — Нью-Йорк, 1964. — С. 412.
4 Історія української літератури. — У 2-х т. — К., 1988. — Т. 2. — С. 723.
5 Зарубежная эстетика и теория литературы... — С. 172.
6 Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. — Торонто, 1966. — Т. 2. — С. 43, 44.
7 Там само. — Поезії і вірші, 1936. — С. 153.
8 Там само. — С. 169.
9 Там само. -  "13. 5. 1933”, 1948. -  Т. 2. -  С. 384.
10 Там само. — Дмитро Донцов, 1959. — С. 371.
11 Пахлъовсъка Оксана. Україна: шлях до Європи... через Константинополь. Стаття 

друга. / /  Сучасність, 1994. — N9 2. — С. 113 — 114.
12 Шерех Юрій. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеології. — Балтимор — Т о

ронто, 1991. — С. 63.
13 Там само. — С. 75.
14 Цит. за кн.: Павлинко С. Д. Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної 

Великобританії. — К., 1993. — С. 78.
15 Див.: Ручка А. А., Таннер В. В. Очерки истории социологической мысли. — К., 

1992. -  С. 258.
16 Див.: Лукшин И. П. Искусство как социальный институт (Критика буржуазных 

концепций). — М., 1984.
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ЛІТЕРАТУРА

Дарія РИХТИЦЬКА

П О Е З І Ї

*  *  *

Так виринають 
Вірші
З мого болю —
Палаючі,
Наївні кольори,
Які
Сукупно 
З іншими 
Мазками 
Виростають 
У пристрасть 
Мого серця,
У дерево 
Душі...
У пошуках 
Істини 
Чужих 
Існувань 
На землі...

Івано-Франківськ, 18. VII. 1994

ТЕРНОВІ ЧЕСНОТИ

Чи хвилі
Чорнобильського
Жаху
Не затопили 
Слідів гуманности 
У людському 
Житті?
Оббиваючись 
Об скелю 
Буденщини,
Все ще знаходять 
Окрушини 
Істинної 
Краси
Поміж людьми, 
Забуваючи
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Земне зло 
І  свої скорботи, 
Скупавшись 
У криниці 
Очищення, 
Прощення,
Спраги —
Не за чужі 
Гріхи,
А за свої... 
Останню 
Покуту 
Відпокутувати 
На рідній землі,
Де з огнів 
Виходять хрести, 
Хрести
У вінках тернових 
Чесноти —
Наші брати...

ЖІНКА

Жінка —
Це графіка 
Почуттів 
І  порухів 
Струн 
Душі,
Вона — чаклунка, 
Фея,
Сфінкс 
І  таїна,
Вибирає 
Свій хрест 
Сама,
У внутрішній 
Самотності 
Часто живе,
У  небезпеці 
Ходіння 
Лезом ножа,
У світі 
Абсурдних 
Посвят 
І  тривог 
За рідних,
Її не можна 
Ані купити,
Ні продати,
А якщо 
Маєш її,
То шліфуй,
Я,
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Щоб вона 
Заграла 
Всіма барвами 
Алмазу —
Навіть у пітьмі 
Серед ночі,
А не захочеш —
Вона тебе 
Сама покине,
Але, покидаючи 
Вона жорстоко 
Помститься,
Бо забере 
Із собою 
Диво
Істинного 
Світла 
І  таїну 
Любови 
Безповоротно,
Так,
Жінка
Все залишиться 
Жінкою,
Це рана,
З якої 
Виростає 
Людське 
Сумління,
Без якого 
Жити 
Не можна 
У світі...

Івано-Франківськ, 17. YIII. 1994

ЖАГА ЖИТТЯ

Чи зможу 
Я пронести 
До останніх 
Днів моїх 
Ту вулканічну 
Експресію 
Любови 
До життя,
Яке насичене 
Напругою 
Природної 
Стихії?..
J ту симфонію 
Кольорів,
Радости та болю,
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І  зачарування,
В яке вникаю, 
Шукаючи 
Тайни буття 
У всьому...
Навчи меіне,
Мій Вчителю! 
Сміливо й лагідно 
І  велич, / /с/>дсгу 
Природи 
Відтворити,
І  свіжим кольором 
Вистражданої 
Барви —
С#ош зедш 
УклониігНись...

САМОСПАЛЕННЯ

Мм горіли
Примарним
Полум'ям
Мільйонів
Свіч — ^ ядшу
Останню
Ніч...

Крізь темряву 
Заглядала 
Біла заметіль,
А до вікна 
Повзла 
Нестерпна 
Далечінь...

Поринали 
Вечори 
У шукання 
Самих себе,
А я йшла 
В нікуди... 
Залишались 
Хіба Сліди.

Мій голос 
Зриваються 
У безвихідній 
Неминучості 
Дня,
А зрізаний 
Колос життя 
Хилиться 
До землі...
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Скупа
Сльоза
Надії
Упала
У мертву
Тишу
Безнадії.

Шалій, 
Шалій,
Моя душе,
В нестерпнім 
Шквалі 
Забуття, 
Приречень,
Бо чорна
Свіча
Тліє
Тінню
Самоти
Зречення.

Я бачу:
У вирі
Метелиці
Чорний
Хрест
Біліє,
Скрипить
Скорботно
Під вітровим
Гойданням
Страху!

А на хресті — 
Боже мій! — 
Моя любов 
Розп'ята...
А я горнусь 
До неї — 
Навколішки,
В молінні 
Страти.

Примарна
Ніч
Проминає 
Щезає — 
Мятою 
Пахне 
Уже
Востаннє...
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МИСТЕЦТВО

Мирослав МАРИНОВИЧ

І ВІЗІЯ СТАЛА ПЛОТТЮ...

Малярство Петра Гейдека

Існує версія, що Бог, намарно 
волаючи до свого творіння о муд
рість і любов, врешті втомився, 
махнув на все рукою, а тоді умив 
обидві та спочив. Мовляв, хай 
твориться воля людська. Так з'яв
ляється постать деміурга в ролі 
Ііонтія Пилата, яку конче треба 
було вигадати, щоби пояснити 
глухе мовчання Бога. Чудеса ви

гасли. Те, що було колись Господ
нім знаменням, перетворилося на 
брилу льоду, що при наближенні 
до Сонця випаровується в пре
пишний хвіст. Людина відчула се
бе покинутою ображеним Богом і, 
тонучи у власних гріхах, врешті 
образилася й собі.

Та побутує серед людей ще од
на версія: ми просто перестали

Петро Гейдек. "Народження гори", ДВП, олія, 85x110, 1993.
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Петро Гейдас. "Водоспад" ДВП, олія, 85x110, 1994.

розуміти мову Бога. Це в нас са
мих перестали діяти якісь рецеп
тори, якійсь декодери, які роз
шифровували слово Боже. І стру
мінь цієї мови став для нас суці
льною тарабарщиною, потоком 
такого собі інформаційного "ней
трино", який проходить крізь нас, 
не зачіпаючи жодної нашої кліти- 
ночки. Це проблема не переси
хання джерела, а нашої неспро- 
можносги з нього напитися. Це "го
лод серед достатку". Бог мовчить не 
тому, що не промовляє, а тому, ЩО 
ми перестали Його розуміти.

Ми не знаємо, коли стався 
отой Великий Вибух нерозуміння, 
після якого єдиний потік Істини 
розпався на окремі знаки і лахміт
тя слів. Зате твердо знаємо, що 
так триватиме не безконечно. Бо 
в "тиші Господнього мовчання" 
вже віддавна трудяться тисячі лю

дей, отих маленьких деміургів, 
створених на подобу Божу, які 
методом натхненних проб і болю
чих помилок повторюють небес
ний акт творіння. Це нові будів
ничі Слова, н|ові "лінгвісти" Бр- 
Іжественноі МОВИ, серед ЯКИХ одні 
з найнатхненніших — мадярі.

На зламі XIX й XX століть во
ни чутливо вповили Втржгу Абсо
люту. Безпредметне мистецтво то
го часу ч- це констатація факту. 
"Гранки" Господньої мови розси
палися по землі, і око мистця точ
но "сфотографувало" мовчазну не
міч свинцю. Сенс світу в тому, що 
він не має сенсу. Мисіцеві зали
шається тільки міняти візерунки 
свинцевого розсипу, вибираючи 
гарніші й незвичніші, проте ціл
ковито відкиДапочи ймовірність 
того, що рядочки раптом укладу
ться в осмислений текст.
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Петро Гейдек. "Стіна", ДВП, акрил, 68x85, 1993.

Сьогодні ситуація в малярських 
майстернях почасти змінюється. 
Серед прихильників розмаїтих 
стилів і смаків тут можна зустріти 
тих, хто проникає в таємницю сут 
щого, намагається імітувати мову 
Бога, а через імітації пізнати гра
матику цієї мови — граматику 
буття. У той час, коли політики, 
рятуючи світ, натхненно його за- 
напащують, мистці, уже розклав
ши його на складові елементи, те
пер той світ конструюють. Все 
відбувається в тиші, малопомітно 
для громадського ока — і в цьому 
якраз запорука успіху, бо все, що 
має народитися, мусить бути 
спершу виношене.

Майстерня дрогобицького ана
хорета Петра Гейдека — одна з 
таких. Саме тут я натрапив на пе
редчуття нової стильової єдности 
сучасних малярів, здавалося б, та

ких не подібних один на одного. 
Новий мистецький напрям ще не 
відкрито, однак за сукупністю 
елементів уже проглядається пев
на стильова закономірність. Петро 
Гейдек називає той стиль, що на
роджується, візіалізмом. Якщо 
сюрреалізм, активно викрристовує 
патологічні стайи психіки (марен
ня, галюцинації), то візіалізм саме 
такі стани відкидає. Його цікавля
ть візи* здорового мозку: візії-асо- 
ціації, візії-здогадки, візії-проник- 
нення.

Перш ріж здобути художню QC- 
віту, П. Гейдек отав філологом, а 
тому розуміє, що граматично тер
мін візіалізм сконструйовано не 
зовсім правильно: треба було б 
вживати візіонізм. Однак що поро
биш, цей термін уже присвоїла 
собі патомедицина, тому доводи
ться шукати щось інше. Від одно-
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го лише відмовитися неможливо
— від кореневого поняття візія, бо 
в ньому якраз і вся суть.

У випадковій плямі на зогнилій 
дошці можна побачити незвичний 
пейзаж. І чим довше вдивляєшся 
в нього, тим більше виявляєш 
"живих” деталей. Так розривається 
простір, а кожен об’єкт спогля
дання стає віконцем в інший 
всесвіт, досі тобі не знаний. Та
кий ефект зору переживає зрідка

кожна людина. Але справді тільки- 
зрідка: треба пережити хвилину 
тужливої творчої самотности, щоб 
побачити об'єкт не у причинно- 
наслідковій злитості з іншими, а 
таким же самотнім, як і ти сдм. 
Ось чому візіаліст постійно нама
гається проникнути в не-звичну 
реальність. Він виділяє елементи 
звичайної реальности, позбавляє

їх звичної узгоджености (П. Гей- 
дек часто посилається на світог
ляд Карлоса Кастанеда), об’єднує 
їх, опираючись на власні візії, і, 
таким чином, творить нову тран
сцендентну якірть.

Так з'являється на полотнах 
мистця незвичне поєднання звич
них об'єктів, а глядач отримує до
даткові ступені аналітичної свобо
ди. По-перще, тепер уже ніщо не 
заважає проникнути в глибинну

суть об'єкта як такого. Він стає 
"річчю у собі"* ембріоном затаєно
го смислу, замкнутим самодостат
нім всесвітом. По-друге, надивив
шись досхочу на об'єкт, раптом 
починаєш усвідомлювати, що в 
новому контексті він "прочитуєть
ся" інакше, опукліше.

Кажуть, деякі люди живуть ті
льки для того, щоб певцого дня

132

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


надихнути поета на створення ге
ніального вірша. За таким прин
ципом можуть жити об'єкти на. 
полотнах візіаліста. Видимий світ 
цікавить його лише як матеріал, 
що його можна відчути, як поста
чальник "елементів" що з них 
конструюється щораз інша версія 
світу.

Полотна Петра Гейдека прире
чені на індивідуальне прочитання, 
яке може не збігатися з автор-

шифровано. Овал інтригує своєю 
прочиненістю, обіцяє бути тими 
біблійними вузькими воротами, 
що ведуть до життя. Однак прой
ти крізь ці ворота кожен із нас 
мусить сам.

Взагалі, простір є чи не цен
тральним об'єктом полотен дрого
бицького візіаліста. Він, простір, 
заломлюється, несподівано урива
ється, переплітається з іншими, 
множиться, як на системі дзеркал,

Петро Гейдек. "Лист із Намангану" ДВП, олія, 94x126, 1992.

ським. Це можна проілюструвати 
полотном "Стіна", де темний пря
мокутник є для мене скоріше ске
льцем із особливими оптичними 
властивостями, які дозволяють за
зирнути в "задзеркалля", ніж влас
не стіною. Таким же оптичним ві
концем в інший простір є овал на 
картині "Відлуння". Правда, той 
інший простір теж неоднознач
ний; його розкрито, але не роз-

об'єднується, через що стає шир
шим, ніж просторове поле влас
ного об'єкту. Так твориться "неев- 
клідова геометрія" композиції, яка 
сама по собі є носієм світоглядної 
та естетичної інформації, вартої 
якнайчутливішого аналізу.

Перш за все, така композиція 
не дає глядачеві бути співучасни
ком події, що зазвичай трапляєть
ся, коли проникаєш у суть тради-
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Петро Гейдек. "Відлуння", ДВП, акрил, 100x117, 1993.
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цінної тривимірної картини. Буття 
не знаходить розгадки у трьох ви
мірах простору. Там воно зводи
ться до певного ряду антитез, що 
перебувають у безконечному про- 
тивленстві, з якого нема виходу в 
гармонію. Потрапити до неї мож
на лише тоді, коли вийти в інший 
додатковий простір, коли погля
нути на світ трішечки збоку. Але

ку". Випадково мовлене слово, 
почутий уривок фрази, побачений 
предмет стають центром кристалі
зації смислу, а відтак закономір
ним підсумком виношеного і ло
гічною першопричиною пода
льших подій. Тут знову випадко
вість стає "бісеням, що танцює на 
стикові двох закономірностей". 
Волосинка, що випадково впала

Петро Гейдек. "Пасовище", ДВП, олія, 85x115, 1994

тоді ти перестаєш бути, співучас
ником дійства і перетворюєшся в 
Творця, який щойно витер руки 
від глини й дивиться, як оживає 
його Адам. Ось чому той, хто 
споглядає картини Петра Гейдека, 
є співучасником розгадки.

Нової інтерпретації набуває і 
звичне поняття випадковости. Ко
жен, хто хоч раз у житті пережив 
момент прозріння, відчув оту аб
солютну детермінованість "випад

на плечі, за означенням, вчинила 
це з волі Божої. А оскільки все, 
що відбувається, — це своєрідна 
мова Бога, спрямована до кожно
го з нас, то з'являється уважне 
ставлення до випадковости. Чи не 
містить вона давно очікувану від
повідь на твоє молитовне благан
ня?

Випадковість для візіаліста (од
наково, в поезії чи малярстві) — 
це майже синонім давности. Ви
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падкові поєднання предметів, як 
правило, є водночас і дивними. 
Так давність буття перетворюєть
ся в естетичну категорію, а через 
те стає обов'язковою рисою 
художнього твору. Її функціона
льна роль надзвичайно важлива: 
зруйнувати стереотип сприйняття, 
вирватиря із заданости міжпред- 
метних зв'язків, повернути об'єк
тові первісну незайманість і сво
боду. Тільки після такого "очи
щення" звичний об'єкт набуває 
готовности вступити у нові семан
тичні зв'язки зі світом.

