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ЛІТЕРАТУРА

Володимир НАЗАРЕНКО 

СВІТЛО -  ПЕРЕД СНІГАМИ

* * *

Хоч для світлопису слова, 
та для чорнопису століття...
Й  душа, здавалось би, жива — 
як не земна, то позасвітня.

Слова, здавалось би, цвітуть 
як не в містах, то в передмістях.
І  дні по днях, буває, йдуть,
та так, що вічність в себе вмістять!

І  обертом йде голова,
як не згадаєш тихо вбиті
всі — для відвертости — слова
в цім — для брехливости — столітті.

ЛЮБОВ 77

Неначе терорист із динамітом — 
з тобою, нишком, повз підсліпувату 
гуртожитську вахтерку, в рай, на п 'ятий, 
в кімнату, світлом місячним залиту, 
в будинок, хмелем висохлим повитий, 
немов бікфордовим шнуром з-попід землі — 
я пробігав, і кров несамовито 
у скронях бухкала, коли спадав до ніг 
із тебе шовк, немов із вибухівки — 
й рипучим голосом генсека хтось бухикав 
крізь стіну, перевтілившись у сні... 
Торкався твого тіла я й не дихав, 
неначе вітер в золотистих липах...
Між нами пустощі плелись хмільні й веселі 
і на майбутнє я беріг тебе, 
бо знав, що сміху найтихіші трелі 
крізь мікрофон, вмонтований у  стелі, 
фіксує осінь, наче КҐБ.
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* * *

В цій боротьбі немає ворогів, 
і спільників немає аніяких.
Ти сам собі — і бунт, і плач, і гнів, 
ти сам собі — замирення і захист.

Ти сам собі — остання цитадель, 
і сам — орда, від всіх темніша орд...
І  сам собі — пророк серед пустель.
І  сам — народ, нечулий до пророцтв.

*  *  *

На останні гроші п'ють за рабство. 
Гей, вчорашній рабе, наливай 
завтрашнім рабам і сам до краплі 
чашу пий — і геть звідціль тікай

на свободу!.. Завтра усмерть пяні 
тут пробудяться раби, раби — 
й тавра місячні покори на світанні 
ніч кладе на їхні голені лоби.

Ти не раб. Але найголовніше — 
дивний світ, і дивний є твій стан: 
ти не раб, не раб... І  навіть більше — 
ти й не пан цим, нинішнім рабам.

* * *

Боже, нащо живемо на цих вітрах, 
серед цих руїн сердечних, серед тіней, 
що колись були людьми, а нині 
з явою своєю сіють страх.

І  не осягнути повноти 
розпачу і насування тліну...
І  смертопоклонців линуть гімни 
про близьке осягнення мети.

Боже, нащо стоїмо на цих вітрах 
з вірою, що — вперекір покорі — 
смертю власною посунем з місця гори 
як було то в праведних віках.

Тільки життєлюби смерть несуть...
/, як янголи у світовім пороці,
Господи, твої смертопоклонці, 
як ніхто, вклоняються життю.
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* * *

Щось упоперек горла 
стає — і не знаєш чому...
Чому серед білого дня 
провалюєшся, наче в пітьму?

Чому нападає задуха, 
коли такі буйні ліси ?
Чому не доходять до слуху 
птахів дзвінкі голоси ?

Чому все, як глина, міситься 
і крешеться, мов Граніт ?..
Чому жорстким і немилостивим 
буває лагідний світ ?

Чому хтось радить і радить — 
живи собі, не зважай...
Чому має бути радість —
Мов кусень хліба, що вкрав?

Щось упоперек горла 
стає — і не знаєш чому...
І  час через серце плине, 
і жовтий наносить намул.

Чому ж однак розчищаєш 
заноси і гатки глухі?
Тому що цю справу знаєш 
із правіку віків.

СВІТ-ДОМІВКА

Коли не маєш хати й коло хати, 
яке жадане літо, і як стрімко 
воно летить і виправляє вади 
життя, і цілий світ тобі — домівка.

Але зима... Ще вчора було ж ловко 
забігти в осінь і замкнуть всі двері, 
а нині навіть не вгорнешся в слово, 
і голим-голо скрізь, як на папері.

Й  легка рука в автобусах тісних 
на шибах затуманених знак літа 
несамохіть виводить... Тільки й світу, 
що миготить в розводах водяних.

І  те, у  чім ховається печаль, 
здавалася б, так легко відгадати, 
та не про те думок витка спіраль, 
коли не маєш хати й коло хати.
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І  що не жінка — то, вважай, домівка.
Неначе схованки — школярки старших класів 
стоять, мов ждуть питань... Але так стрімко 
минає літо наше...

П О Л И Н

Хай цей полин вже й не полин — 
торкаю я його рукою.
Ми разом хворі — я і він — 
одною хворістю сліпою.

Ми однакісінькі щодо 
насичености смертним пилом... 
Ми з полином тим заодно 
стояти будем до могили.

А скільки в світі смакоти 
перевелось незнано ким!..

Що ж відбулося, якщо ти 
лишивсь беззахисним й гірким?!

* * *

Поза лісом — ліси, 
неблизькі, за лісами, 
в одночассі хмарки — 
не ті самі й ті самі.

Ген, кмітливі, пливуть, 
безліч форм поміняють: 
поза лісом ліси 
їхню справжність ховають.

*  *  *

Коли доглянуті рослини 
зімне зла воля, — пом'яни 
любов і полюби віднині 
дикоростучі полини.

Все, що не ти плекав-леліяв, 
все, коло чого не ходив, 
все, що безтрепетно й свавільно 
існує й без твоїх трудів.

І  почуття несамовиті 
осінній пустці запиши, 
якщо вони не з примхи світу 
з'явилися в твоїй душі.

8

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


* * *

Гай-гай, манлива самота, 
в якій, задавнена і тиха, 
душі цнотлива темнота 
розкручується, наче дзиґа.

І  протилежна є мета, 
коли зі світлом маєш справу, 
повіривши, й темнота — 
це іграшка задля забави.