Дуже точно, на мою думку, 
Петро Гейдек зіставляє свій стиль 
із сюрреалізмом: "Якдцо сюрре
алізм зображає ірреальні об'єкти в 
реальному (хоч і фантастичному) 
просторі, то візіалізм зображає ре
альні (хоч і фантастичні) об'єкти в 
ірреальному просторі". Таке виз
начення знову повертає нас до те
ми Господньої мови. Для сюрре
аліста "знаки" цієї мови — ірре
альні непрочитані символи, що 
йрисутні в нашому реальному сві
ті як носії виключно естетичної 
інформації. Для візіаліста вони 
вже є реальними підказками Бога, 
які підштовхують до нового про
читання світу, від чого наш стере
отипний світ стає ірреальним.

Доброю ілюстрацією цього є 
картина "Народження гори". Зоб
ражений на ній мегаполіс, що є 
для людей здебільшого альфою та 
омегою їхнього буття, перетворю
ється тут на просту й навіть трош
ки ірреальну декорацію, на тлі 
якої відбувається "справжнє" дій
ство. До речі, оте "Народження 
гори" підвело мене до ще одного 
висновку: головну розгадку на по
лотнах П. Гейдека я найчастіше 
знаходжу у візії неба. Небо тут 
виступає знову ж таки як простір. 
Здебільшого саме він творить 
"розгортку" небесної фрази, так як 
рядок надрукованих літер розгор
тає уривок мови людської. І наві

ть якщо небо я прочитую лише як 
емоцію, особливий настрій у ко
льорі, як фіксацію психічного ста
ну, то все одно воно подає мені 
для розгадки головний ключ.

Чи маємо ми написати слово 
Небо з великої літери, вкладаючи 
у це поняття сакральний зміст? 
Храм на вже згадуваній картині 
"Стіна" ніби спонукає до цього, 
тим більше що інтонація неба ціл
ком благовісна. Майже на кожній 
картині П. Гейдека небо знаменне. 
Однак не все так просто. Не забу
ваймо, що знаки на полотнах візі
аліста даються не для того, щоб 
включати стереотипи сприйняття, 
а скоріше навпакй щоб їх руй
нувати. І взагалі часом мені зда
ється, що в кожному художнику 
більшою чи меншою мірою живе 
затаєний пантеїст. Якщо ж гово
рити про візіаліста (так як визна
чає його П. Гейдек), то можна ли
ше припускати, як важко йому 
уживатися з Традицією.

Мені, без сумніву, забракне 
ерудиції, щоб цідіком аргументова
но співвіднести творчість П. Гей
дека із сучасними Тенденціями в 
зарубіжному мистецтві. Можу по
ділитися лише кількома випадко
вими асоціаціями, які навіялися в 
процесі осмислення його творчос
ти. Полотна П. Гейдека нагадали 
мені враження від уривку з одно
го американського фільму, в яко
му "живі" актори спілкуються й ді
ють разом із мультиплікаційними 
героями. Тут знову два реальні 
об’єкти (мультиплікація, будучи 
фантастичною, у своєму жанрі все 
ж цілком реальна!) вступають у 
незвичний зв'язок і разом творять 
ірреальний простір, Інтуїтивно 
відчуваю, що подібні тенденції є в 
поезії, де з волі того ж таки поета 
деміурга можуть перетинатися аб
солютно різні стилістичні й смис
лові простори.

А ще Петро Гевдек прийшов 
якось до мене під враженням від
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останкінського телефільму про 
цьогорічну виставку експеримен
тальної моди в Ризі. Там худож
ники активно використовували 
форми, які принципово не є фун
кціональними (макети будинків, 
елементи фюзеляжа літака тощо). 
Самі автори підкреслювали випад
ковий характер появи образу, див- 
ність якого була вже ледь не ос
новною естетичною категорією. 
Впадало також в око, що голов
ним матеріалом для експерименту 
була не так фактура тканини, як 
простір, нею охоплений. Одне 
слово, демонстраційною доріжкою 
ходили не моделі, а візії.
• П. Гейдек переконаний, що 

сьогодні на кожній великій вис
тавці можна побачити роботи, 
яким притаманні візіалістичні оз
наки. То чи не допоможе ця стат
тя багатьом малярам усвідомити 
себе візіалістами? В одному вірші 
нещодавно я натрапив на фразу: 
"... вартість візії правди". Для під
готовленого розуму ці слова відра
зу ж стають знаком, що викликає 
"коротке замикання" розгадки. Чи 
не чекає на таку розгадку в якійсь 
українській майстерні ще якась 
прозірлива душа? Власне, візіаліс- 
тів має об'єднати не генеалогічне 
походження від певних мисте

цьких шкіл, а особливий психоло
гічний стан довіри до кожного 
знаку, що посилається тобі Про
видінням. Це довіра також і до 
свого мозку, еволюція якого уні
версальна в чомусь для всіх лю
дей. Так мистець повертається до 
найвищого призначення людини
— бути рефлексією Всесвіту, що 
пізнає сам себе, і,моделюючи да
ний їй світ, стати чистою подо
бою Творця.

Замість постскриптуму:

Така філософія того мисте
цького напряму, в парадигмі яко
го усвідомлює себе дрогобицький 
маляр Петро Гейдек. Проте, є ок
рім цього, і проза життя. У тому 
житті цілком візіалістично сусіду
ють "змах крила", що пориває ма
ляра до високого мистецького ле
ту, і сумовита порожнеча на тому 
місці, де мали б лежати тюбики 
акрилових фарб. Від браку найе
лементарнішого часто зупиняєть
ся робота, уява ж перетворюється 
на камеру ув'язнених задумів. 
Отож автор цих рядочків закликає 
читачів до головного акту візіаліз- 
му — прозріння. Прозріння тих, 
хто повертає з небуття дароносне 
слово меценат.

6 С учасн ість -11 137



КУЛЬТУРА

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ

ІДЕЯ ЦИКЛИЧНОСТИ КУЛЬТУР I ДОЛЯ УКРАЇНИ 
В ТВОРЧОСТІ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА

Поетичний світ Олега Ольжича — це розширений до безмежности ча- 
сопростір: кам'яний вік, бронза, залізо; це краї африканських племен, калі- 
дасівської Шакунтали (в Індії), полінезійських теплих і голандських холод
них берегів, львівського (чи, може, краківського) Підзамча... В українській 
поезії двадцятого століття чи знайдемо ще поета, який так прагнув би 
вмістити в єстві свого ліричного героя все витворене людською цивілізаці
єю, у всі часи і на всіх просторах землі.

Але розширений хронотоп в Ольжича має тенденцію до звуження, до 
концентрації, до прямування в русло наскрізної поетичної концепції. У 
цьому плані виділяються два аспекти: виявити закономірності "пружини" 
поступу людства, зміни типів цивілізації, культури і олюднити цей поступ, 
ідентифікуючи себе з ним.

Чи не є це духовна мобілізація до внутрішнього обов’язку, до чину, під
кріплена історією, в якій — коли треба — голос забирає мова меча, голос 
пращі? Можливо, це була боротьба між двома іпостасями Ольжичевої нату
ри — спрагою інтелекту і спрагою дії, яку він сам розкрив у вірші "Межа", 
зробивши недвозначний вибір:

По рівній ґрані двох світів ідеш,
Що, наче скло, невидима і гостра,
І тягне, рве глибинами безмеж 
Одкрите серце ненаситний простір.

Ступи ліворуч: легкий буде спад,
Повільні луки, мляві серпантини.
Від інтелекту через хліб назад 
До жаху і безсилості клітини.

А вправо ступиш — прірва і провал,
І знову сплеск. І в клекотінні виру —
Лише твій шал щитом проти навал.
Одвага, коли ти запрагнув. Віра.

Ольжич ступив управо, і його поезія теж ступила управо — "в клекотін
ня виру". Але внутрішній вибір був не лише продиктований свідомістю во
їна, був не тільки особистісною вольовою акцією, а й підготовлений розду
мами про роль і місце України в майбутньому геополітичному процесі. Іс
торіософія Ольжича знайшла своє втілення у багатьох його творах, але в 
найбільш сконцентрованому вигляді виражена у вірші "Був же вік золо
тий...".
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Ольжич узяв туг топіку одного із розділів поеми Овідія Назона "Мета
морфози" (поділ історії на золотий, срібний та мідний віки), але вклав у 
неї зовсім новий, сучасний, політично актуальний зміст.

Окресливши кількома штрихами золотий вік як леґенду чи як золотий 
сон людини про своє фантомне минуле, срібний як "яснотверезий" і мід
ний, поет зосередив увагу на віку власне міді (бронзи), початку історії 
людства, коли

Проливаючи кров у грабунках і ґвалтах без ліку,
У змаганні без ліку, у бої з самим собою,
Нам дано відрізнити зле й добре, мале і велике 
І прославити вірність, невинність і жертву героя.

Ці рядки сприймаються як узагальнена поетична формула із розгорну
тих у багатьох попередніх творах сюжетів і ситуацій поета, що за спогада
ми людей, які його близько знали, "силою своєї поетичної уяви, фантазії 
та інвенції (...) переносив тему вірша у сфери археології, антропології, ге
ології та в прерізні історичні епорі" із звичайних побутових ситуацій1. У 
цьому своєрідному "психологічному історизмі" Ольжичевої поезії (автор 
бачить свого ліричного героя в стані — римлян, ґаллів, ґотів, антів) увага 
зосереджена саме на мілітарному аспекті, де "вітер співає на моїм мечеві" 
(“Долийи падають і туляться до ніг...”) "обточена куля влучає у скроню" "із 
прудкої, співучої пращі" (“Пісня про ворога”) тощо.

"Духбвне наставления" на мілітарність було способом мобілізації і само
мобілізації на прихід залізного віку,

Щоб, коли небеса вкриє сталь воронена блискуча,
Сталь нової доби, що завершує коло одвічне,
Холод віку заліза мав взори нестерпно-пекучі,
Взори того, що гарне і того, що світло-величне.

Тут виразно бачимо, як на Овідієву "періодизацію історії" накладається 
історіософська теорія циклічносте культур Освальда Шпенґлера, автора 
"Присмерків Європи", книги, що її перший том вийшов 1918 року і викли
кав широкий і дуже суперечливий резонанс в Європі.

Згідно з цією теорією, культура виражає колективну душу народу й під
порядкована життєвому, біографічному циклу чи своєрідному замкненому 
календарному колу: народження, дозрівання, згасання і смерть. Сучасна 
європейська культура, на думку німецького філософа, перебуває саме в та
кій "присмерковій" стадії.

Олег Ольжич апелює до шпенґлерівської ідеї культури як завершеного 
кола (“стиль нової доби, що завершує коло одвічне”).

Як же інтерпретує цю ідею поет? Відомий літературознавець Микола 
Неврлий цілком справедливо підкреслює, що "своїм розумінням цикліч
носте історичного процесу за Освальдом Шпенглером поет Ольжич пере
гукується в якійсь мірі зі ставленням до цього німецького вченого лідера 
українського відродження М. Хвильового, включаючи навіть його корекги 
до теорії цього філософа"2.

"Кожний народ переживає дитинство, культурний етап і цивілізаційний,
— писав Микола Хвильовий у памфлеті “Україна, чи Малоросія?” — У 
цьому в нас нема розходжень (із О. Шпенґлером — М. /..). Цивілізаційний 
етап і наш погляд є останній акорд всякої культури і початок її кінця”3. 
Розходження виявляються в тому, що коли для німецького філософа “істо
ричні типи культур замкнено в самовольні рамці, як-от "фаустівські", що
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йдуть під знаком своєї судьби”, тобто кожний тип світової культури, завер
шивши свій природний цикл, зникає (“і коли одного разу погасне цивілі
зація Заходу, можливо, ніколи вже не з'явиться така культура...”)4, то, на 
думку Хвильового, хоч "кожний з цих типів не подібний до другого, але це 
не абсолютно, оскільки всюди скривається момент природного спадкоєм
ства”5.

За концепцією Миколи Хвильового, в добу четвертого відродження 
(першим Хвильовий вважав культуру Єгипту, Індії і Китаю, другим — гре- 
ко-римську античність і третім — європейську культуру), яка матиме ха
рактер “азіатського ренесансу”, Україна відіграватиме провідну роль, 
оскільки вона лежить поміж Європою і Азією, протягом багатьох століть 
перебувала на перехресті економічних і культурних зв'язків між Заходом і 
Сходом.

Концепція "азіатського ренесансу", положення якої розроблені в стат- 
тях-памфлетах "Камо грядеиш?", "Думки проти течії", "Україна чи Малоро
сія?", сприймається сьогодні не стільки як наукова теорія, а радше як ро
мантичне візіонерство, як зрештою, й шпенґлерівська ідея "присмерку Єв
ропи". Автор уже готовий був бачити "прекрасне сонце відродження", що 
починає новий період "бурі й натиску", перебираючи естафету бурі й на
тиску і несучи її далі. Ідеї Хвильового мали широкий резонанс і, — навіть 
приправлені марксистською фразеологією — були визнані небезпечними 
для комуністичного режиму, бо орієнтувалися на національну ідею. Тому 
критика "малоросійщини" в творах Хвильового знаходила живий відгук 
кращих представників тодішньої еміграційної української літератури, пере
дусім Євгена Маланюка та Олега Ольжича.

Що Ольжич був ознайомлений з основними ідеями концепції "азіат
ського ренесансу" Хвильового, свідчать його статті "Сучасна українська по
езія" та "Українська культура", надруковані в 1942 р. Зокрема, в статті "Ук
раїнська культура" знаходимо чітке резюме поглядів Хвильового: "Біг ду
мок такий: большевицька революція скінчилась, прийшла реакція захлан
ної Москви; майбутнє лежить у відродженні нації і суверенности україн
ської духовности"6.

Історіософські погляди Ольжича і Хвильового об’єднує ідея вичерпанос- 
ти Європи (її “присмерків”) й нового відродження України. Але шляхи 
цього відродження обом діячам української культури уявлялися різними. 
Микола Хвильовий моделював глобальну історичну перспективу, Олег 
Ольжич — перспективу близьку, зумовлену політичною ситуацією того ча
су, розстановкою сил у світі.

Якщо концепцію Хвильового можна назвати культурологічною (за тер
мінологією О. Шпенґлера, “філософією майбутнього”), то Ольжичеву — 
політично мілітарною, що зумовлює й відмінність орієнтації на духовність і 
культуру. Микола Хвильовий закликав орієнтуватися на психологічну Єв
ропу, на те фаустівське (за Шпенґлером) її начало, яке має стати складо
вою частиною "азіатського ренесансу". Ольжич доцільність такої орієнтації 
заперечував. "Противенство українського духовного життя і нашої поезії та 
життя й мистецтва європейського є безсумнівне, — писав він у статті “Два 
світовідчування”. — У нас ідеалізм і певність посідання найвищих правд, а 
поруч з цим матеріалізм Європи і мертве шукання за формою. Тут — во
йовничість, там — пацифістичні страхи і т. д. і Україна становить тепер в 
Європі окрему психологічну область. Тому треба поставити під знак запи
тання конечність нашої орієнтації на сучасну Європу. Не сотворімо собі 
кумира!’’7.

Такий погляд випливав зі становища, в якому опинилася Україна внас
лідок першої світової війни і перемоги більшовицької революції в Росії,

140

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


що в її результаті біла імперія перетворилася на червону, а Петро, за сло
вами Євгена Маланюка, обернувся в Леніна. Затиснута лещатами сусідів- 
хижаків, Україна, за переконанням Ольжича, може визволитися тільки 
протиставляючи силі силу, а не ідеї європейської демократії, які виявилися 
неспроможними протистояти фашизмові та комунізмові. Тому на перше 
місце він, як Маланюк, Липа і Мосендз, ставить у літературі ідею чину, а 
не шукання форми. У статті "Два світовідчування" він цитує Юрія Липу:

Вперед, Україно! В тебе тяжкі стопи,
Пожари хат димляться з-під них:
Ні Росії, ні Європі 
Не зрозуміти синів твоїх.