*  *  *

Де каламуть — /йоді, значить, хтось пройшов 
недавньою порою спішним часом, 
і риби пролітають стрімголов 
крізь нестійку хмароподібну масу...

І  знов стає прозорою вода — 
мені тепер відоме місце броду...
Як риба плаває! Як помахом хвоста 
нескаламучену розвеселяє воду!

ВІРА

Знебарвляться гаї. Повіє самотою.
Зопрілим язиком гущінь поворухне,
в'язкий, драглистий мох промнеться під п'ятою
і нетрище тебе вільготне проковтне.

І  ляжеш, наче лист, в утробу напівтьмяну, 
мов Йона — у важке нутро левіафана.

Знебарвляться гаї. Набурбляться дощами. 
Заціпляться на ряд пощерблених дерев.
І  світло наперед — іще перед снігами — 
про літо красне пам'ять забере.

У осені тоді благай не порятунку — 
лиш віри крізь глухий і непривітний змрок... 
Проступляться дерев ребристі обладунки. 
Пробудиться душа, промерзла до кісток.

КУПАЛА

Земля пропала на Купала, 
лишилася вода.
Довкола нас вода стояла 
весняна, молода.
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Земля пропала на Купала 
разом з багаттям...
I  на тобі палало плаття, 
палало плаття.

ЗИМОВИЙ РАНОК

Від жінки, що сумна, мов осінь, 
у тихий вийдеш сніготрус — 
й всміхнеться ранок на морозі 
самими кутиками вуст...

Самими кутиками вуст, 
самою даллю сніговою, 
де ліс косинцем обітнувсь 
попід похилою горою.

ПОСЛАННЯ

Залишається календар, 
де всі осені — попри осеніу 
де всі зими побіля зим, 
й повні синявости, мов каламар, 
весни, де ти майже незрим.

Залишаєшься ти і ти, 
й ще раз — ти у порі найкращій, 
там%де крашанки золоті 
сонць щезаючих та непропащих.

Літо ставить своє тавро.
Ти літами проштемпельований.
Хоч нема адресата давно — 
висилаєш себе знову й знову.

І  тобою завершує цикл 
кожен рік, що звучить як востаннє... 
Чого ждеш ти, смішний чоловік? 
Прочитай те послання.
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Тарас ПРОХАСЬКО

ДОВКОЛА ОЗЕРА

Як і для більшости рослин, структура цьому будинкові була потрібна 
лиш для того, щоб утримувати властивості, що непомірно перевищують 
можливості самої структури. Властивості ж будинку мали свої властивості. 
Найсуттєвіша та, що їх справді треба було втримати. Властивості зсиха- 
лися, гасли, ховалися і чаїлися на всіх поверхах, стріхах, у пивницях, на 
сходах, підвіконнях, балконах, дахах і піддашшях, вздовж ринв і слідом за 
паркетними дощинками. Потрібне зусилля, щоб оживити ту чи іншу, 
потрібне зусилля, щоб навіть встежити за ними, втримати у голові їхню 
топографію, періодичність і циклічність.

Кімнати нав'язували повадки. Полин ріс довкола дому і терся об стіни, 
стираючи стіни, натираючись стінами. Виноград поменшував балкони, 
Грона самі себе чавили, падаючи з висоти на кам'яний настил, фарбуючи 
його на фіолетове.

Будинок з'єднувався наскрізь послідовністю внутрішніх вікон; при 
сприятливому сходові чи заходові сонця і мудрому розміщенні дзеркал 
крізь нього можна проглядати, як крізь бурштин. А за будинком 
починалися горби, стежка повз будинок вела у виноградники, зіпсуті 
ожиною. За ними були гори, але їх не видно ні з вікон, ні з моста. Вітер 
завжди дув звідти. Між вікнами мусили лежати коци, під дверима на 
балкон — старі плаЩі, Вранці в їх кишенях, складках, за коміром набира
лося досить найдрібнішого снігу, з якого власне і складається вітер, і який 
проникає навіть у тріщини на склі. Щоб не вистудити будинку остаточно, 
треба починати палити в печах ще затемна, починати з найхолодніших 
порожніх кімнат.

До моста треба було виходити сходами, котрі починалися недалеко від 
дверей, сходами в бік горбів. Тоді вертатися мостом до будинку, минати 
його на рівні вікон другого поверху і йти далі. Яр з коліями на дні відділяв 
будинок від кінця міста, міст сполучав кінець міста з будинком, горбами, 
виноградниками і коротшою дорогою в гори. Колія провадила до кар'єру. 
Колись можна було просунутися між перехрестями металевих конструкцій 
і зістрибнути з моста просто в пісок на платформі, коли поїзд їхав звідти: 
поїзди їхали до вокзалу скоріше, ніж трамваї через ціле місто. Тепер пісок 
перестали копати, там вже було озеро, колією не користувалися від літа, 
але різні залізничні ліхтарі, переважно сині на дуже низьких стовпчиках, 
щовечора засвічувалися вздовж колії. У їхнє світло потрапляло розгойдане 
протягом бадилля — рештки останнього покоління висіяних поїздами 
нетутешніх рослин, випадкових ефемерів одного сезону, позбавлених спро
можності розмножитися, втрачених видом на цьому насипі. Побільшені 
тіні їх рухалися на схилах яру, і здавалося, що саме стебла і порожні 
плоди-коробочки поспиняли поїзди.

Дорога до будинку дивовижним чином співпадала з послідовністю 
переліку умовних позначень в леґенді топографічної карти міста: 
...одноповерхові будинки з садами, залізничні колії, мости-переходи через 
залізничні колії, яри, поодинокі будівлі, виноградники, поодинокі дерева... 
Поодиноким деревом була араукарія. Вона росла у кошику посеред
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кімнати Северина у будинку на горбах (поодинокі будівлі, виноградники) 
кількадесят років і ніяк не могла бути врахованою топографами.