Визнання психологічної "окремости" України не означало її вивищення 
над іншими народами. Воно означало визнання свободи кожного народу й 
кожної людини (“Свобода народам, гідність людині!”). На противагу "циві- 
лізаційній місії" одного народу над іншим, “старшого брата” над молод
шим. А звідси — й орієнтація на власні сили в боротьбі за державність, бо, 
на думку Ольжича, народ, який вірить, що якась зовнішня сила збудує йо
му державу, “ніколи не зможе стати на ноги, а його політичні групи будуть 
задніми колесами для чужих агентур”8.

Але фізичну міць може породити тільки міць духовна, силі заліза пере
дують залізна воля і переконаність.

У статті "В авангарді героїчної доби", надрукованій 1938 року в Парижі 
в альманасі "В авангарді", Ольжич писав: "Героїчна доба, в першій стежі 
якої найшлася завдяки глибині свого переродження Україна, гряде! Чуємо 
її непереможний, могутній хід. Бачимо весь безмір простору, що відкрива
ється людині героїчної духовости. Коли крига західної зціпенілої Європи 
тріщить і колеться від натиску двох островів, що повстали з дна її півночі і 
півдня, то Україна є тим третім вулканічним островом, на яких трикутнику 
зіпреться історія нового європейського духа"9.

Звідси — ідея мистецтва "великого пориву", що виражає "героїчну духо- 
вість народу" й відкидає “всі стилі, що відбивають хаос космополітичної 
повоєнної Європи в її найгіршому суспільному розкладі” (“Облога культу
ри”)10. Звідси — й самохарактеристики та самооцінки: збірка "Рінь" (1934) 
виражає закоханість у мужню "чистоту “залізного віку”, а збірка “Вежі” 
(1940) є вже прямим висловом української революційної дійсности (кар
патська Україна), де українська сучасність уже “тужить в слові прорости 
свій простір і час, і вилитись в патос поетичного символу”, "Вежі" — то ві
тання стислим віршем нових героїв. Звідси — орієнтація на княжий період 
української історії, період "княжої антики", коли особливо яскраво виявля
лася духовність героїчного типу, коли людина підноситься до "подолання 
смерти, віднайдення цінностей, що виходять поза межі життя одиниці й 
покоління"11. Сама поезія Ольжича виходить за рамки окресленого ним ге
роїчного стилю і синтезом символізму і неокласицизму.

Вік заліза — "сталі нової доби, іцо завершує коло одвічне"12, був для 
Ольжича початком циклу нового "довічного почвірного колообігу". Звідси, 
нарешті — віра, що "метал небувалий, сліпучий, ворожить майбутні похо
ди" (“Душа обтяжніла, як жорни...”), і в "боях одважних і залізних" (ці ряд
ки Б. Кравціва Ольжич цитує в статті "Войовнича неокласика") він візьме 
участь і, коли треба, загине в них як воїн.

Ідея цієї готовности пронизує всю поезію Олега Ольжича. В яку б епоху 
вона не вела нас, всюди відчувається "страшна вагітність, що несе плоди, 
які аж правнукам узріти" (“Пройшли пурпурні фінікійські дні...”), солодке
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передчуття бою, яке не знає "вагань і квилінь" (“Воно Зросло з шукання і 
розпуки...”). Історичні ситуації в поезії О. Ольжича є різними формами ви
яву героїзму, що виступає в поета як "історична конечність", в якій, за сло
вами Юрія Бойка, "закладені всі елементи стрибка в інший культурно-цй- 
вілізаційний цикл"13.

І ще одна характерна деталь: змінність циклів історичного колообігу у 
вірші Ольжича "Був же вік золотий..." накладається на "людське неспокій
не і жадібне серце", яке в різні часи і при різних обставинах намагається 
зберегти свою суверенність, якісь сталі прикмети. Власне, риси цієї, сказа
ти б, стабільносте серця простежує поет на широкому плацдармі історич
них епох — від початків людської цивілізації до сучасносте. Точно знайде
ним штрихом поет уміє зв'язати, вживаючи образ "Слова о полку Ігоревім", 
"оба поли времені", перекинути місток між людиною доісторичного племе
ни і людиною сучасною. Скріплює їх, зокрема усвідомлення обов'язку охо
ронця цього племени й обов'язку сучасної людини перед своїм народом, 
відвага й самопожертва як добровільно накладений на себе обов'язок. 
Згодом в українській поезії цей мотив найсильніше озветься в голосі Васи
ля Стуса, який свою хресну дорогу прийняв як призначення долі, яку він 
не проклинає, а благословляє, щасливий, що саме йому випали найтяжчі 
випробування заради визволення батьківщини.

"Ніхто не знає години, коди його справа покличе", — писав Ольжич, — 
але має бути завжди готовим виконати "палючо-вогненний наказ". Ціною 
життя. Віддавши його боротьбі, повернувся в слові, яке не знає смерти.

Сьогодні ідеологічні й культурні пріоритети багато в чому змінилися — 
виявили свою очевидну життєвість принципи європейської демократ^ Та 
гуманізму. Але вони ні в якому розумінні не йдуть урозріз з Ольжичевими 
ідеями національної культури, яка виражає ідеали народу, — культури, що 
саме вона, а не ідеологія, формує духовність нації, бо її явища переходять 
із Генерації в Генерацію, "забезпечуючи духовну тяглість" (“Українська 
культура”), з його художніми ідеями, що як за топікою, так і за суттю сво
єю утверджують єдність людського роду з неспокійним серцем на єдиній і 
незмінній Землі.
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№ 1/4. -  С. 102.

Неврлий М. Муза мужности й боротьби. / /  Ольжич О. Цитадели духа. — Пряшів,
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Юрій ПОЛУНЄЄВ 
Юрій ЗАГОРУЙКО

КУЛЬТУРНИЙ ШОК У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ 
СУСПІЛЬСТВАХ У ПЕРІОД РИНКОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ (ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ)

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА "СОВКА":
УКРАЇНЦІ ЯК МЕНЕДЖЕРИ ТА ПІДПРИЄМЦІ

Українська традиційна культура пережила величезні зміни і трансфор
мацію під час совєтського періоду. За допомогою тоталітарного "порядку1' 
совєтський режим інкорпорував марксистсько-ленінські цінності в докому- 
ністичну українську культуру. Багато рис українського менталітету (терпи
мість, комплекси меншовартости та зрадництва, довірливість та нездат
ність До сталого і послідовного суспільного зусилля) набули гіпертрофова- 
них, навіть Гротескних контурів під впливом трагічних історичних обста
вин, коли навіть самі слова український, національний могли привести лю
дину до катастрофи. Треба було модифікувати багато традиційних культур
них рис, аби культура служила впровадженню комуністичних егалітарно- 
колективістських цінностей. Ту культурну амальгаму, що з'явилася, можна 
означити як сублімовано етнічну, національну — за формою та совєтську 
(або “совкову”) — за суттю.

Культурна спадщина та історичний досвід часів комуністичного режиму 
справили вплив на основні складові феномена української культури, а са
ме: (1) наснагу до праці, (2) ставлення до приватної вліасности, (3) управ
лінську поведінку, (4) здатність до підприємництва.

Через бюрократизацію суспільства, а також току, що влада завжди 
структурувалася зверху вниз, совєтське суспільство було чутливим до ієрар
хій та ранґів. У сфері виробництва керівники-менеджери завжди залежали 
від думки вищого керівництва, а робітники ніколи не мали ні певної авто
номії, ні гнучкости щодо своїх службових обов'язків. Тоталітарні структури 
та організаційні стереотипи привели, таким чином, до повної відсутности 
ініціативи серед робітників. На цих чинниках ґрунтується ностальгія за си
льним "шефом", за тихим життям та стійкість настанови, яку можна оха
рактеризувати добре відомим гаслом "раз нічиє, то мене не стосується". 
Сумлінна праця розглядається нині багатьма як сувора необхідність, а не 
як джерело задоволення та досягнення певного соціального статусу.

Культурний шок неґативно впливає ще на один бік суспільної свідомос- 
ти, який пов'язаний з колапсом деяких "перебудовчих" ілюзій та сподівань: 
(1) що перехід до нової системи, базованої на ринкових відносинах, буде 
легким та доволі безкровним, (2) що всі іромадяни, діставши справедливу 
та рівну частку від загального пирога державної власносте, стануть неод
мінно власниками або підприємцями.

Але не всі зміни, породжені культурним шоком, набувають в нашому 
"совковому менталітеті" цілком негативного забарвлення. Деякі позитивні
Закінчення. Початок у 10 числі журналу.
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образи мислення та настанови починають пускати своє коріння у сус
пільній свідомості.

Люди більше не пов'язують з ринковими реформами надій на швидке покращення соціаль- 
но-економічної ситуації — стереотип, закладений в наші голови в епоху "перебудови".

Постійно змінюється і наш лексикон — тепер одне із найбільш вживаних раніше слів "діс
тати" все частіше замінюється на слово "купити".

Ті, що сьогодні при владі, почали любити гроші — і тому мало хто з них бажає повернення 
до старої комуністичної системи розподілу.

Гроші, що були при соціалізмі майже зайвим елементом системи (“краще мати сто друзів, 
ніж сто карбованців”), знову стають засобом обміну, платежів та накопичення багатства.

Вище зазначалося, що українцеві властиві розвинуті приватновласницькі 
інстинкти. Але люди сьогодення здебільшого неохоче ставляться до ролі 
приватного власника — за своєю нездатністю до зваженого ризику, за від- 
сутности знань та досвіду з менеджменту, зі страху перед бюрократичними 
проблемами та організованою злочинністю, за небажання перервати "пупо
вину" традиційної залежносте від держави.

Продовжуючи ці спостереження, деякі дослідники приходять до висновку, 
що концепція обвальної приватизації та капіталізації суспільства не є соціаль
но прийнятною в посткомуністичній Україні — ні тепер, ні в короткостроковій 
перспективі, бо люди ще не готові змиритися зі змінами, що відбуваються, з 
невизначеністю та соціальним розшаруванням. В обґрунтування таких поглядів 
покладено, в першу чергу, болюче розставання суспільства з двома головними 
ілюзіями епохи перебудови: Стартові умови будуть рівними і менталітет та нас
танови "совкізму" зможуть швидко перемінитися.

З іншого боку, дух приватного підприємництва є досить сильним в 
українському суспільстві. Одне з недавніх опитувань робітників підприєм
ств, які живуть від зарплати до зарплати, показало, їцо 36 відсотків відда
ють перевагу колективним формам власносте, 23 — приватним, 17 — акці
онерним, і тільки 3 та 5 відсотків — державним та кооперативним формам 
власносте. Тому потрібен ретельний відбір методів приватизації, котрі б 
врахували культурні особливості, посткомуністичних суспільств. Якщо про
даж державної власносте з аукціону в Чехії може привести до появи знач
ного прошарку індивідуальних власників як високоосвіченого генетичного 
фонду майбутнього класу капіталістів, то аналогічний метод, в разі широ
кого застосування в Україні;, бфз відповідної акліматизації призведе до ін
ших, можливо, навіть протилежних результатів.

Організаційна культура та управлінська поведінка за доби соціалізму заз
нали найглибших змін. Будь-яка організація є дитям загальної культури. 
Структурні та поведінкові характеристики кожного підприємства витікають 
із відносин та настанов, цінностей та вірувань суспільства. Здатність керу
вати на мікроекономічному рівні формувалась в нашій країні традиціями 
чисто совєтської системи управління, яка проіснувала від Леніна-Сталіна 
аж до Горбачова.

Ця система навчила менеджерів (або директорів, призначених зверху) 
багатьом трюкам, кожен із яких суперечив інтересам самої дер(жави. І до 
сьогодні багатьох директорів держпідприємств міцно тримають стереотипи 
традиційної управлінської поведінки (принцип "не висуватися", байдуже 
ставлення до новацій, бажання не ризикувати, але дія№ в обхід законодав
ства, — якщо воно не відповідає особистим інтересам тощо). Не дивно, що 
специфічне совєтське економічне середовище та вищезгадані стереотипи 
виліпили протягом десятиріч вельми специфічний тип менеджера — 
"Manager Sovieticus". Втішає, хоча й не дуже, те, що, як підкреслює амери
канський дослідник-совєтолог Дж. Берлінер, управлінські цілі, які ставили 
перед собою совєтські менеджери, не були абсолютно сторонніми для їх 
західних колег...13

144

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


У посткомуністичних суспільствах найважчий тягар "совкової" організа
ційно-управлінської культури виявляється у ситуації, коли більшість дер
жавних директорів-”старогвардійців” продовжують, часом навіть підсвідо
мо, дистанціюватись від усіляких новацій (певного роду "змінофобія"), котрі 
могли б порушити налагоджене, хоч якось, виробництво. Вони також на
магаються всіляко "тиснути" на уряд, щоб зберегти, хай навіть у ринковій 
обгортці, бюджетні дотації та субсидії, яких було удосталь під час совєт- 
ського періоду.

В Україні переплетення вищезазначених рис з традиційними стереоти
пами поведінки суттєво модифікувало організаційну культуру та призвело 
до появи такого типу менеджера, який звично залежав від Москви в адмі
ністративній ієрархії, втратив важливі складові в здатності прийняття уп
равлінських рішень та здебільша боїться будь-якої несанкціонованої ініці
ативи. У дещо спрощеній формі нижче наведено, яким чином посткому
ністична культурна спадщина впливає на управлінські функції. Для порів
няння наводяться також основні риси управлінської культури розвинутих 
країн Заходу.

Малюнок З

Американська
управлінська

культура

Посткомуністична 
(українська) управлін

ська культура

Неповноцінна функція 
управління 
(в Україні)

Особистість 
може впливати 

на майбутнє 
(там, де є воля, 

є і шлях)

Життя контролюється 
не людиною, а чинни
ками, що є поза межа
ми його впливу (Бо- 
гом  ̂ владою, мафією)

Довгострокове плану
вання не має сенсу, ос
кільки зовнішні сили 

завжди можуть змінити 
заплановані цілі

Особистість може змі
нювати і покращувати 

середовище та своє 
життя

Особистості 
потрібно лише 

пристосовуватись до 
середовища

Мораль будь-якої орга
нізації базується на 

принципі "не висувай 
голови"

Людина повинна тяжко 
працювати, щоб досяг
ти своїх ціл0й. Конку
ренція стимулює кращі 

показники праці

Важка праця без зв’яз
ків, грошей чи покрови
телів — це доля невдахи. 
Конкуренція призводить 

до дисгармонії

Найсильнішими стиму
лами в управлінській 

діяльности стають ста
більність (відсутність 

змін) І гроші

Власні 
зобов'язання 

потрібно 
будь-яким шляхом 

виконувати

Зобов'язання 
означають 

не стільки волю до їх
нього виконання, скі

льки наміри

Переговори використо
вуються швидше для 

затягування часу, аніж 
для досягнення кон
кретних результатів

Час
є дефіцитним ресур
сом, який треба раці
онально використову

вати, а не втрачати

Час
є важливим чинником, 
але він належить керів
ництву, що стоїть вище

Планування часу
потрібне, 

але дотримування 
плану 

не є обов'язковим
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Головний оцінковий 
критерій робітника є 

його лояльність до ус
танови

Головним критерієм є 
добрі стосунки робіт

ника з керівництвом та 
колеґами по роботі

Лояльність
має бути не стільки до 
установи, скільки до 

людей

Людина може 
працювати одночасно 

тільки на одну 
організацію

Людина мож;е служити 
декільком організаці

ям, якщо це відповідає 
її інтересам

Конфлікт інтересів не є
серйозним 

порушенням етики 
праці

Вакантну посаду 
повинна займати най
більш кваліфікована 

для цієї посади людина

Наймання на роботу 
залежить 

від зв'язків, дружніх 
та корпоративних 
відносин, "блату”

Система наймання та 
просування ієрархічни
ми щаблями не стиму

лює професійного росту 
та компетентности

Прийняття рішень 
ґрунтується 

не на інтуїції, а на во
лодінні інформацією. 