Сніг падав, але затримувався лише у холодніших місцях — на згинах 
дерев, на мості, на пуделечках маку. Сніг зробив територію кімнатною. 
Руці в такому снігові навіть не відразу холодно. Сліди на мості протиска
лися аж до мокрих дощок, попіл не лежав, не міг влежати на нерівній 
поверхні снігу, так багато вологи, надлишкової у снігові, проривалося у 
попелові структури, розмивало їх і затягувало, вже розчинених, у пори 
снігу сірими пасмами. Сніг робить зиму невідчутною, вона минає, не на
даючись до запам'ятовування, пригадування, відтворення в уяві. Це ознака 
пір року. Тому вони не нудні. А досвід попередніх зим лиш натякає на те, 
в чому треба переконатися ще раз.

Всередині грубого плаща Маркуса ще трималося повітря, захоплене у 
помешканні Северина, плащ переносив повітря з місця на місце, Християн 
відчув його запахи, коли Маркус розщепив верхні ґудзики, витягаючи з 
кишені дві цигарки. Брати Млинарські завжди викурювали по цигарці, 
зупиняючись на мості, коли верталися від Северина. Християн губами 
зрозумів ґалуаз у поданій цигарці. Дорогою до гір проїхав тягач, освітлив
ши Маркуса нажовто; Северин зміг би бачити тіні на клаптях снігу, якби 
стояв з ними; вітер розривав цілість кругообігу, вихоплюючи порції диму з 
рота; світло у Севериновому вікні згасло якраз тоді, коли тягач заїхав за 
горб, ніби вікно було однією з фар, стало темно, араукарія при вікні у 
Северина втратила колір і виділялася дуже детальним чорним галуженням, 
було зрозуміло, що у кімнаті ясніше, ніж тут, можливо місяць світив понад 
горбами.

Млинарські відвідали Северина перед операцією. Вони залишили йому 
томограму мозку, на якій пухлина була безсумнівною. Северинові томогра
ма нагадувала мапу напутаного рельєфу, а пухлина виглядала на ній, як 
пляма озера. То могла бути також не мапа, а аерознімок: з висоти видно, 
що озеро напирає — досить широка смуга попри берег була зовсім мілкою, 
ледь затопленою, а найближча до води вже осунулася, мало не простувала 
до озера. Християн детально показав, як дістанеться до пухлини, де 
пройдуть розтини, а Маркус мав остаточно переконати Северина у конеч
ності завтрашньої операції. Хоч сам він не погодився би позбутися доступу 
до додаткового світу, уможливленого Севериновою хворобою — час від 
часу новоутвір натискав на окульомоторний нерв, око не могло виконувати 
тих безперервних мінімальних рухів-переходів, рухів-доторків до всіх точок 
баченого у даний момент (а саме ця властивість є здатністю бачити 
бачене), око завмирало на довший час в непорушності, фіксуючись на еле
ментарних ультраструктурах візіїї, і все, крім цієї ультраструктури, ставало 
стертою плямою, потім око переповзало на іншу мікроструктуру; таким 
чином Северин цілими годинами, чи днями, — скільки тривали напади, — 
не бачив нічого, крім найменших складових, не більших від фактично 
одноразових точок зору; це нагадувало принцип використання бінокуляр
ного мікроскопу для розглядання будови квітки, чи зрізів у морфології 
рослин — ультраструктури не так побільшуються, як стають самовартіс- 
ними, вирізняються з подібності, займаючи все поле зору, відокремлені від 
аналогічних, через визначені і означені. До того ж, додавався ефект 
розірваної генези — більшість поступових кадрів пропущено.

"Птаха," — сказав Християн, коли зображення араукарії на фіранці рап
тово дістало червонаве тло, з'їхало трохи вбік, потім зупинилося, вернулося 
на місце і не переставало вібрувати через прояснення і затемнення тепер 
вже невиразного жовтого освітлення з глибини кімнати; Маркус подумав, 
що добре мати стільки спільного досвіду, щоб достатньо було такої
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риторики. Це Птаха зайшла до Северинової кімнати, підпалила сірником 
якогось старого листа, щоб запалити під піччю. Тепер вона буде, 
чудернацько складена, тулитися до печі аж поки та, щойно вихолоджена 
вітром з гір, достатньо не нагріється, незважаючи на те, що спочатку піч 
захолодна, а при кінці буде загарячою для дотику. Посеред ночі Птаха буде 
палити ще раз, неспання її не мучить, вона, як рослина, вміє не рухатися і 
не нудитися, бути стільки, скільки треба, можливо, їй просто необхідно 
набратися тепла, щоб перебути потім якесь тривання. Птаха ще молода і 
дуже гарна, вона подібна на піщаний берег озера у сосновому лісі. Але 
вона цілком глуха, і тому не могла навчитися тутешньої мови. Вона 
оселилася на піддашші у будинку, де мешкав Северин, ціле літо і осінь 
збирала різні ягоди і говорила слова на мові з багатьма голосними. 
Северин назвав її Птахою. Спочатку Птаха приходила до Северина, щоб 
забирати рештки рослин, які не надавалися до гербарювання, а коли він 
захворів і все частіше бував безпомічним, тратячи орієнтацію, випадаючи в 
інший простір і час, Птаха заопікувалася ним. Коли ж все було нормально, 
вона тільки пильнувала печі, а влітку дбала про виноград на балконі.

Часом Птаха проказувала Северинові якесь довше речення. Тоді він 
запам’ятовував його і повторював Маркусові — виявляється, що Птаха 
говорить по-естонськи, незрозуміло, як вона опинилася аж тут, у горах, і 
Маркус міг хоч щось перекласти за антикварним естонсько-німецьким 
словником, відразу тлумачачи з німецької. До речі, то вона сказала, що те, 
що минає, не є минулим, поки пам'ять шкіри і згинів відчуває минулі 
дотики; і ще те, що життя ніколи не буває замале, в будь-якій тривалості 
воно є повністю, недостатньо часу буває лиш для того, щоб навчитися так 
відчути (точніше вони перекласти не могли).

Християн викинув недокінчену сигарету, вона зачепилася за якусь 
конструкцію моста, жар розсипався багатьма іскрами, котрі погасли ще 
швидше, ніж мали б, кожна прибита іншою сніжинкою. Християн 
Млинарський не мав права охолодити руки і мусив виспатися перед 
операцією.

Северин не спав. Він сидів на підлозі, десь посередині між араукарією і 
піччю. Відбитки рухалися на стулених повіках. Птасі захотілося бути коло 
нього. Вона знала, що цим допоможе цьому і сама переживе сильніші 
відчуття, знала, що кероване усвідомленне думання про Северина збурить 
несподівані позадосвітні візи і відчуття прожитого нею його досвіду.

Внутрішній світ людини —- те, що тепер на внутрішньому боці повіки. І 
це найбільше зближує людей до рослин. Бо найсуттєвішим є кількість і 
склад світла, що потрапляло на її зовнішній бік. Самоусвідомлення 
залежить від освітлення. Тому Птаха сіла так, щоб одержати таке ж світло, 
як Северин...

жовті плями зі вгнутими краями розходилися від середини під натиском 
плавних фіолетових тріщин, які розросталися, струміли і міняли керунок 
течи, чйсом потік фіолетового ставав блідішим, і було видно, що він тече 
руслом,утвореним дуже гострим і крихким, шаровим камінням, повикладу- 
ваним якимось ламаним і погнутим геометричним орнаментом;

почався вітер, жовті плями попливли до середини, вітер дув із чотирьох 
боків з однаковою силою, плями не встигали так швидко повзти і 
морщилися, краї загиналися, вітер проникав туди і надував їх зсередини, 
Северин піднімався все вище і бачив каміння на дні фіолетових тріщин
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скелями здалека, плями втрачали колір, ставали сірими, посіченими 
рухливими білими дірками, тілові важко було втримати горизонтальну 
рівновагу, голова постійно переважувала, туди допливали все нові і нові 
поштовхи рідини з такою силою, що аж стінки капілярів боліли від 
надмірного розтягу, Северин повернувся на спину і опинився під плямами, 
вітром, опускаючись вниз аж до опори;

насправді земля — це те, що можеш охопити тілом, всі поверхні поруч 
можуть собі вигинатися, гойдатися, перехилятися, навіть твоя земля, 
зачепившись за розхитані площини, буде опускатися, перевертатися і 
крутитися — все ж її не втратиш, вона тебе не скине, а буде тримати і 
втискатися в тіло; тоді його можна відпустити, і тіло, впустивши на своє 
місце землю, розтечеться мандрівками в глибини, розкинуті руки нема 
потреби повертати долонями до землі, бо й зовнішнім їх боком бездоганно 
відчуваються найменші деталі і найтонші дотики;

щільний, недоступний фунт, кількадесят дрібненьких камінців, які 
більше чи менше злучені з ґрунтом, дуже довга, але притиснена до землі 
тонка бронзова і вибілена колишнім снігом трава, на ній луски епітелію, 
відмерлі, але нанизані в тих ділянках, де колись була верхівка;

Северин обгородив те, що щойно було під рукою, долонями, притис
нувся лицем до загороди і пожив там кілька секунд, перейшовши все від 
краю до краю стежкою, залишеною мурахою;

стежка вивела його до підніжжя величезного схилу, площина якого 
займала все поле зору, було зрозуміло, що весь цей схил розміщений вже в 
субальпійській зоні — ніяких дерев, ніяких кущів, лиш цупка низька трава, 
і на ній понищені острови чорниці, також низької, хоч і дуже старої, він 
озирнувся і побачив, що стоїть на кам'яному вирості схилу, що схил триває 
ще далеко вниз, а тут — лише його згин;

поверхня схилу розмежовувалася потоками, які починалися десь нагорі, 
він побрів ними проти течії, переходячи з потоку на потік, туди, де було б 
менше води — потоки — захаращені жмутками обірваної трави, потоки по 
плитах, сходах, потоки, перегріті сонцем, потоки-дороги, які не вгамову
ють спраги, а роз'ятрюють охоту пити з них ще, ставши перед водою на 
коліна у воду і опустивши в неї ціле лице, тоді вода стає відразу солоні
шою від змитого поту, і нема потреби втягувати її губами, бо вона сама 
перетікає через губи, затопивши всі русла рельєфу губ;

земля позбавлена неба, бо на такому схилі все, що не лежить на самій 
землі, вже у небі, небо треться об поверхню, перед самим верхом Северин 
відчув, як товща іншого повітря перелазить з-за гори і котиться площи
ною, обмотуючись обривками знайденого вже на цьому боці запаху, з та
кою силою, що він не зміг втримати всього, що було всередині, його внут
рішність видулася, вітер висушив найменшу вологу всередині тіла і немож
ливо було ні відчути щось, крім цього, ні навіть про це подумати;

через нерівності поверхні і величезний внутрішній напір від лави відри
валися окремі шматки, які відразу формувалися у кулі різної величини. 
Спочатку вони були липкими і захоплювали все, що трапилося на схилі — 
воду, каміння, лишайники, крильця занесених сюди вітром померлих ко
мах, Северинові слова і різнокольорові плями, потім, не втрачаючи, а на
буваючи швидкості і об'єму, тверднули від периферії до центру, — ях ваку
олі, неймовірно соковиті ягоди, як грудки вишневого клею, нарешті, мов 
бурштини;

бурштини скочувалися донизу і зібралися у досить велику купу, вона 
постійно перебудовувалася, бо падіння кожного згустка зрушувало десятки 
тих, які вже щойно десь примостилися, слова всередині бурштинів ніяк не 
встигали укластися у якісь сталі послідовності: вони витворювали неза
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конні сполучення, які раптом уможливлювали речі, про яхі просто 
неможливо було подумати через риторичні перешкоди;

Северин почав виловлювати хоч щось знане з досвіду: як великі літні 
квіти зрізані і поставлені у воду охолоджують кімнати, як відганяєш ворон 
біжучи до киненого ними до каменя горіха в місці де горіхових дерев нема 
взагалі, як фари нічного авто освітлюють осінні дерева повз дорогу і очі 
котів, що сидять на дереві, як злазити і вилазити на високий балкон 
виноградом розрізняючи живі гілки від мертвих обрізаних які ще чимось 
тримаються стін, якіне можеш позбутися переживання чиєїсь тонкості на 
пальцях навіть притискаючи їх один до одного зі всієї сили, як пара з 
горнятка розмочує шкіру над губами і відновлює запахи випадкових ліжок 
в яких засинаєш вбраним, як впиваєшся одним ковтком коньяку тримаючи 
його надто довго. на слизових у роті, від надміру алкоголю піднебіння 
затерпло, судини набубнявіли і випнулися в порожнину рота, язик, здиво
ваний зміною рельєфу, обмацував піднебіння раз за разом, не зважаючи на 
шалений спротив Северина;