Поради з боку 
персоналу 

є доцільними

Рішення уособлюють 
мудрість та життєвий 

досвід того, хто їх 
приймає. Точна інфор
мація та опінія експер

тів не є вирішально 
важливими

Прийняття рішені має в
основному авторитар
ний та вибірковий ха

рактер. Слабкий розви
ток системи управління 

та використання 
інформації

Інформація 
про фірму мусить бути 

доступною 
для тих робітників, 
які її потребують

Нормою є маніпулюван
ня інформацією заради 
утримання влади та до
сягнення власних цілей

Комунікації 
в самій ортнізації є

дискретними та харак
теризуються певною 

потаємністю

Кожна 
людина 

може вільно 
висловити свою думку

Заохочується 
пошана до думки тих, 

хто при владі. 
Високо цінується 

слухняність

Стиль управління харак
теризується волюнтариз
мом та відсутністю де

мократичних Підходів ДО і 
вирішення проблем

Зміни вважаються по
зитивним елементом 

ділового життя

Традиції є надзвичайно 
важливими.

Влада базується на 
жорстких структурах 
та номенклатурності

Здатність
організацій

адаптуватися
до змін є надзвичайно 

низькою

Ще одним важливим компонентом організаційної культури є постать 
підприємця, ключового гравця у процесі ринкової трансформації суспільс
тва та його адаптації до наслідків культурного шоку.

Підприємці (антрепренери) відіграють особливо важливу роль у струк
турній перебудові економіки країни, тому що вони: (1) підвищують про
дуктивність праці шляхом впровадження інновацій!, (2) створюють додат
кові робочі місця, (3) сприяють передачі передових технологій між країна
ми, (4) грають стратегічну роль в комерціалізації наукових винаходів та 
технологій, (5) роблять ринки різних товарів та послуг більш конкурентоз
датними, (6) стимулюють перерозподіл національного багатства, доходів та
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політичної влади в суспільствах політично мирними шляхами, (7) створю
ють нові ринки та сприяють інтернаціоналізації економіки країни14.

Синтетичний профіль ідеального підприємця, який тепер використову
ється Американською Асоціацією Менеджменту як певйа модель для вияв
лення потенціалу підприємництва у різних країнах, підкреслює такі основ
ні риси цього типу: (1) спрямованість на пошук можливостей та винахідли
вість, (2) наполегливість та стійкість, (3) готовність ризикувати та відпові
дати на виклик, (4) орієнтація на досягнення якости та ефективносте у 
цраці, (5) відповідальність та відданість своїй праці, (6) цілеспрямованість, 
(7) прагнення до нрвої інформації та знань, (8) систематичне планування 
життя та спотережливість, (9) здатність переконувати та встановлювати різ
номанітні контакти, (10) незалежність та самовпевненість.

Культура нації, її історична та інтелектуальна спадщина, соціальні тра
диції людей визначають спроможність даного суспільства сформувати всі 
або деякі із вищезазначених рис серед населення в цілому та спродукувати 
достатню кількість підприємців та менеджерів як провідників прогресив
них змін. Серед потрібних для цього чинників називають, передусім: 
(1) систему та засоби виховання дітей, (2) соціальну структуру класу біз
несменів, (3) релігію та етику суспільства, (4) наявність так званих маргіна
льних етнічних і соціальних груп/прошарків населення, (5) середні розміри 
сім'ї та (6) загальний рівень освіченосте населення.

Те, як виховуються діти в тому чи іншому суспільстві, має дуже велике значення і дає 
довготривалі наслідки. Скажімо, виховання дітей у суспільстві демократичному, у вільному 
дусі, заохочує їх до ініціативности, опори на власні сили, винахідливости, незалежности в 
думках і діях, підприємливости в дорослому віці. Натомість, в ортодоксально-слов’янській 
культурі між дітьми та батьками існують, наприклад, дуже тісні; занадто патронізуючі вза
ємини. Тут до цього часу домінують такі стереотипні настанови та поради батьків дітям, 
як: не висуватись занадто, "не пхатись поперед батька в пекло", триматися в затінку, бути 
таким, як усі. Соціальне оточення дитинства та юности в соціалістичних країнах продуку
вало особистість з низькою мотивацією на досягнення успіху, високою внутрішньою пот 
ребою залежности від сильного, і поглядом на світ як на дуалістичну арену зіткнення про
тилежних сил.

Соціальний профіліі та статус підприємців у всіх країнах є загалом вищим, ніж стан за
гальної маси населення. Навіть у посткомуністичних суспільствах підприємці та так звані 
"круті люди", як правило, походять корінням з колишньої партноменклатуру комсомолу, 
елітних та богемних прошарків, службовців.

У своїй відомій праці "Протестантська етика та дух капіталізму" (1904 — 
1905) Макс Вебер писав, що дух сучасного капіталістичного підприємниц
тва походить своїми витоками з протестантського світогляду. Саме прита
манна йому пуританська етика, що заохочувала аскетизм, ретельність, чес
ність, поміркованість та обмеженість у бажаннях, заощадження та працьо
витість, привела до появи класу капіталістів-підприємців. Традиційна 
українська культура, як ми бачили, завжди заохочувала такі цінності, як 
працьовитість, індивідуалізм, відповідальність, але напластування культури 
совєтського періоду спричинили ерозію багатьох позитивних рис нашого 
менталітету та традиційних цінностей.

Ще одним джерелом підприємництва є так звані маргінальні етнічні та 
соціальні групи або ті групи, які значно виокремлюються своїми культур
ними цінностями із загальної соціальної тканини. Такими групами були 
нонконформісти (квакери, методисти, баптисти) в Англії під час промис
лової революції*, євреї в середньовічній Європі та Україні, старовіри в Ро
сії, китайці в Південно-східній Азії тощо. Труднощі, пов'язані з новим ото
ченням, мали на іммігрантів також і позитивний — освітній та психологіч
ний — вплив тому, що примушували їх бути винахідливими з метою прис
тосування.

Велика за чисельністю сім'я, зайнята одним ремеслом чи одним бізне
сом, також сприяє розвиткові підприємництва, оскільки генерує внутрішні
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заощадження для навчання дітей, які потім успадковують справу своїх ба
тьків та старших братів та мають первісний капітал для початку власної 
справи.

Більшість дослідників вказують на те, що високий рівень освіти є од
ним із важливих факторів успіху в підприємництві. І тут Україна має, без
перечно, великі конкуренційні переваги.

Підприємці у промисловій сфері (як демонструє позитивний досвід 
країн, що розвиваються) здебільшого приходять із різних професій та заня
ть (торгівля, ремесла тощо). Але мало хто із промислових підприємців 
приходить із сільського господарства та державної служби. Вірогідніше, що 
підприємцями можуть стати так звані ’ сині комірці" або представники ін
женерно-технічного персоналу — не стільки через створення додаткових 
робочих місць та структурний змін в економіці, скільки через чинники, що 
сприяють витісненню робочої сили (відсутність привабливих можливостей 
роботи, загроза хронічного безробіття).

Спробуємо на основі статичних та динамічних рис характеру визначити 
ступінь наближености українця до образу ідеального ііідприємця. На наш 
погляд, він безперечно має риси, які є важливими таї сприятливими для 
виникнення підприємництва: (1) індивідуалізм, (2) працьовитість, (3) зорі- 
єнтованість на якість праці та її ефективність, (4) життєву спостережли
вість, (5) незалежність, (6) Комунікативність. З іншого боку, цьому аб
страктному українцеві бракуй таких важливих для підприємця рис — напо
легливосте та завзяття, націленосте на пошук нових можливостей та вина
хідливосте, готовносте до розумного ризику, самовпевненосте, прагнення 
нової інформації15.

Культурний шок у посткомуністичних суспільствах, що супроводжується 
швидким падінням рівня життя, масовим прихованим безробіттям, роз
падом системи соціального захисту населення, примушує людей шукати 
засоби до існування в різноманітних маргінальних можливостях заробітку, 
що виникають в час становлення ринкових відносин. Підприємництво стає 
тут своєрідним дуалістичним феноменом — це, з одного боку, величезні 
можливості швидкого збагачення для економічної та політичної еліти, а з 
другого — вимушеність шукати засоби до існування та фізичного виживан
ня для більшосте населення. Виникає розмаїття типів посткомуністичних 
підприємців, цікава класифікація котрих була наведена колись в нашій пе
ріодиці (див. малюнок 4).

Малюнок 4

І ТИПИ ПІДПРИЄМЦІВ ПОСТКОМУНІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА І]

— купує дешевше, продає дорожче
— розвиває надійні контаїсги там, де можна дістати това7

ри
— має "залізну хватку" та винахідливість
— живе одним днем без будь-якого планування

ПОКУПЕЦЬ — ставиться до грошей за принципом "легко прийшли, 
легко пішли"

— використовує спеціальний жарґон (“ пропихнута”, 
“штука”, "викрутити", "шалені бабки" тощо)
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ПІРАНІЯ
— намагається відірвати шматок від загальнодержавного 

пирога та використовує для цього службову посаду

ДИЛЕТАНТ

— бізнесмен ̂ новачок без попереднього досвіду, за по
ходженням — із службовців, інженерів, журналістів, викла
дачів, спортсменів тощо

— гадає, що лише ентузіазм та наполегливість можуть 
компенсувати відсутність знань законів бізнесу

ВИГОДОВАНЕЦЬ

— колишній партійно-комсомольський активіст, що ви 
користовує старі номенклатурні контакти та інфраструктуру

— має привабливу зовнішність та псевдоділові стиль 
спілкування та мову

— заробляє пристойні гроші в банківській сфері, торгівлі 
автомобілями, імпорті пального, видавничому бізнесі, туриз
мі тощо

ГЕНЕРАТОР
— як правило, не має власного бізнесу
— ґенерує здебільшого ідеї та різного роду проекти
— стверджує, що знає "всіх" і можб "все"

МРІЙНИК
— невизнаний винахідник-інноватор або реформатор
— пропонує бізнесменам свої ідеї, які деколи можуть 

привести дЬ великого успіху

ПАСАЖИР

— його метою є подорожувати за кордон якомога частіше
— походить, як правило, із зовнішньоторґовельних відділів 

великих державних підприємств або установ
— не знає здебільшого практики бізнесу
— любить сувеніри та хабарі
— полює На велику іноземну фірму як працедавця, незалеж

но від її напрямків діяльности

Безперечно, що наш сучасний менталітет та організаційна культура не 
відповідають вимогам, необхідніш для ефективного реформування еконо
міки на ринкових засадах. Суспільству бракує управлінського та ринкового 
досвіду, а організаційна та управлінська культура, спотворені совєтською 
спадковістю, є надзвичайно слабкими та аморфними. Такі компоненти ме
неджменту, як фінансовий та кошторисний аналіз, фінансовий та страте
гічний менеджмент, маркетинг тощо тільки починають пробивати собі 
шлях до нашого управлінського Та ділового середовища Крім того, й са
мому суспільству бракує деяких важливих складників для розвитку підпри
ємництва в широкому масштабі.

КУЛЬТУРА ТА ВИБІР ШЛЯХУ

До феномена культурного шоку треба застосувати всебічний аналіз, тобто 
підійти з наукової, інстигуційної, економічної, політичної та соціологічної то
чок зору — з тим, щоб мінімізувати його деструктивні наслідки, зменшити 
стрес та неспокій у суспільстві та максимізувати позитивні аспекти ринково- 
демократичних перетворень. Досвід перехідних суспільств дає нам дві альтер
нативи вибору: або продуктивне пристосування шляхом змін у старій системі 
вартостей, або цілковите зречення цих змін, а з ними — і тих можливостей 
росту та підвищення ефекгивности суспільства, які приходять разом з рефор
мами.

Перед посткомуністичними країнами стбїть величезне завдання, що по
лягає у правильному виборі моделі, шляху перетворення суспільства. Пот
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рібно, на наш погляд, взяти до уваги принаймні три чинники, вирішуючи 
проблему вибору. Це — (1) концепція ефективносте суспільств, (2) при
родні тяжіння (гравітації) традиційної культури, (3) геополітичні та істо
ричні обставини (концепція колізії культурних цивілізацій).

Ефективність суспільства. Оскільки немає єдиного синтетичного виміру 
ефективносте країн, Богдан Гаврилишин пропонує досліджувати і характе
ризувати такі критерії: в політичній сфері — наявність свобод та громадян
ських прав, базування влади на вияві політичної волі більшосте населення, 
ступінь соціальної стабільносте суспільства; в економічній сфері — стійкість 
темпів росту, рівень безробіття, міжнародну конкурентоспроможність пев
них індустрій та секторів виробництва; в соціальній сфері — ступінь соці
альної "інтегрованосте" суспільства, громадянської злагоди та соціальної 
справедливосте16.

Розумне використання природних ресурсів, реалістична демографічна 
політйка, раціональне розповсюдження та використання "ноу-гау", достатні 
темпи продуктивних інвестицій, здорове навколишнє середовище, наснага 
людей до вільної праці, гармонізоване та збалансоване політичне правлін
ня — все це риси ефективного суспільного ладу, який в свою чергу склада
ється з трьох основних компонентів: системи цінностей, політичного вря- 
дування та економічної системи.

Серед різних типів суспільних устроїв можна виділити декілька комбі
націй компонентів, що забезпечують більш-менш високий ступінь соціаль
ного здоров'я та стабільносте. Основними характеристиками найбільш 
ефективної моделі, за Гаврилишиним, є: в економічній сфері — система 
"згармонізованого" або узгодженого вільного підцрйємництва (прибуток як 
головний мотив та критерій, вільний ринок як Механізм розподілу ресур
сів, конкуренція, свідомо обмежена спільними соціальними пріоритетами); 
в політичній сфері — пряма демократія колегіального типу (розподіл влад
них функцій, терпимість до розбіжностей, механізми прийняття рішень на 
основі консенсусу), в сфері цінностей — система цінностей та поведінки, 
побудована на пріоритетах співпраці та узгодження колективних та осо
бистих інтересів (самодисципліна, уникнення конфліктів та конфронтацій, 
пошук гармонії).

Більшість дослідників, як західних, так і колишніх совєтських, тепер 
визнають фіаско совєтської економічної системи центрального плануван
ня, головним чином через її нездатність до інновацій та технологічних 
змін. Совєтська система була, по суті, технофобною негнучкою та ресур
сомісткою, через що вона й загинула. Навіть Ланге, один із провідних су
часних теоретиків та прихильників соціалізму, визнає, що "реальною не
безпекою соціалізму є... бюрократизація економічного життя" .

В той же час все більше поширюється думка про те, що "чиста" модель 
вільного ринку не приживеться в Україні — частково тому, що надзвичай
но сильною є комуністична культурна спадщина, частково — внаслідок 
причин, пов’язаних із наслідками культурного шоку. Якоюсь мірою це від
повідає реальному життю, в якому, за визначенням англійського історика 
Тойнбі, "кожна соціальна система є системою змішаною, вона знаходиться 
десь поміж двома теоретичними полюсами нерозбавленого соціалізму та 
нерозбавленого вільного ринку. Завданням державного діяча є зачепити са
ме ту ноту в цілій гамі, що співпадає із особливими соціальними умовами 
відповідного простору та часу; знайти вірне співвідношення між вільним 
ринком і соціалізмом, яке б дозволиво стійко керувати машиною своєї 
держави на тому відтинкові історії, на якому їй доводиться знаходитися в 
даний момент. Що, в першу чергу, потрібно світові тепер, так це зняти пи
тання “або вільний ринок, або соціалізм” з історичного п'єдесталу та поча
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ти ставитися до цього питання не як до справи напіврелігійної або фана
тичної, а як до справи здорового глузду, практики спроб та помилок або, 
зрештою, як до питання специфічних обставин та адаптації до них”18.