щоб спинити незворотні зміни середовища, Северин почав ловити і 
запихати до рота кульки вишневого клею, які прокочувалися повз нього 
ще не надто обсохлими, йому злипалися пальці, губи, він рухався, наче 
полював на молів, роздушені згустки клейковини натягалися тоненькими 
нитками, котрі видовжувалися ще більше від провисання, незабаром 
мережа прозорих волоконець з’єднувала губу з язиком, всі пальці між 
собою і кожен — з губами; клей прилипав до всього, чого лиш торкався 
Северин і плетиво множилося, творячи павутину, густі фібри, хитромудру 
(антену, систему смоляних судин на зрізі сосни, плутанину химерних вузлів 
чи схему залізничного сполучення довкола великого європейського міста, 
сфокусовану тінь тонкого крила жука або лабіринти дактилоскопії;

той клей виявився якимось органічним слизом, напевно, перена
сиченим розчином гормональних сполук, тисячі різнокольорових і най- 
вишуканіших за формою пилкових зерен, спорів, обірваних тичинок, 
кісточок роздушених ягід і уламків потовчених сухих плодів обсідали сітку 
щільною одношаровою обгорткою, протискаючись один поміж одного і 
захоплюючи найменші вільні відрізки;

багатоколірна суміш галужень гойдалася, вигиналася і провисала, стягу
валася і розтягалася, злучалася між собою у нових точках;

стінки насіння набрякали, вбираючи найменші порції вологи, випуска
ли корінці і ризоїди, починали ділитися верхівкові клітини, накладаючись 
на спотворені контури прорваних стінок, зелені конуси, нитки не витриму
вали тягару, прогиналися ще більше і рвалися, обривки або з силою притя
галися до місця прикріплення, або ж вільно гойдалися, пружинили, як ча
сом тягарці на годинниках, скручувалися у спіралі і клубки, струшуючи 
проростки;

Северин не знав таких рослин, це означало, що він не був у цьому міс
ці; флористика була для нього швидше не порятунком від хвороби, а сис
темою орієнтирів, як насамперед орієнтирами є у містах всі ратуші, опери, 
лазаріанни, домінікани, бернардини, юри і редемптористи;

він сам був ніби паном флористичних реєстрів і одночасно найчастіше 
повторюваним пунктом реєстру;

хвороба заводила його у паралельний світ рослинних ультрастуктур, 
змушувала до п^ляду, схиленого до рівня рослини, листок, пагін чи квітку 
він розумів як ландшафт, а безконечна мінливість аналогії рослинних 
ультраструктур, — часто рослина відрізняється від рослини більше, ніж 
рослини від нерослини, — дозволяла орієнтуватися у макроландшафтах в 
часі хвороби, коли поле зрру зводилося до дискретних структур;
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за кількома зафіксованими морфологічними структурами Северин 
визначив флористичну комбінацію, яка є неповторною ознакою місця, він 
не тільки далі залишився провідником, а й став найціннішим для всіх, кого 
треба було привести до якоїсь рослини, він почав працювати з ботаніками, 
фармацевтами, зільниками, гербаристами, квітникарями, фотографами, 
флористами;

територія його мозку була субстанцією, де рослини існували у невлас
тивий їм спосіб, — зібрані разом, названі, визначені; Северин належав їм, 
як і вони були його просторами свідомості, ландшафтом його свідомості; 
ландшафт — це певна форма досвіду, Северин не знав, де він є і що далі 
робити, нитки застигали, вбудувавши його у непорушний каркас, скручені 
у спіралі обривки розпростовувалися, твердли і розліталися в різні боки, 
мов стріли, обмотані різнокольоровою волічкою, проростки випускали 
бруньки і з них протискалися пелюстки високогірних квітів — перенаси
чені яскравими пігментами і вкриті пухом, Северин опинився всередині 
квітучої сфери, ніби заплутався у різдвяній ялинці чи побільшеній схемі 
клітини;

він знав, що таким квітам можна беззастережно довіряти — цибулько- 
вим, опущеним, з похилим стеблом, асиметричними квітками, різким ко
льором і короткочасним цвітінням, але шпильками вже бігали мурашки, 
вони поїдали пилкові зерна і просвічувалися фіолетово, жовто, оранжево і 
бордово, вони перелізали на Северина, накреслювали лінії своїх доріг 
слідом кислоти, немов витравлювали сецесійне тату у вигляді довжелезних 
плавно вигнутих стебел, до того ж конструкція нагрівалася зсередини від 
надміру обміну, синтезу і розпаду, аж зеленаві випари ставали очевидними, 
пахло випраженими сильнодіючими речовинами, і крапельки соків осідали 
на легенях;

Северин подивився на себе ззовні, розмістивши точку зору трохи вище 
на схилі, — він виглядав птахою, розтягненою кількома шнурами, або 
високим, а тому перегнутим у кількох місцях, кущиком трави, зафіксо
ваним у гербарному пресі, він віддаляв погляд вверх схилом, над самою 
поверхнею води у потоці, так, ніби той, що дивився, ішов догори задом, не 
відриваючи погляду від Северина;

або квіти перешкодили все побачити, або просто було вже задалеко, але 
коли він обернувся, то стояв на самому зламі схилу, Северин кількадесят 
метрів перебіг, вкритими висохлими парками ісландського моху, плитами, 
не збільшуючи, але й не втрачаючи висоти, пригинаючись, щоб не дати 
здутися, і вбіг у хмару, яка починалася майже над землею, він ліг на камінь 
і подивився у шпару між краєм хмари і землею — зміна масштабу не 
порушила пропорцій: дно хмари було небом, рельєф плити — неправдо
подібним лісом лишайникових наростів і зібраною у заглибинах і тріщинах 
дощівкою — досконалим, аж інстинктивним, але недоступним ланд
шафтом, шпара нічим не закінчувалася, було дуже тихо, тільки десь у 
глибині внутрішнього вуха чувся ритм, який співпадав то з тертям плеври, 
то із силою стулювання повік, а від інтенсивности вдивляння мінявся лиш 
відтінок сірости хмар — від блискучо-білого до мутного, ледь під свіченого 
з глибини цитринового, хмари безпосередньо натискали на спину, якщо 
лежати на животі, і їх поверхня могла вважатися такою ж опорою, як і 
земля, погляд розчинявся у абсолютній неозначеності хмар, голову можна 
повернути так, щоб здавалося, що лежиш на необмеженому нерівному дні 
снігового згромадження, кульчик охолов найшвидше і студив сухожилля на 
шиї;

на землі залишалися тільки три кольори — зелений, бронзовий і 
чорний, але хаос їх комбінацій і дифузій творив такий Галюцинаційний
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багатокутник, який переходив всі стадії клітинного поділу, що оптична 
пам'ять ока відтворювала його ще кілька секунд після того, як око 
дивилося на щось інше — хмари, долоню, внутрішній бік повіки;

небо і землю з’єднували поодинокі всохлі і порожні бадилля щавлю, які 
не знати де починалися, а де закінчувалися, бо однаково могли належати 
обом межам, навіть напрям сповзання прозорих конденсованих крапель 
води, котрі, мов лінзи, побільшували неживі ґрані стебла, нічого не оз
начав — вони могли притягатися, а могли витискатися однаковою силою;

Северин сперся на лікті і схилився лицем над калабанею дистильованої 
води у кам’яному заглибленні із складною лінією берегів (затоки, урвища, 
мілини, фйорди, вигини, півострови), мохи і лишайники віддзеркалювали
ся в ній величезними деревами, гущавиною неправдоподібного саду, й озе
ро, незважаючи на розміри, відділяло все від всього, лиш озера вміють так 
відрізняти фрагменти свого побережжя один від одного;

від шорсткого каменя і сухого, здатного розтертися на порошок, ли
шайника лікті обдиралися, як від простирадла, Северин розглядав ланд
шафт з озером і розумів, що він його добре знає, принаймні його типо
логію, і якісь несподіванки можна порівняти хіба з тим, як тіні від рух
ливих хмар спотворюють топографію гірських хребтів або як від надміру 
денного дощу злилися дві калюжі, і вночі вступив у воду там, де її ніколи 
не було (бо ж калабані не змінюють від дощу до дощу через незмінність 
підстав): всі ці варіативні ряди не впливають на впізнавання, як порізи не 
переінакшують ліній долоні;

ландшафт з озером не тільки допускав розміщення в собі елементів 
Северинового досвіду, а сам, виявляється, був головним мотивом всіх 
спогадів про досвід і всіх снів про переддосвід;

неможливо пригадати себе однаково двічі, за винятком кількох лан
дшафтів, які переслідують, на яких відкладається базовий досвід, відігра
ються всі війни уяви, де стаються визначальні висновки, переховується 
ностальгія за невибраним, і живеш так, яким є насправді, весь досвід зво
диться до пізнання цих ландшафтів а ландшафти стають самим досвідом;

досвід ландшафту є зовнішньою, виверненою назовні частиною геному, 
яку можна дотворювати, досвід — спосіб пошуку мутацій, спосіб ризику 
наражування на мутації, різноманітність світу, що вміщається в одному 
житті, є тими кількома ландшафтами, на які наважуєшся, вони ж диктують 
спосіб думання, а спосіб думання — це доля;

вода у ямці досягала деяких пучків ісландського моху і вщент 
розмочила їх, від цього мох став брудно-зеленим і драглистим, окремі 
обриси аж розлізалися, від нього по воді вилися стяжки бурого настрою, 
поступово осідаючи і розчиняючись у дальших палстах води, Северин не 
знав іншої істоти, чия школа мала б для нього більше значення, і 
торкнувся нурту, найбільше враженого антибіотиками моху;

після кількох ковтків його пройняла така гіркість, що аж на хвильку 
затиснулися судини, коли ж кров таки проштовхнулася, то руки тряслися і 
зсунулися контури баченого, гіркість проникла у найдальші закапелки тіла
— якби тепер полизати плече, стегно чи пальці, все було б страшно гірким, 
гіркість була, мов чорний колір, — відсутністю і сумою всіх можливих 
смаків;

гіркість уможливлює відчутність всіх шарів власного тіла — стислого і 
розпертого одночасно — аж до крайніх точок у всіх напрямах, цим досвід 
гіркості аналогічний досвідові холоду, болю чи хвороби;

Северин дуже хотів покурити — смак куріння залежить від стану 
піднебіння, тепер цигарка була б солодкою, куріння — це гра, елемент
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люді, який мусить бути у біографіях болю, холоду і хвороби, котрі не 
допускають гри;

то окремі біографії, вони не вбудовуються у загальний життєпис, хіба 
лиш згадкою, там зовсім інші правила існування (не можна бавитися ще з 
винятковими жінками, окремими рослинами, озерами, а з гербарієм 
можна);

він встав, і ноги відразу перемокли, витискаючи воду з купшца моху — 
вода тут не мала куди інде всмоктуватися.

Северин відкрив очі. Палилося у печі, поруч сиділа Птаха — як завжди 
у позі, яку годі було відтворити. З араукарії опало кілька сухих гілочок — 
виносячи сміття, він завжди думав, що живе незвичайно, бо незвичайним є 
навіть галузочки араукарії у смітнику. Він подивися на годинник — минуло 
рівно десять хвилин, ще десять лишалося. Птаха, видно, була десь дуже 
далеко — її лице з закритими очима набуло виразних середньовічних рис. 
Сигарети лежали коло ноги на Севериновій томограмі. В роті було гірко, 
як після шкірок молодих горіхів, або грейпфруту, або вивару ісландського 
моху; добре було б закурити, але він мусив спішити, щоб встигнути 
вернутися на те ж саме місце.