Очевидно, що і український шлях буде певною сполукою вільного рин
ку і соціалізму. На наш погляд, вельми привабливими прикладами є систе
ма соціального партнерства в Австрії та аналогічні європейські моделі, по
будовані на системі узгодженого вільного підприємництва (concerted free 
enterprise).

Природні гравітації традиційної культури. Щодо "якости" своєї системи 
цінностей, культурної спадщини, поведінкових стереотипів та стосунків, то 
тут Україна є далеко не безнадійним випадком. Про це свідчать, наприк
лад, результати одного з недавніх опитувань громадської думки серед ро
бітників підприємств, що живуть "від зарплати до зарплати". Більш ніж 
третина, характеризуючи бажаний шлях розвитку для своєї країни, підтри
мали ринкову систему західного типу (18 відсотків — за відновлений соці
алізм та 11 — за особливий український шлях). Бажання розпочати власну 
підприємницьку справу висловили 47 відсотків опитаних робітників та 61 
відсоток інженерів.

Як підсумок до сказаного підкреслимо деякі генетичні риси українського 
характеру, що є особливо сприятливими для формування системи вільного 
підприємництва на основі системи цінностей та поведінки, яка ґрунтується 
на пріоритетах співпраці та гармонізації колективних і особистих інтересів. 
Це — і український індивідуалізм разом із традиціями добровільної спів
праці в громаді, це — і працьовитість та відданість роботі, розвинуті при
ватновласницькі інстинкти, комунікабельність, толерантність до інших ку
льтур.

Михайло Грушевський на основі багатьох історичних явищ вказував, що 
"в порівнянні з народом великоруським український являється народом за
хідної культури — одним із найбільш багатих східними, орієнтальними 
впливами, але все-таки по всьому складу своєї культури й свого духу на
родом західним”19. На доказ він наводить історичні приклади тісних зв'яз
ків між Україною та західною культурою:

(1) зв'язки з германською й кельтською культурою дунайського реґіону в доісторичні 
часи (до Різдва Христового);

(2) наплив скандинавського елементу в період формування Київської держави (І — VII 
століття);

(3) широкі династичні зв'язки з німецькими князівствами в час розквіту Київської Ру
си, в добу правління Ярослава Мудрого (починаючи з VIII століття і до XIII століття 
включно);

(4) Львів, що був типовим по-німецьки містом механіків-ремісників, стає у XIV -  
XVI ст. культурним центром усієї України;

(5) сильні впливи італійсько-німецького відродження, реформації та католицької реак
ції майже до кінця XVI століття.

Історичні обставини (колонізація з боку Росії у XVIII — XIX ст., крі
пацтво, культурне гноблення до і після Жовтневої революції) обірвали до
сить міцну пуповину між Україною та Європою. Традиційні психологічні 
та поведінкові архетипи українця були силою вписані в євразійську матри
цю світогляду росіянина, а потім і "советского человека" з її домінуючими 
вертикальними ієрархіями відносин.

Українці, індивідуалісти по натурі, корилися новому культурному домі
нуванню тільки під страхом знищення (не обов'язково фізичного). Сучас
ний український дослідник етнопсихології В. Храмова підкреслює, що 
"українська етнокультурна ніша (в час соціалізму) зазнала страшної руйна
ції: нівелювалися споконвічні чесноти свободи, честі, гідності, сумління 
тощо. Умовою виживання ставав соціопсихологічний і політичний конфор
мізм, який передбачав не лише прислужництво меншовартої нації, але й її
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задоволення у рабстві"20. Однак за зовнішньою інтровертніспо українця хо
вається внутрішнє прагнення до свободи, що стає нестримним, коли трап
ляється хоча б найменший шанс.

Концепція зіткнення культурних цивілізацій. Геополітичне місцезна
ходження України, її історичне підґрунтя та роль, генеза системи культур
них цінностей можуть бути влучним доказом для теоретичних постулатів 
ґарвардського історика Гантінґгона.

Як зазначалося вище, Україна завжди була буфером, межею між при
наймні трьома культурними цивілізаціями — Західною, Слов'янсько -ор
тодоксальною та Мусульманською. Останнім часом процеси тісної еконо
мічної інтеґрації в Європі значною мірою впливають на процеси самовиз
начення інших культурних цивілізацій світу. В самій Європі теж виявля
ються контури потенційного конфлікту між благополучним культурним уг
рупованням країн ЄЕС, яке базується на західному християнстві та демок
ратичних цінностях, і слов’янсько-ортодоксальною культурою, що акуму
лює в собі спадщину тоталітарного минулого, посткомуністичне сьогоден
ня і вельми неясні перспективи на майбутнє. У сучасних посткомуністич
них суспільствах це культурне зіткнення проявляється в активних і все аґ- 
ресивніших дебатах та конфронтації щодо моделі майбутнього суспільства.

Інтенсивний пошук культурного самовизначення ставить і для України 
нове питання: де проляже межа між Західною та Слов'янсько-ортодок- 
сальною цивілізаціями — на західно-південних чи на східно-північних кордо
нах України?

Відповідь на це, історичного значення питання, залежить тим часом від 
вибору: яким шляхом піде сама Україна у світ — західним чи слов'янсько-ор- 
тодоксальним?

Беручи до„ уваги всі аспекти проблеми, а особливо взаємозбіг двох пун
ктів, — 1) недвозначне прагнення Заходу інтегрувати в свою культурну ци
вілізацію посткомуністичні суспільства (ж  колишнього СРСР, так і східно
європейського блоку), насамперед найближчі до нього в культурно-істо
ричному плані, і 2) бажання України швидко побудувати ефективний сус
пільний устрій, — належить сказати, що культурна синерґія (інтеграція) із 
західною цивілізацією повинна стати одним із основних політичних та еко
номічних пріоритетів нашої країни. Крім того, нині вже зрозуміло, що без 
позитивних впливів ззовні наша боротьба за побудову нормального сус
пільства-може затягнутися на десятиліття і, врешті-решт, завершитися по
разкою.

Ідею культурної синерґії можливо втілювати двома шляхами: (1) через 
градуалістичний підхід, що веде до повільного окультурення нації або (2) 
через так званий підхід "тотального культурного впровадження", коли орга
нізація або ціла нація добровільно та свідомо сприяє масовому — в мас
штабі всієї країни — творчому абсорбуванню передових управлінських тех
нологій та організаційної культури, які приходять ззовні разом із іноземни
ми інвестиціями, капіталом та технологіями.

Щоб прискорити процес переходу від одного стану суспільства до якіс
но нового, щоб зменшити неґативні наслідки культурного шоку, Україна, 
на наш погляд, повинна вибрати саме другий шлях до культурної синерґії, 
оскільки повільна та розтягнена в часі еволюція може привести до нового 
"окультурення" з боку Росії та повернення України до слов'янсько-ор
тодоксального культурного середовища.

"Тотальне культурне впровадження" або інтенсивне запозичення пе
редової організаційної культури може бути здійснене через такі канали: 
(1) економічна відкритість суспільства та широкомасштабне залучення іно
земних інвестицій, (2) імітація ефективних моделей підприємництва,
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(3) інтенсивне навчання молоді за кордоном, (4) селекційне використання 
відповідного зарубіжного економічного та управлінського досвіду.

Іноземні прямі інвестиції, що загальновизнано, особливо важливі для 
процесів трансформації посткомуністичних суспільств, оскільки вони є 
майже єдиним джерелом не стільки фінансових ресурсів, скільки необхід
них технологій, управлінських знань, передової організаційної культури, 
каталізатором позитивних змін в існуючій системі цінностей та ставлення 
до праці. Досвід країн Східної Європи щодо залучення та використання 
іноземних інвестицій, аналіз результатів діяльносте деяких великих під
приємств з іноземним капіталом в Україні (Джонсон Київ, Фемтек, Факел 
та інших) дають достатньо підстав говорити про істотні позитивні зміни в 
організаційній культурі на відповідних підприємствах, і далі про підвищен
ня продуктивносте та ефективносте праці.

Метою кожного громадянського суспільства є, по-перше, політична ста
більність, базована на гармонізації соціальних інтересів, і, по-друге, еконо
мічна стабільність, базована на ефективному вирішенні проблеми розподі
лу дефіцитних ресурсів, раціональній організації процесу виробництва та 
розподілу товарів і послуг. У такому ракурсі підприємство виконує "стриж
неве соціальне завдання мобілізації людської творчосте, винахідливосте, 
умінь, зусиль та спрямування їх в економічно продуктивні заняття"21.

Розвиток підприємництва потребує дуже складної інфраструктури та 
формування відповідної субкультури в цілому суспільстві. Навіть коли в 
наявності, як в Україні, великі ресурси — і природні, і людські, і науково- 
технічні, — створити швидко нову інфраструктуру і підприємницьку субку
льтуру нереально.

Відповідно до логіки дослідників У. Адамса і Дж. Брука, які займаються 
стратегією стимулювання підприємництва на різних етапах економічного 
розвитку, Україна — як і більшість країн колишнього СРСР — знаходиться 
нині між етапом зрілої індустріалізації та етапом суспільства послуг і висо
ких технологій. Таким чином, стратегія в галузі підприємництва має фоку
суватися на інтенсивному розвиткові малого бізнесу та творчій імітації відо
мих у світі ефективних моделей підприємництва. Розвиток підприємництва 
в галузі науки та високих технологій може стимулюватися створенням різ
ного роду міжнародних науково-дослідницьких формальних та неформа
льних мереж (networking)22. Міжнародний "нетворкінг" шляхом створення 
різного роду венчурних бізнес-клубів стає останнім часом тим механізмом, 
завдяки котрому підприємці, як всередині, так і за межами своїх країн, мо
жуть ділитися досвідом, вчитися один від одного та співвідносити цінності 
різних організаційних культур.

Деякі історики стверджують, що ситуація в колишньому СРСР має бага
то історичних аналогів, які можна використати як основу при виборі від
повідного "ноу-гау" для зміни поведінкових та психологічних стереотипів. 
Як свідчить досвід тієї ж Японії, одним із найбільш ефективних шляхів 
впровадження нової етики праці є створення мережі так званих "центрів 
відмінносте" для удосконалення вміння та знань працівників. У період піс
ля 1968 року японський уряд побудував цілу мережу показових фабрик та 
підприємств, запросив з усього світу цілу армію найкращих спеціалістів 
(що більшість їх отримували платню, вищу за платню японського 
прем'єра), розподілив їх поміж цими фабриками та корпораціями з метою 
передачі різноманітних промислових умінь, технологічних знань та управ
лінського досвіду. Як тільки японський робітник засвоював найсучасніші 
знання та уміння, його стимулювали перейти до іншої фабрики або під
приємства для розповсюдження набутих знань та новацій. Повторюваний 
знову і знову, цей процес прискорив впровадження нових знань та ціннос-
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тей по всій Японії та з часом привів до появи всесвітньо відомої японської 
моделі етики та культури праці. Очевидно, що цей досвід може бути вико
ристаний певною мірою і в Україні, де вже існує розвинута мережа різно
манітних науково-виробничих лабораторій, підприємств, дослідних цен
трів, науково-виробничих комплексів тощо. !

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ

Культурний шок, що обертається болючими змінами в культурно-сві- 
тоглядній складовій соціального буття, є неминучим етапом історичного 
процесу трансформації посткомуністичних суспільств. Слід зауважити, що, 
звикнувши до мислення у традиційній "бінарній" системі координат, ми і 
цей процес намагаємося усвідомиш в тих же координатах.

А такий тип мислення передбачає два виходи для посткомуністичних 
суспільств. Перший (символічно — Ґорбачовський), який вже один раз при
вів комуністів до поразки тому, що підмінив реальні форми в суспільстві 
словесними деклараціями, породжує так зване "фантомне світосприйняття" і 
є досить зручний для українця з його мрійливістю, кордоцентричністю, ро
мантично-утопічним мисленням. Другий шлях полягає у вибуховоподібній 
трансформації суспільства, яку можна символічно назвати атакою з пози
тивним зарядом на руїни старої системи.

Ясно, що нам потрібно було б взагалі позбутися типу мислення, по
будованого на різного роду вибухах та революціях, мислення, сформовано
го колишнім культурним досвідом максималізму та полярности, та сприй
няти цивілізовану еволюційну свідомість та світогляд. Але самоусвідомлен
ня не відповідає дійсності, оскільки в реальному житті не може зникнути 
культурний шок, що виник внаслідок такого вибуху. Ми говоримо лише 
про "подолання фаталістичного вибору між застоєм та катастрофою"23.

І якщо розвиток стану застою має лише одне можливе продовження — 
глухий кут безвиході, то у катастрофи (що розуміється як вибух — у ку
льтурі, економіці, політиці) є два можливих розв'язання: або безвихідь, або 
світло в кінці тунелю. Коли рух, пов’язаний з вибухом у суспільстві, набуде 
вектора "вперед", тоді посткомуністичне суспільство, як наше, зможе подо
лати сьогоднішню межу культурного шоку... І не обов'язково за допомогою 
суцільної імітації західної культури. Будь-яка культурна синерґія драматич
но збільшує непередбачуваність майбутнього руху вперед. Але немає сумні
ву в тому, що взаємозбагачення культур або навіть культурне запозичення 
поміж різними культурними спадщинами істотно сприятиме соціальному, 
економічному, технологічному та людському. розвиткові суспільства, яке 
перебуває в перехідному стані. Таким чином, розбіжності в культурних 
цінностях, якщо свідомо керувати процесами їхньої взаємодії, стають мо
гутніми ресурсами розвитку, а не перешкодами до інтеграції чи співпраці.

Оптимістичною нотою у доволі гнітючій картині сьогодення в колишніх 
республіках СРСР може бути одне дуже слушне зауваження американсько
го вченого про те, що приводить до появи конкурентоспроможних та 
ефективних суспільств не легке життя, а цілий вирій проблем, з якими во
ни весь час стикаються24.

Різного роду провокації та обмеження, пов'язані з відсутністю чинників 
виробництва, зростанням внутрішніх Потреб та конкуренції, зовнішні шоки 
й навіть непроґнозовані, випадкові події — все це причини, що в комплек
сі з важливими внутрішніми перевагами конкретного суспільства, можуть 
створити могутнє рушійне прискорення до змін та оновлення. Більшість 
найконкурентоздатніших на сьогодні країн за останні двадцять років прой
шли крізь цілу низку зовнішніх шоків та внутрішніх перетурбацій (енерґе-
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тична криза, мікроелектронна та біотехнологічна революції, світова борго
ва криза, потрясіння на міжнародних фінансових ринках, регіональні кон
флікти, політичні ускладнення). Ці події порушили домінуючі позиції ко
лишніх безперечних "переможців" і створили добре підґрунтя для з'яви но
вих націй-лідерів.

13 Берлінер пише, що "... коли американські менеджери опиняються у становищі, 
наближеному до становища совєтського менеджера, їхні реакції є дуже схожими на ре
акції совєтських колеґ" (Joseph S. Berliner: Soviet Industry from Stalin to Gorbachev: 
Essays on Management and Innovation. — Cornell University Press. — Ithaca. — NY, 1988. 
-  P. 87).