Щойно він побачив томограму — карту свого мозку — і зрозумів, на 
якім озері був, він хотів за тих десять хвилин знову потрапити до своєї 
пухлини, щоб розглянути, реставрувати хоч трохи з того, що зникло під 
водою чи розкришилося від ерозії; для цього треба вибудувати за картою 
ландшафт околиці від лінії води до найдальших відгалужень мозку, 
перейтися довкола озера. Потрібне зусилля, щоб позгадувати себе.

Северин змерз в ноги. Він подивився на повіки Птахи — на них 
висвічувалися відбитки полум'я і перетиналися тіні складних гілок дерева...

білі стовбури буків, смердюча рідина на мокрому каштані, гладка і 
слизька кора перемоченого горіха, ліс вічної осени, археологічні зрізи 
падолистів, вибілене снігом і висушене, аж бляшане листя останнього 
шару, анемони, гепатіки мускарії, кальти, пульсатілі, фіалки, сині яри, 
жовті тіні, розмотування, випростовування папоротей, найбільше всього 
можна навчитися у рослин (небезпосередній досвід);

початкова зелень літа, визначення не має сенсу, випари соків, ознака 
непорозуміння — алерґія, порізані травою руки, запах парків, уперше 
покошених косаркою, поштовхи інших запахів у розбите вікно гірського 
поїзда, зелені плями від трави на сорочці, визначення видів за запахом, 
розтерте в ступці листя, чаї з гербарію (флористичні чаї);

чаї зі смаком різних місць, з позбираних у різних закупсах гербарних 
екземплярів, місця впізнаються на смак, на запах чаю, нема двох місць з 
однаковими складниками, рослини — носії понять (а звірі — образів);

небезпосередній досвід, досвід, що будить різні нурти, досвід як ризик 
зважуватися на небезпеки мутацій, небезпосередній досвід витискається зі 
всього, навіть з досвіду зайвого, надлишкового, небезпосередній досвід 
виправдовує трату часу, досвід відсутности досвіду, коли ні про що не 
думається, можна думати про те, як ні про що не думається (усвідомлення 
усвідомлення);

довіряти можна слизовим, довіряти можна повікам, те, що відбувається 
на них, значно важливіше, ніж те, що прза ними, помежування оранжевого 
поля білими контурами руху поверхні води, хоч озеро далеко, крізь 
перегрітість альпійської луки проходять гостро і нероздільно пасма
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холодного повітря, сформовані відстанню між деревами перед альпійського 
лісу, повітря звідти, де багато води, зібране у гущу в одному місці (хоч до 
озера дуже далеко);

флористичні чаї, позбирані у різних місцях, у кожному з них був, хоча б 
тому, щоби знайти рослини, потрібні при відсутності архівів, у кожному з 
тих місць було ще щось, у флору включені думки, уламки досвіду, пам'ять 
шкіри і постулати слизевих, місця міняються тому повільно, а знімки твоїх 
гір безпомилково означають десятиліття, навіть без врахування змін у 
техніці фотографування, і означають старість, не пов’язану ні з втратою 
сили, ні з рівнем досвіду, а лиш з відкритістю і зміщенням донорно- 
акцепторних зв’язків, поняття вічностіл страшить, натомість є лиш день і є 
тривання, а суттю будь-чого, що так триває, є вже не сутність того, що 
триває, а суть тривання, часто — співтривання, як з араукарією, між іншим, 
їй, видно, теж зле, на досвіді араукарії легко зрозуміти, що зелень тільки 
піниться, лиш відхорує, не стираючи галужень, річних кілець, русла кори і 
хвостиків, які тримають плід, потреба аналогій крону віддзеркалює на 
корінь, та аналогії занадто примітивні, хоч справдились у випадку з 
горіхом, все ж варто прислухатися до асиметрії (короткий час цвітіння 
ірисів);

короткий час цвітіння ірисів припадає на останні дні у місті перед 
літом, яке віддіється у горах, щодня шукати містом, у маленьких 
городчиках біля дивовижних копій палаців на вуличках, де цих будинків аж 
забагато, вишуковувати відтінки і конфігурації ірисів, приходити вночі за 
картою денних відкриттів і приносити до флакону поодинокі квіти, які за 
місяць, а може, навіть менше — два-три тижні укладуться в монотонний, 
ледь змінний ряд так, що перший буде зовсім не подібним на останній, 
пов'ялі квіти забере Птаха, їх розкладе на пелюстки і скомбінує відбиток 
свого сну, і сни будуть показувати, що насправді є можливим (уможливлю
ючи неможливе);

хоч до озера дуже далеко, хоч дорога щоразу інша, щоразу інша 
біографія перед приходом до озера, щоразу інший сам ти і твої спогади, 
відчуваєш озеро через нахил землі — тепер вона не спиниться аж до 
найглибшого місця, буде так хилитися, ти котишся крізь досвід, крізь 
предмети, ландшафти, віддзеркалення, тіні, які неможливо присипати 
піском, крізь зарості і водорості, повз придумані тільки що міста і спроби 
конструювання життєпису, ледь встигаючи переносити ногу за ногою, 
стрибаючи з одного купища афин і моху на інші, обминаючи, вже 
повертаючись у леті, гнізда з коштовними крапчатими яйцями птахів, 
котрі, сплять, порозкидавши довкола гнізд недоїджені ягоди, незважаючи 
на шалену швидкість, розглядаєш найменші ультраструктури (бо власне за 
ними можеш хоч трохи, хоч якось орієнтуватися у гонитві, надовго 
повертаючи голову назад, потрапляєш у коридори, якими попросту летиш, 
долітаєш до отворів, які впускають світло іззовні і щоразу виявляються 
затісними, надовго зникаєш у цитаделях, блукаючи, властиво, у звучаннях і 
написаннях того, що у цитаделі, чи у міському ботанічному саді, у цитаделі 
ботанічного саду (ботанічному саді цитаделі);