14 Дивись: Entrepreneurship and Economic Development. Edited by Harvey Leibenstain 
and Dennis Ray. Journal of Development Planning. — United Nations. — NY, 1988. — 
№ 18.

15 Необхідно зауважити, що оцінка цих рис є суб'єктивною й без претензії на уні
версальність і лише стереотипно відображає авторську уяву про середнього українця, 
громадянина незалежної країни.

16 Див.: Bohdan Hawrylyshyn. Road Maps to the Future. — Pergamon Press, 1980.
17 Цит. no: Entrepreneurship and Economic Development. — P. 32
18 Arnold Toynbee. — Civilization on Trial. — Oxford University Press. — New York, 

1978. -  P. 148.
19 M. Грушевський. Хто такі українці і чого вони хочуть. — Київ, 1991. — С. 141.
20 В. Храмова. До проблеми української ментальности. / /  Українська душа. — Київ,

1992. -  С. 18.
21 Walter Adams and James W. Brook. Economic Organization and Entrepreneurship. In: 

Entrepreneurship and Economic Development. — P. 19.
22 Entrepreneurship and Economic Development. — P. 153 — 164
23 Див.: Юрий Лотман. Культура и взрыв. — Москва, 1992. — С. 265.
24 Michael Е. Porter. The Competitive Advantage of Nations. — The Free Press. — New 

York, 1990.
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Микола НЕВРЛИЙ

ОРЕСТ ЗШИНСЬКИЙ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ

Із усіх жанрів українознавча найсильніше виявив себе Орест Зілин- 
ський (1923 — 1976) на полі літературознавства й фольклористики. Говори
ти про його зацікавлення, як це в таких випадках робиться, було б замало 
й навіть невірно. Він до певної міри належав до франківської Генерації ук
раїнських вчених. А вона була виразно програмова. Хто уважно слідкував 
за його розвитком і за реальними результатами його діяльности, побачить, 
що його праці були підпорядковані насамперед вимогам середовища, в 
якому він перебував, і потребам його доби. Україна і її культура були ще 
мало знані. При кожній добрій нагоді треба було про неї щось сказати. Для 
Прикладу згадаймо його невеличку статейку "Ivan Franko — basnik boja", 
присвячену ювілею українського письменника й публіковану в газеті "Rude 
pravo" з 29. V. 1946 р. Коли б хтось закинув, що ця річ вийшла в "комуніс
тичному органі", було б це несправедливо й свідчило б про крайнє нерозу
міння реальних обставин тогочасної доби. Ми всі тоді друкувалися де лиш 
могли і як лиш могли. Україна, п культура були в Радянському Союзі дис
криміновані, в країнах східного блоку свідомо замовчувані або ж у русофі
льському дусі інтерпретовані. А и треба було пропагувати, сказати про неї 
правду. Не забуваймо сильні радянофільські настрої в країнах східного блоку 
після 1945 року. Вирішальним, зрештою, в даному випадку мав бути зміст са
мої цієї принагідної статейки. Стисло, прецизно й майже телеграфічно було в 
ній сказано про Франка все істотне. Мало слів, але багато думок. Згадана ста
тейка могла б з повним успіхом вийти й сьогодні в будь-якому органі.

Як бачимо, О. Зілинський розпочав свою діяльність із виразно популя
ризаторським завданням. Цим була продиктована низка його ювілейних та 
інших статей про українських письменників, друкована в різних органах 
чеської, пізніше й українсько-пряшівської періодики. Всі вони несли печа
ть його виняткової особистости, відзначались строгістю думки, глибоким 
знанням предмета, вмінням подати все істотне, як кажуть, коротко й муд
ро. Особлива увага в них приділялася чесько-українським літературним, а 
в ширшому контексті культурним зв’язкам.

Відомо, що діяльність того чи іншого науковця значною мірою залежи
ть від його попередніх студій, вчителів і середовища, в якому він жив і 
розвивався. Добру філологічну підготовку одержав Зілинський уже в поль
ському ліцеї в Кракові, що був тоді на рівні найкращих на Заході гімназій. 
Славістичні студії на німецькому й Українському Вільному Університеті у 
Празі, на яких викладали реномовані німецькі (Ґ. Ґеземан, О. Бурґгардт, 
Е. Вінтер та ін.) та українські вчені (Д. Дорошенко. О. Колесса, JI. Біле- 
цький, Д. Щербаківський, І. Панькевич, І. Мірчук та ін.), збагатили його 
знання, сприяли виробленню певного світогляду й власного наукового ме
тоду. Знайомство з чеською культурою поглибило продовження студій на 
чеському Карловому університеті, де й був О. Зілинський 1949 р. прономо- 
ваний на доктора слов'янської філології. Власний науковий метод його
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формувався в засвоєнні історично-порівняльного й формально-струкгура- 
льного методів. Цей останній він набув в основному на викладах Яна Му- 
каржоаського у Карловому університеті. Не можна оминути при цьому й 
того, що О. Зілинський успадкував по батькові, відомому діалектологові, 
феноменальну пам'ять, строгість мислення, селективний і критичний під
хід до досліджуваних явищ. З такими диспозиціями його власний науковий 
метод легше сприймав детермінанти доби, своєрідні умови еміграційного 
середовища, його часових і визначальних пріоритетів. Потреба ознайом
лення чужини з українською культурою, особливо з її літературою й на
укою та з її національно-визвольним рухом була для нього всеохоплюючою 
і всевизначальною.

Першим завданням у цій програмі була справа перекладів з української 
літератури. О. Зілинський один із перших поставив її наї дійсно науковий 
рівень, дбаючи не тільки про селективний підхід до перекладних творів, 
але й про високий художній рівень їх перекладів. Для цього ще в 40-х ро
ках було організовано дві групи перекладачів. Першу, що діяла в Празі, 
заснував сам О. Зілинський. Другу, що була в Чеських Будєйовицях, — ав
тор цієї доповіді, його університетський товариш і однодумець.

Творча співпраця обох гуртків пожвавила перекладацьку діяльність, бу
ла Зілинському на руку й вельми йому сподобалась. Ось що він з цього 
приводу тоді мені писав: "Я дуже Тобі вдячний за організацію цілої справи 
в Будєйовицях і надіюся, що від того почнеться многостороння співпраця 
в майбутньому... Дуже радію вашим гуртком, і він мені навіть симпатичні
ший, як мій пражський, бо більш несподіваний і — принаймні здається 
мені так із віддалі — більш одуховлений". (Лист, адресований з Праги 
22. 12. 1946). Цей свій погляд він обґрунтовував тим, що чеським поетам з 
провінції у Південній Чехії українська поезія більш зрозуміла, ніж літера- 
там урбанізованої Праги. Зусиллям празьких (М. Марчанова, Я. Туречек- 
їзерський, 3. Вовсова, Я. Владіслав та ін.) і будєйовицьких (ї. Моравець,
0. Ноуза, 3. Бемова та ін.) перекладачів вийшла в Празі 1951 р. репрезен
тативна антологія української поезії "Vitezit a zit", що охоплювала її розви
ток від І. Котляревського аж до А. Малишка, М. Руденка, П. Воронька та 
інших з їхнього покоління. Цю антологію впорядкував, доклавши до неї 
бібліографічні довідки про авторів і примітки до їхніх творів, О. Зілинський. 
Без перебільшення можна сказати, що вона стала епохальним явищем в історії 
чесько-українських літературних зв'язків. На той час не появилася навіть анто
логія російської поезії, так преферована офіційними колами.

О. Зілинський дбав, щоб чеський читач мав можливість прочитати рід
ною мовою основні, найвагоміші твори української класичної й тогочасної 
радянської літератури. Під його керівництвом і з його кваліфікованою пе
редмовою вийшла в Празі 1955 р. по-чеському "Енеїда" І. Котляревського, 
яку О. Зілинський оцінив як твір раннього європейського реалізму. А це 
вже було нове слово. Подібно були видані вибрані твори І. Нечуя-Ле- 
вицького (I960), М. Коцюбинського (1964 і 1966), з радянських авторів — 
М. Рильського (1947), Ю. Яновського (1949 і I960), М. Бажана (1963),
1. Драча (1964), Є. Гуцала (1965). Бачимо, що турбота про переклади була 
поєднана з літературознавчими працями, бо в статтях до цих видань треба 
було ознайомити чеського читача з автором, його добою * творчістю і зна
ченням її в українській літературі та — де було треба — включити цю твор
чість у ширший слов'янський контекст, акцентуючи при цьому на аспекті 
чесько-українських літературних зв'язків. У цьому плані згадаємо теж його 
післяслово до антології сучасної української поезії "Ukrajinlti basnici”, що 
вийшла в Празі 1965 р. й охоплювала творчість т. зв. шістдесятників — 
Л. Костенко, І. Драча, М. Вінграновського, В. Симоненка, В. Стуса, І. Ка-
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линця та ін. У ній О. Зілинський щиро привітав цю нову, оздоровлюючу 
хвилю української радянської поезії, відкрив причини занепаду в поперед
ньому періоді й підкреслив снагу молодого покоління вирватися із 
культурної ізоляції, здобути право на художні пошуки та властиве призна
чення поезії. З притаманним йому інстинктом відзначив також тенденцію 
цього покоління включатися поступово до контексту світової модерної по
езії. Дальший розвиток літератури на Україні це передбачення підтвердив.

Близькими до цього жанру були численні статті про українську літера
туру, публіковані в різних чеських, словацьких і українських журналах, аль
манахах і збірниках. При перегляді їхньої бібліографії впадає в очі нама
гання автора зосереджуватись на вузлових, актуальних і найбільш занедба
них і заплутаних питаннях української класичної й модерної літератури. Ця 
тенденція помічається також у фольклористичних працях вченого. Згадай
мо лиш його розвідку про старовинну українську пісню про воєводу Сте
фана (“Slavia” 1960, 1), якою О. Зілинський включився до довголітньої по
леміки щодо цієї пісні й переконливо довів її українське походження. З не- 
меншим полемічним запалом О. Зілинський завершив, як нам здається, 
питання про долю Шевченкової поеми "Єретик" (Slavia, 1955, 1), що її по- 
різному інтерпретували шевченкознавці, й силою доказів довів, хоч поки 
що й гіпотетично, що цю поему Шевченка, разом з його "Посланієм", 
одержав Шафарик в 1858 — 59 роках. Це твердження відкидає таким чи
ном "категоричну", але не підкріплену відповідну заяву К. Студинського, 
що Шафарик одержав цей твір уже 1845 рЛ Провідний радянський шев
ченкознавець Є. П. Кирилюк, як відомо, в своїй праці "Шевченко і Шафа
рик" (1961) дату К. Студинського приймає. Полеміку щодо цього важливо
го питання, як бачимо, виграв О. Зілинський, який поглибив свої докази 
ще дальшою працею "Коли Шафарик одержав Шевченкового “Єретика”?" 
(Радянське літературознавство, № 2, 1963, с. 71 — 75).

Важливою шевченкознавчою працею О. Зілинського є також його студія 
"О stylove podstate Sevcenkovy poezie" (Cs. rusistika, I, 1961), в якій він на
самперед пояснює як прийнялась, започата народниками, елементарна на
ліпка — "Кобзар", що нею ще й досі "величають" Шевченка, знижуючи 
цим значення національного генія. Подібно — додаймо від себе — назвою 
"Каменяр" ще й досі примітивізують і звужують справжні розміри Франко
вого генія. "Генерації наївних українофілів, — пише дослідник, — оголоси
ли Шевченка за свого батька, пророка, вчителя догм, трибуна, невичерп
ним джерелом мудрості. Кожний політичний напрям виривав з його твор
чості на підтримку своєї програми потрібні цитати". Спростовуючи плута
нину щодо визначення стилю Шевченкової поезії та огульно тенденційне 
визначення поета, ж  "критичного реаліста", Зілинський констатує, що "кон
кретна система Шевченкового стилю утворилась взаємним прониканням двох 
стихій: реалістичної й романтичної... Його основним естетичним кермом була 
мистецька інтуїція; утворилась у своїй творчій практиці власна, вельми само
бутня естетична система, основана на виразному пріоритеті змісту й спонтан
ній майстерності форми, на особливому поєднанні реалістичної предметності 
й романтичної суб'єктивності, що прагнула нового поєднання з об'єктивним 
принципом життя...". Наприкінці дослідник підкреслює, що багатьма власти
востями формального мистецтва Шевченко випередив своїх сучасників, чим 
наблизився до найкращих досягнень модерної поезії.

Дещо нового сказав О. Зілинський також у франкознавстві. Досліджуючи 
Франкові відвідини Праги, перші 1891 p., другі — 1895 p., він доповнив відо
мості про зв'язки українського поета-революціонера з чеськими радикальними 
студентами2. У своїй статті "Гостем у Празі" він припустив, що на етнографіч
ній виставці у Празі 1895 р. Франко познайомився "не тільки з Я. Врхліцьким,
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але й з рядом діячів чеської культури — А. Черним, Р. Єсенською, І. 
Полівкою, Л. Нідерле"3. У цій же праці Зілинський наводить маловідомий 
факт, "що 24 липня Франко промовляв на бенкеті, який влаштував 
організаційний комітет виставки для 50 празьких журналістів та інших гостей. 
Всі великі празькі газети в повідомленнях, надрукованих 26 липня, відзначали 
Франкову промову як особливо важливу. “Визначний письменник і провідник 
молодого русинського руху” говорив у ній, за словами "Народних лістів", про 
природну спорідненість і близькість слов'янських народів, що переважає над 
хвилинними політичними суперечностями, комбінаціями й умовами. Він пох
валив чеських депутатів у віденському парламенті за їх оборону загальнос
лов'янської справи. Оцінюючи чеське національне життя, він підкреслив "силу 
й значення колективного почуття, що не знає різниць в обов’язках і зв'язує 
одиниці у міцну, дисципліновану цілість". Далі він виголосив тост за чесько- 
українську згоду й майбутнє слов'янських народів4.

Чимало цінного вніс О. Зілинський до переоцінки визначних авторів 
радянської літератури. Насамперед згадаємо його статтю "Тичина діалек
тичний" (Дукля, 1967, 2), в якій він протиставив духово скалічену творчість 
цього поета часів культу великій поезії його молодости, коли він співав 
про "Золотий гомін" над Києвом під час проголошення самостійності! 
України, коли заграли на Україні його "Соняшні кларнети", за які вибагли
ва польська критика назвала П. Тичину геніальним поетом і т. д. З цих же 
критичних позицій по-новому інтерпретував Зілинський теж творчість 
Є. Плужника (“Право на смуток”, Дукля, 1966, 6), О. Близька (“Поет бурі 
й натиску”, Дукля, 1968, 2), В. Свідзінського (“Шукання живої води”, Дук
ля, 1967, 3). Окремо треба відзначити його переоціночні статті в окремих 
чеських виданнях українських письменників. Дві його статті про Ю. Янов- 
ського, що ввійшли до двох видань цього письменника в 1949 й I960 роках, 
по-новому оцінюють творчість цього прозаїка, близького друга М. Хвильового, 
О. Довженка, М. Бажана та інших вапщтянців. З ґрунтовними статтями О. Зі- 
линського вийшли теж в чеських перекладах вибрані твори М. Рильського 
(1947), М. Бажана (1963), І. Драча (1964) та Є. Гуцала (1965).

Заслугою О. Зілинського познайомилися вперше читачі Радянської Ук
раїни з цікавою прозою української письменниці іспанського походження 
Наталени Королевої. Збірка її прози "Сон тіні. 1313”, що її впорядкував і 
доповнив післямовою О. Зілинський, вийшла у Пряшеві 1966 р. Про цю 
письменницю написав він ще й окрему статтю (“Український календар на 
1968 p .”, Варшава, 1967).

До глибшого розуміння філософської поезії Б. І. Антонича включився 
О. Зілинський своєю просторою рецензією на пряшівське видання 
Б. І. Антонича "Перстені молодості" (1966). У ній він хронологічно розгля
дав всі збірки поета, визначив їхній стиль, підкреслив ґрунтовну різницю 
між метафорикою більшосте українських поетів і особливою метафорикою 
Антонича. Відзначивши в ній вияви "свідомої полемічної переоцінки й за
перечення звичайного ідеалу краси, що ніби прямо відповідають на вигук 
теоретика сюрреалізму А. Бретона"5, критик підкреслює невтомне експери
ментування Б. І. Антонича: "Немає в українській поезії творця, в якого ек
сперимент слова, спрямований на заглиблення його пізнавальних можли
востей, був би таким витривалим і плідним"6. Зразком непомильної інтуїції 
О. Зілинського щодо культурних вартостей є його оцінка пряшівського 
комплексного видання творів Б. І. Антонича, яке він характеризує як епо
хальне для української Пряшівщини: "Не треба пояснювати, яке значення 
воно має для українців в цілому світі. В культурному розвитку нашої об
ласті є випуск цієї книжки, епохальним фактом: вперше за свою багатовіч- 
ну історію східнословацькі українці подарували всій Україні культурну цін
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ність, якою можуть гордитися навіть найбільші народи світу"7. Кілька критич
них завваг до цього видання ніяк його рівень не знижують. Навпаки, вони 
сприяють глибшому проникненню в багатий духовий світ поета, який у своїх 
елегіях увіковічнив патріархальну красу Лемківщини й погансько-християн
ський світогляд її мешканців, обдарованих красою й багатством душі.

Будучи лемком за походженням, О. Зілинський багато поривів свого 
серця віддав саме лемківській Пряшівщині. Це глибоко відчув М. Мушин- 
ка в своїй ювілейній праці про О. Зілинського (“Науковець з душею по
ета”, С. Бавнд-Брук, Н. Дж. 1983, с. 58). Порушуючи тему "О. Зілинський і 
Пряшівщина", пригадую мимоволі погірдливий вислів одного із наших ук
раїністів про українську інтелігенцію Пряшівщини. О. Зілинський цей за
кид вислухав і спокійно відповів: "Це все справа розвитку. Москвофіль
ською і “руснацькою”, — відповів він своєму опонентові, — була колись 
уся Галичина. Пряшівські українці мені кровно близькі. Я ж також лемко”.

О. Зілинський уважно слідкував за життям і творчістю східно-слова
цьких українців. Особливо його цікавив їхній фольклор. З його пера маємо 
низку статей і рецензій про збірки поодиноких наших письменників та й 
про загальний процес літературного життя наших пряшівських лемків. В 
історію літературного розвитку української Пряшівщини увійшов зредаго
ваний О. Зілинським збірник "Література чехословацьких українців" (1968), 
що охоплює період 1945 —■ 1967 pp. У передмові до нього впорядник зазна
чив, що "це перша критична публікація до питань нашої сучасної літерату
ри і водночас взагалі перша спроба колективної оцінки літературного про
цесу. Кожному з авторів була дана можливість підійти до обговорюваних 
питань по-своєму". Автором вступної статті "Історичні передумови" (7 — 
27) був І. Мацинський, який — переборовши своє молодече москвофільс
тво — очолив національне відродження української етніки Східної Словач
чини. Тенденції літературного розвитку Пряшівщини докладно вияснив 
В. Хома. Поодинокі жанри цього розвитку опрацювали А. Червеняк (По
езія), Ю. Бача (Проза), О. Рудловчак (Драма), О. Зілинський (Критика). 
Складну мовну еволюцію пряшівських українців подав Й. Шелепець. На
уково-дослідницький характер збірника посилила старанно складена біблі
ографія (А. Пестременко) й змістовне резюме в словацькій (139 — 151) та 
англійській (152 — 156) мовах. Від першої до останньої сторінки збірника 
була помітна ретельна праця досвіченого психолога. Ця невеличка книжеч
ка засвідчила переможний процес національного відродження наших укра
їнців, показала їхню зрілість й відкрила перспективи дальшого розвитку. Її 
резонанс був не тільки в Києві, Празі й Братиславі, але й на Заході, від 
якого ми були тоді ізольовані.

Як історик літературного, але й загальнокультурного розвитку України 
залишив О. Зілинський вельми цінну розвідку про духовну генезу україн
ського відродження мало дослідженого XVI ст. Історію цієї розвідки може 
розкрити сьогодні мало хто. Первісно це була доповідь, прочитана на збо
рах Академічної Громади в Празі десь між 1942 — 1944 роками. їй переду
вала доповідь історика й політолога І. Лисяка-Рудницького, присвячена 
розвиткові суспільно-політичних ідей на Україні в XIX — XX ст. У ній, 
пригадую, підкреслювалась роля еліти в національно-визвольних рухах на 
Україні. Хоч доповідь О. Зілинського виходила в основному з відомої пра
ці Едварда Вінтера "Byzanz und Rom itn Kampf urn die Ukraine" (1942), що 
саме тоді вийшла, — глибоке вимкнення в український культурно-історич
ний розвиток характеризує її як самостійну культурологічну розвідку, яка 
не втратила свого значення й сьогодні. Варто тому її зреферувати.

"Для звичайного українця, вихованого за філологічними методами на
шої школи, — починає автор, — XVI століття — це тільки час перекладів
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Св. Письма, розвитку друкарства на наших землях, релігійної полеміки та 
кількох інших мало замітних історичних фактів... Для нас XVI століття,це 
велике духовне потрясения (підкр. — О. 3), було початком зовсім нової лінії 
культурного й політичного розвитку... В цій добі вперше замінено лятентні 
відпори на активну ідеологічну зброю. В ній винесено вперше суцільні 
програми культурного розвитку. В ній культура одержала нові соціологічні 
центри й нові спрямування. В ній вперше народилася національна ідея 
(підкр. — М. #.)... Врешті — в ній оформилася вперше на українському 
ґрунті людська особовість (підкр. — О. 3.) в своєрідних та імпозантних пос
татях Вишенського, Потія, Смотрицького та інших..."8 Вияснивши боро
тьбу східнохристиянського або візантійського духу, що до XVI ст. був домі
нантним на Україні, з західним католицизмом, який привів до унії, автор 
балансує позитиви й неґативи обох напрямків, що так чи інакше формува
ли духовний тип українця й відбилися на діяльності української провідної 
верстви, що тоді походила найчастіше з церковних верств. Оскільки візан
тійські впливи з їхніми закостенілими догмами й відреченням світської іні- 
ціятиви формували тип інертного й емоційно пригашеного українця, орга
нізуюча сила західного експансивного духу витворює поволі, головно на 
західних землях, тип українця більш розумового й вольового, що поборює 
візантійську пасивність, стає ініціятивним і діяльним в різних сферах люд
ського життя. Поступова перевага цього типу сприяє утворенню націона
льної еліти, що висунула ідею етнічної сепарації й розпочала за неї боро
тьбу. Саме такий логічний висновок проектувався в другій частині цієї ці
кавої й нині актуальної праці. Вона, здається, не була — наслідком воєн
них подій — написана.

Дослідник чесько-українських взаємовідносин не обійдеться як без низ
ки часткових праць О. Зілинського з цього жанру, так і без окремих книж
них видань на цю тему. В журнальних розвідках зосереджувався вчений на 
головних явищах й етапах чесько-українських зв’язків, дослідження яких 
розпочав на чеському ґрунті ще І. Франко9. Досить для цього згадати такі 
праці О. Зілинського, як "Українська література в чеських перекладах" 
(“Радянське літературознавство”, 1963, 4), "Pokrokove tradicie ukrajinsko- 
ceske literanu spoluprace v letech dvacatych" (Slavia, 1963, 4), "Ceska a 
slovenska literatura prvrn poloviny XIX. st. v ukrajinskych prekladeche'5 (£s. 
rusistika, 1959, 2),“Preklady z ukrajinsk^ literatury" (“Dialog”, I960, 2) і т. д.

Тривалу вартість має впорядкований О. Зілинським репрезентативний 
збірник "Sto padesat let cesko-ukrajinskych literamich styku" (Praha, 1968, 
c. 478), тепер незаміниме джерело для славістичних студій, що незабаром 
після свого видання здобуло міжнародний резонанс. Збірник охоплює всі 
аспекти чесько-українських зв'язків від найдавніших часів до 1968 року. В 
нашій рецензії на нього ми підкреслили, що "так всесторонньо спрямова
ного й глибоко продуманого науково-бібліографічного збірника не дочека
лась у нас поки що жодна інша зв'язкова ділянка. Цим є цей збірник в 
слов’янській бібліографії піонерський і може бути зразком для дальших... 
Збірник “Сто п’ятдесят літ чесько-українських літературних зв'язків” річево 
й без перебільшення документує розвиток і високий рівень чесько-україн
ських культурних взаємовідносин і в значній мірі допомагає взаємному піз
нанню наших народів з братнім українським народом, так щедрим на ін
фільтрацію первнів власної культури до культурного організму інших наро
дів”10. До цієї оцінки можемо ще додати те, що, коли б О. Зілинський, 
крім цього збірника, не залишив по собі нічого іншого, то й так би увій
шов до історії чесько-українських зв’язків.

Оригінальний творчий підхід до філологічної праці виявив О. Зілин
ський також при укладанні двотомної "Антології української лірики", пер
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ший том якої вийшов накладом Канадського Інституту Українських Студій 
у Торонто 1978 року. Насамперед варто відзначити сам жанровий підхід до 
поезії, вжитий вперше І. Франком у його антології української лірики 
"Акорди" (1903). Позичивши зовнішню оболонку, Зілинський наповнив її 
новим, досі ще ніколи не випробуваним змістом. У його концепції україн
ська лірика від часів найдавніших до нині бачилась йому в окремих тема
тичних циклах (Любов, Доля, Люди, Земля, Минуле, Горизонти, Місто, 
Хвилини, Творчість, Боротьба), кожний із яких "заспівувався" народною 
піснею, що підкреслювало глибокий зв'язок між усною й артистичною по
езією. Але найважливішим у цій концепції було підкреслити універсальніс
ть, вселюдяність української лірики. Наявний 1-й том охоплював розвиток 
української лірики від XVII ст. до 1919 р. Він має 415 віршів шістдесяти 
різних поетів. 1919 рік взятий, очевидно, як вододіл двох великих періодів 
української поезії, від котрого починається виразно модерна поезія (П. Ти
чина). В ній уже виявилася синтеза двох переможних стилів — символізму 
XX ст. і козацького бароко XVII ст. У другому томі цього цінного видання 
мали б читачі Тичини відчути вершини європейської лірики — в органіч
ному злитті ірраціональних глибин української народної поезії з шедевра
ми української артистичної лірики.

Широкою базою для літературознавчих праць О. Зілинського була сві
това література. Дещо з неї він прочитав, очевидно, ще як учень польсько
го ліцею. Свої знання з неї поглибив він на завжди цікавих викладах проф. 
О. Бурґгардта, який кілька семестрів читав на УВУ західноєвропейську лі
тературу. Ще будучи студентом, О. Зілинський, в рамках літературних ве
чорів Української Академічної Громади в Празі, прочитав доповідь про 
"Декамерон" Д. Бокаччои. Що в ньому могдо зацікавити 22-літнього сту
дента? Виклади О. Бурґгардта, Л. Білецького, Ґ. Ґеземана (професора сла
вістики Німецького Карлового Університету, що був сербсько-німецького 
походження) вчили нас бачити спадкоємність літературних явищ і проце
сів, традицію і розвиток жанрів у ширшому європейському контексті, їх 
взаємозв'язок у стильовому й світоглядовому розвитку. "Декамерон" роз
глядав Зілинський як визначний твір раннього європейського реалізму. Від 
його коротких побутових оповідань, так часто подібних до приперчених ін
коли еротикою арабських оповідей про купців і злодіїв з "Тисячі й одної 
ночі", було вже недалеко до пікарескних (від ісп. пікаро — волоцюга) опо
відань і романів Сервантеса й Лесажа. Родовід цей можна б провадити аж 
до німецького сатиричного "Сімпліціссімуса". Отже, й структуральний під
хід — поруч виразно компаративного — до новел "Декамерону" розширяв 
відомості про сам твір, його автора й добу, в якій він творив.

Школою літературознавства для О. Зілинського, як і для інших його колеґ, 
були теж різного характеру виклади в Українському Історико - Філологічному 
Товаристві у Празі, праці якого вийшли у п'яти томах. У ньому виступали такі 
вчені,як Д. Дорошенко, О. Колесса, О. Бурґгардт, Л. Білецький, В. Щербаків- 
ський, І. Панькевич та ін. На його засідання ходили й ми — студенти філосо
фії. У живих і цікавих дискусіях брали деколи участь і ми. Доброю підготов
кою для нас була теж пресреферентура Укр. Акад. Громади, яку найчастіше 
займали студенти філософії. У 1943 — 44 акад. році мав її О. Зілинський. Про 
це свідчать його звідомлення в "Краківських Вістях".

Літературознавча, та й взагалі вся наукова діяльність Ореста Зілинського 
може бути прикладом громадянської порядности, етики вченого. Він охоче 
користувався працями своїх попередників, але ніколи не було того, щоб на 
них не посилався. Цієї елементарної засади, на жаль, не всі на Україні дот
римуються. З нею пов’язується т. зв. "відкривання вже відкритої Америки", 
тобто опрацювання тієї чи іншої теми без того, щоб згадати того, хто вже
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над нею працював. Тільки в такому підході може бути запорука здорового 
й продуктивного розвитку наукової думки. Приїжджаючи до Братислави на 
різні конференції, О. Зілинський деколи в мене зупинявся і ми з болем 
констатували, що в працях радянських дослідників натрапляли деколи на 
явні плагіяти, а вже про посилання на попередніх дослідників годі було й 
говорити. Не один хотів бути "першопрохідником", праці своїх попередни
ків щедро використовував, але їх ані словом не згадував. Свого часу це бу
ло якоюсь нормою. Явище сумне й загрозливе... З визволенням України з 
колоніяльної залежносте настав час глибоких переоцінок. Поборюючи сте
реотипи й вульгаризації, необхідно теж підвищити етичний рівень науко
вих праць. Я певний, що цю думку висловив би тепер і Орест Зілинський, 
який, на жаль, до часів вільної України не дожив.

Майже 150 літературознавчих праць О. Зілинського об’єднує насамперед 
його глибока любов до української літератури, вболівання за и долю, еру
диція вченого в дослідженні її явищ і процесів, вершин і упадків та її вза
ємозв'язків з іншими, насамперед слов'янськими літературами. Глибиною 
своїх думок і сміливістю суджень стоять вони на рівні сучасного європей
ського літературознавства.

Цілком природно й самозрозуміло, що в деяких працях його були й 
певні промахй, зумовлені тими чи іншими причинами.

Відсіюючи надмірну деколи данину добі (“Прогресивні традиції україн
сько-чеської літературної співпраці”, 1963; "Українська радянська літерату
ра в Чехії", 1966 та ін.), менші хиби (напр., помилкове відкриття псевдоні
му Jan Jin, перекладача зб. "Vitr z Ukrajiny", 1927, що ним був не J. Рейіса, 
але О. Urbankova)12, і деколи недомовленість (у рецензії на "Собор" О. Гон
чара не було сказано, що основна причина нерозуміння цього твору у че
ському й словацькому середовищі була та, що нищення пам’яток мистец
тва й культури взагалі в радянських розмірах у колишній Чехословаччині 
не було), треба сказати, що наукова діяльність Ореста Зілинського чимало 
збагатила українське літературознавство. Вона йшла в руслі традицій 
Франка, Зерова, Олександра Білецького та інших корифеїв українського 
літературознавства.
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ФІЛОСОФІЯ

Костянтин МОСКАЛЕЦЬ

ПОМІЖ ТРОЯНДОЮ І ДРАКОНОМ ДУХОВНИМ

Життя неможливе не тільки через те, що воно кінечне; воно неможливе ще 
й тому, що від народження свого і до смерти пере-буває у надто вже нена
дійному тілі, підвладному безлічі небезпек: хворобам, каліцтвам, катастрофічній 
непристосованості і вразливості, зрештою, невпинному старінню цього тіла, 
його перманентній руйнації, байдужій до будь-якого спротиву людської 
свідомости, до будь-яких зусиль волі, нажаханої невідворотністю кінця. "Так- 
так, якраз про це мені й розходилося", — дракон погідливо киває головото, яка 
носить ім'я Будди.

Ти продовжуєш писати, покурюючи люльку і сьорбаючи чай, час від часу 
підводячи очі, щоб помилуватися трояндою. Ти пишеш, тому що це теж 
приносить утіху. Інколи це приносить утіху, інколи — незадоволення і роз
дратування; інколи це письмо нервує тебе, інколи заспокоює, так само, як і 
будь-яке інше письмо, яке ти читаєш. Просто: такого роду втіху можна здобути 
тільки таким чином, її неможливо замінити іншим видом діяльности, як чай 
неможливо замінити апельсиновим соком, а тютюн — лавровим листом (і 
навпаки).

Пишучи, ти водночас припускаєш можливість того, що це твоє письмо 
принесе втіху комусь іншому. Подібне припущення і така можливість часто є 
однією з передумов письма взагалі. Зазвичай той "інший" не конкретизується в 
окремі персони; це, швидше, збірний "інший", який за своїми вподобаннями, 
освітою, вихованням, можливо, способом життя тощо належить до того ж 
концентричного кола розуміння, що й сам ти. Як правило, людям з інших 
концентричних кіл не є цікавим те, що пишуть їхні сусіди. Історія побутування 
літератури в соціумі (чи ж тільки її одної!) переконливо свідчить не про відсут
ність т. зв. "загальнолюдських" тем, а про відсутність єдиного для всіх способу 
говорити на ці теми. Як на мене, то найкраще з можливих імен для свого 
"іншого" знайшов Григорій Чубай: причетний. У його поемі "Відшукування 
причетного" душа самогубця розшукує причетного до цього самогубства; ними 
по черзі стають її власний двійник (згодом — тисяча двійників), можливо, 
квітка на причілку хати і "невидима зоря", обов'язково — "вона", нарешті 
"цілий гурт самовбивць" (треба думати, першовідкривачів або засновників 
самого самогубства) і, не виключено, вогонь та Ісус Христос, земна доля якого 
також дуже нагадує шлях самогубця. Найбільш характерними видаються тут 
присутність двійника (“тіні” в поняттях К. Ґ. Юнґа), жінки та Бога, — тих 
трьох, до яких можна звертатися на "ти", можливих для свідомости за 
найрадикальнішої самотности (само-бутности), самоти (Selbst) і серед 
відчуження, хоч би яким тотальним воно було.

Таким чином, письмо бачиться одним із тих шляхів, якими йде людина, 
шукаючи втіхи та причетного. Часом вона знаходить перше, часом — друге, 
інколи — і перше, й друге разом. Іноді вона не знаходить нічого і для цього 
також можна знайти правдоподібні пояснення. Зайве й казати, що лише 
самотужки знайдені питання та пояснення можуть задовольнити цю людину, 
тому що і здобута на письмі втіха, і виявлений причетний не зобов'язані 
свідчити про успішність пошуку. Адже жоден з нас не знає, чого ми насправді

164

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


шукаємо в тутешньому житті. Подібне незнання — одна з обов'язкових умов 
Гри, до якої вступає кожен, хто погодився на існування або опинився в ньому. 
"І якщо він навіть здогадується, що якраз і с н у в а н н я  і є метою пошуків 
або й самої Гри, підтвердження тим здогадам йому все одно не знайти", — 
позіхає дракон усіма своїми пащами.

Часом туга за людьми та "іншим" ущухає; тоді вивітрюється потреба про 
щось говорити з ними на письмі, у чомусь переконувати їх, від чогось 
перестерігати, на щось відкривати їм очі, про щось сперечатися або запитувати. 
Тоді письмо стає самодостатнім (само-бутнім) процесом, подібним до 
сновидіння. Це — письмо нікому. Перечитуючи тексти, написані протягом 
життя, ловиш себе на думці, що найбільш імпонуючими є ті з них, які 
писалися в стані само-забуття. Але подібного стану важко досягнути свідомими 
зусиллями, як важко або й у принципі неможливо забути про щось свідомо. 
Тому можна сказати, що само-забутнє письмо виникає внаслідок спонтанної 
психологічної редукції, а майстром письма стає той, хто навчиться 
зумовлювати цю спонтанність. Адже так чи інакше, а кожна спонтанність 
чимось зумовлена; свідомість констатує її присутність переважно post factum, 
озираючись на себе в минулому часі, хоча, в певному розумінні, це вже інша 
свідомість, так само як і час — інший. Дракон підводить голову Пауля Наторпа 
і вона рече: "Завдано не свідомість як процес у часі, а час як форму 
свідомости". Сьогодні неможливо зазирнути до вчорашнього дзеркала.

З цим можна погодитися. Від цього можна абстрагуватися. В залежності від 
згоди або абстрагування ми отримаємо той або інший час і наша свідомість 
актуалізується у тій або іншій формі, у тому або іншому "там" духовного 
простору, який є життєвим світом нашого дракона.

Незалежно від того, що ми говоримо, — "час" або "свідомість", — ми маємо 
на увазі певну реальність і ті її вияви, які наша увага може сприймати. Тому 
інколи з'являються сумніви: чи не приймає наша увага вияви реальности мови 
за вияви таємничої "певної реальности"? А вслід за сумнівами (чи одночасно з 
ними) з'являються припущення: можливо, вияви реальности мови і вияви 
"певної реальности" — це вияви одного і того ж ряду, властивости однієї й тієї 
ж матерії? Основною проблемою для того, хто є часовим і часує (або ж: 
свідомим і усвідомлює), виявляється минущість часу життя, часу-життя - 
свідомости, тобто власна минущість; одначе й мова, яка здійснюється, так само 
є минущою. Чи не можна за щось ухопитися тут, у цій спільній властивості? 
Бо якраз мова надає безпрецедентну можливість виходу з людського 
часопростору, побудованого як течія, завдяки тому, що її (мову) можна 
записувати. Свідомість власноруч змайструвала чудову пастку для себе (для 
часу). Письмо виявилося філософським каменем, здатним кристалізувати 
коливання повітря, зберігати їх і передавати. Алфавіт і нотна грамота 
виявилися помічними ліками від минущости та дискретности, свідомим 
подоланням наслідків первородного гріха, переступом переступу.

Отак мимохідь і майже мимоволі погладивши людство по кмітливій голівці, 
скористаймося його винаходом далі, продовжуючи процес, який декотрими з 
драконових голів іменується "рефлексією над першоосновами свого буття". 
Якщо ми не помилилися і те, що буває з нами, є справді буттям, а не чимось 
іншим, що випадково або зумисно прибрало собі цей вигляд і назву; якщо 
буттю властиво опиратися ще на щось, окрім самого себе, бо, за твердженням 
інших голів дракона, у тому "самому собі" ні кінців, ні початків не існує; хто 
покаже, де розпочинається, а де закінчується його власне тіло або будь-яке 
інше існуюче, істинствуюче тіло, байдуже, живе — неживе?

Якраз подібну байдужість можна назвати буттєвою, знехтувавши всіма 
евентуальними сумнівами; байдужість, яка є нерозрізненністю, тобто тим, де-і- 
коли (деколи) wszystko є jedno, все — одно. Все одно, все рівно, все тотожно. 
"Рефлексія над першоосновами свого буття" оберігається рефлексією над 
відсутністю таких першооснов або ж над їхньою присутністю виключно в
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самому бутті (тобто в самій цій рефлексії, якщо вона є, і т. д.); sub-jectum 
обертається суб'єктом, самовдоволений Декарт породжує несамовитого Ніцше, 
який, щоб догодити майбутнім положенням Фройда, чинить розправу над 
методом Декарта, ображає всіх "нігілістами" і породжує Гайдеґера, тим самим 
замикаючи вихід із західної метафізики. Зі сльозами на очах обіймаючи коняку, 
Ніцще помирає, Гайдеґер симпатизує нацистам, Юнґ критикує Фройда, Фромм 
обзиває Юнґа некрофілом і теж критикує Фройда. Прошу рефлексувати далі. 
Передбачаючи небувалий за всю історію людства злет національної 
самосвідомости українців у XX ст., Гайдеґер уперто не помічає Бердяева з його 
позиченим UngrundoM, муштруючи натомість Чижевського, який обзиває 
Миколу Гоголя та Памфила Юркевича одними з перших українських 
філософів; доскіплива Оксана Забужко цілком резонно зауважує, "що всі вони 
своєю творчістю розвивали, і то вельми успішно, не українське, а таки 
російське мовомислення, і тому не випадково, а глибоко закономірно, що 
Юркевич — чи, коли завгодно, Сковорода через Юркевича — “породив” В. 
Соловйова, а відтак і весь класичний російський ідеалізм кінця XIX — поч. XX 
ст.” і так далі, і подібне тому, і все одно. Чижевський перекидається у труні, В. 
Соловйов і весь класичний російський ідеалізм цілують руці пані Оксани, 
рефлексія над першоосновами свого буття триває.

Втім, цілком імовірно, що все було зовсім не так. Кожному з при-сутніх 
надано час для того, щоб самостійно простежити шлях думки с в о ї х  
попередників-причетних до того місця і стану, в якому вона пере-буває нині; 
але, мабуть, дехто погодиться з окресленням цього стану як "волею до волі"; 
завдяки двозначності українського слова "воля" ми можемо висловитися 
ширше за німецького філософа: воля до волі і воля до свободи вступають до 
запаморочливої гри значень, емблематичним виразом якої можна обрати 
гностичний символ вужа (дракона?), що пожирає свій хвіст. Отож: воля бути 
детермінованим обертається волею до ідетермінізму; разом з тим "воля до волі"
— двозначний девіз, який українська нація може без сумнівів креслити на 
своєму стягові, що так само є знаком єдности протилежностей.

Нас цікавить непротоптаний простір поміж знаком і означуваним, 
суверенне буття кожного з них на ролях засобу і мети, ота непередавана 
знаками злагода (за Шеллінґом — любов), у якій вони приходять до такого 
надміру узгодженосте й порозуміння, що можуть (чи: мусять) залишити власні 
береги і вилитися назустріч тим, хто більшою або меншою мірою уваги їх 
сприйме. Яким чином буттєва байдужість неочевидної інтелігібельної моделі 
окремих властивостей динамічного феномена (єдність протилежностей) 
приходить і вступає до тільки їй належної зримости в знакові? Чому і чим 
ділиться вона з нами, нехтуючи тим, що якраз і можна було б назвати 
"першоосновою її буття": інертністю і нікомуненалежністю? Що примушує цю 
байдужість, цей модус розумового бачення залишати правічну свою батьківщи
ну і входити в сповнений небезпеками для її існування простір чужини ко
льорів? Простіше: від чого визволяється або відмовляється метафізика, стаючи 
знаком, семантикою і герменевтикою?

Найближча відповідь: вона звільняється від неочевидности. Буття, 
притамоване в байдужості безкольорового незримого (в не-бутті), приходить до 
тями, п а м' я т и (або, за Оксаною Забужко, опритомнює). Не-очевидне 
прагне стати зримим, приховане — знайденим; цілком можливо, що це всього- 
навсього любовна гра між протилежностями (хоча “протилежність” між не
очевидним і зримим видається нам досить сумнівною); не виключено також, 
що це навіть любовна гра.

Звісно, говорячи про протилежності, ми пам'ятаємо, що йдеться про одну з 
мовних конвенцій; насправді ж вода і вогонь, чоловіче й жіноче, верх і низ 
тощо не протистоять і не проти-лежать одне одному, само-існуючи в рівності 
(що зовсім не означає однаковосте) своїх значень для байдужосте буття; якщо 
бути точними, вони не суперечать одне одному, а навпаки, притягуються, як
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притягуються різнойменні заряди; різні, але рівні. У площині свідомосте це ряд 
нікомуненалежних феноменів (у термінах К. Ґ. Юнґа — архетипів), 
організований пам’яттю. Слід зазначити, що, на нашу думку, забування — один 
із цих феноменів, а не властивість свідомосте.

Кому з нас не доводилося читати про дослід зі щурами та "клавішею 
насолоди": вживлений електрод приносить шалену втіху щурові, який натискає 
на клавішу; тварина безперестану тарабанить по тій клавіші, до повного 
виснаження і смерти. Спостерігаючи за людством та деякими з його винаходів, 
мимохіть схиляєшся до певних аналогій; це само-бутнє натискання на клавішу 
з написом "Rewind", ці галактики блоків чужої пам'яте-інформації, це 
відчуження від єдино потрібного для існування (цього, конкретного, яке 
натискає на клавішу, пере-слуховуючи, пере-глядаючи, від-творюючи) досвіду 
неінформативного у загальноприйнятому розумінні зоряного неба; замість 
співу або безпосереднього споглядання людина виготовляє все більше карт, які 
необхідно від-читувати. Війна поміж знаком та образом керує часом світу, в 
якому нам довелося народитися. Витіснений у сферу "нічної свідомосте" з 
усіма її сновидіннями, фантазмами, мареннями тощо образ вдається до методів 
партизанської війни, диференціюючи, а згодом повністю розщеплюючи 
спантеличену й перевантажену замінниками достовірного знання пам'ять, 
уражену метастазами однієї з власних функцій. Організм пам'яте, в якому 
атрофувалася потреба забування, завдяки протезам касет, дисків, комп'ютерів 
тощо втрачає незайву за умов нашого існування можливість регенерації або ж 
реактуалізації першого часу "основ нашого буття". Кажучи спрощено: жити далі 
можна тільки втрачаючи і забуваючи.

Втім, можна зрозуміти й прагнення людини постійно бути притомною, при 
пам'яті, оскільки пам'ять — одна з необхідних передумов р о з у м і н н я ,  а 
розуміння — одна з умов способу бути людиною; тож у прагненні зберігати і 
розвивати самоту (Selbst) людини в людині нема нічого злочинного. Кримінал 
полягає радше у підозрілому походженні людини, позаяк уся її історія — це 
історія внаслідок, а не заради чогось, що повністю простежується як на долі 
окремої особи, так і на долі окремих народів та людства в цілому. Людина хоче 
бути всевідаючою, всюдисущою, всемогутньою, безсмертною, одним словом — 
і с н у ю ч о ю ,  а н е  п е р е - б у в а ю ч о ю ,  тому що таким є Бог. Але 
людина не є Богом. І тому Ісус Христос має право сказати: "Я знаю, звідкіль я 
прийшов і куди йду; ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди йду" (Ів. 8, 14 — 
15). Людина не має такого знання не тільки стосовно Христа, але й стосовно 
самої себе; якраз із цим вона не може погодитися. Цілком очевидно, що 
протягом кількох тисячоліть більшої або меншої притомносте людину не 
влаштовує її власне пере-бування тут у якості власне людини, половинчато! і 
недостатньої істоти. З цієї невлаштованосте постали релігія й техніка, з неї ж 
таки постануть явища, про які ми сьогодні можемо лише здогадуватися. Буття 
людиною — це невичерпне джерело імпульсів для того, щоб нарешті не бути 
нею (або, як стверджують деякі з драконівських голів, щоб бути нею сповна).
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