усвідомлюючи усвідомлення визначника, тексту ознак, який веде, 
переладнане на визначник мислення, флористична логіка ареалу, 
занесення, експансії, відмирання, взаємовпливу всього на все, реєстру 
назв, рослини — лиш субстанція для властивостей, в тім числі і 
вербальних, паралельна лінгвістика, нелатина, еквізетум, сціля, юніперус, 
крокус, альхіміля, цикламен, Юніперус, цілріпедіум, фрітілярія, арніка 
монтана, скорзонеля, нечуйвітер (омела);
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уможливлюючи неможливе, пам'ятаючи деякі генези, запам'ятовуючи 
генезу, якої нема, — генезу часу, міняючи долі разом з тими, кого ведеш 
горами, шукаючи ліки, наркотики, фарби, волокна вітру, підземні джерела, 
мінеральні води, анальгетики і галюциногени, насіння, кореневища, 
дороги і обсерваторії, шукаючи озеро, озера і помилки на картах, місця, де 
станеться помислене, живі ландшафти переносяться в уяву як основа 
мозкового ландшафту, а творення уявного ландшафту приводить у незнані 
місця, які впізнаєш і про які знаєш все, вербальні асоціації виявляються 
послідовністю конкретного простору, реальні предмети стають символами 
властивостей, розмістившись у мозковому ландшафті, а ті поростають 
рослинами з гербаріїв, фотографії фіксують рослини у місцях, де тепер їх 
вже нема, виробляються звички, не пов'язані з речами, звички стають 
сенсом і підставою у житті, позбавленому сенсу і підстав, пишуться листи,
— як втеча від дискурсу, як очікувані відповіді на свої листи і діалоги 
відстають від призначених місць прожитого, боїшся звичайної логіки і 
здорового глузду, притлумлюєш пам'ять, щоб не пам'ятати ультраструктур, 
бо їх стільки, що можеш придумувати непрожиті біографії, знаючи там все, 
нанизуючи незвичайні заняття на надлишковий досвід ультраструктур 
(потреба редукції);

редукувати події власного життя, власний досвід до фундаментального, 
до кількох визначальних фрагментів, до того, в чому певний, що було 
насправді, того, що згадується зразу, чого не можеш придумати чи уявити, 
бо в тому є якась дрібниця, ж у  неможливо вгадати, не знаючи, не 
відчувши, і неможливо навіть вирахувати, який саме тропізм надає відчуття 
живости всій системі, редукуватися до кількох сцен, ультраструктури яких 
відразу ж забулися, до жінки, якою є всі інші жінки по-різному, до води, 
без якої неусвідомлено нудишся, до вітру з придуманим запахом, якого не 
віднайдеш, до болю, після якого живеш без жодного страху, який потім 
виявляється кульмінацією твоєї історії, до холоду, який забирав тіло, 
даючи можливість душі потривати без опори, іти через сад, квітничок, на 
балконі, вихід на хребет, літнє купання, змерзла нічна кава, запах великої 
кількости книжок, кілька доторків, що змінювали світогляд, осіннє 
зривання яблук, триматися всім тілом на скелі, розглядати через мікроскоп 
будову клітини, забувати слова, придумувати потаємні лексикони 
властивостей і ознак, зрушуються і вертаються стіни і стеля у світлі 
лікарняного нічника, а якась чиста речовина входить просто у вену, а тіні 
стають тягарами (і відчуття того, що живий, тим сильніше, чим більша 
редукція переліку одночасних відчуттів);

миготіли звірі, зникаючи серед рослин, каміння, за стінами і під 
дахами, у кожній втечі нагадувався хтось із людей, але люди не давали себе 
розгледіти за припаленими крилами комах, бігом ящірок, сполошеними 
лиликами, розрубаними червами, ластів'ячими гніздами, рухливими тінями 
хижих птахів, кротовинням, фантасмагоричними грибами на тілах великих 
звірів, закляклістю нічних метеликів, тяжких і всипаних пилком, лишалися 
тільки сліди: відбитки найдорожчих рис на піску, на снігові, прилиплі тіні, 
часом спотворені голоси, які будять більше, ніж знімки, знімки, які уява 
не могла розрухати, відображення у мінливій воді, сяйва, тепло від 
доторків на предметах, запах, незмінний безліч років, згадалося все 
сказане, яке спочатку дуже пам'ятається, а потім раптом забувається все 
разом і відразу, волосся зачіпається об неголені щоки, не співпадають 
потрісканості губ, долоні вимочуються і розсихаються, як дошки на 
зверненій до ріки стіні, пучки пальців колючі і дряпають шкіру там, де 
сходяться сухожилля, лизати запорошені очі, буття є співбуттям, як 
лишайники (як омела у ботанічних садах цитаделі);
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сукупність омели на дереві творить інше дерево, без фонології, 
вічнозелена конструкція пухлин на голих рисунках дерев є іншим садом, 
рудиментарні ландшафти, покинені місця, реванш флори, зарослі колії, що 
огинають місто, залиті неперервними дощами бастіони, нерівне місто, 
сходи замість вулиць, а вулиці — продовження кімнат, будинки-нори, 
будинки-гнізда, щілини, ринви, все з'єднане одним балконом, заборонене 
місто, межа, куди вступати не слід, занесені рослини на дахах, сецесійні 
вокзали, багатоповерхові альпінарії, мости тримаються на вітрі, встигнути 
придумати наступне, що проявиться в тумані, барельєфи між першим і 
другим поверхом, під вікнами і над дверима, ця країна належить тому, хто 
знає, де у цьому місті росте як рослина, хто їх описав, повизначав, зібрав 
гербарій, подумане розставлене так само, його не можна оминути, 
мандруючи містом, як цитадель, велику літню площу, вали,чи цвинтар, чи 
книгарні (багато-багато днів передбачає місто);

все починається зі шрифтів, депресія — також конфлікти з дискурсом, 
контекстом, текстом, шрифти затягують, розмотують, найкраще зовсім не 
читати, але на стінах стільки Графіті, все раптом зеленіє, як сторінка, 
занадто освітлена сонцем, спочатку візія мутиться, а потім знерухом- 
люється, знов напади хвороби, знов ультраструктури, паралельний світ, але 
брак рослин-орієнтирів, блудиш, як дивиться крізь светр, обмацувати 
найтонші лінії лиця через волосся, як топографія замоклих стель, 
класифікація жилкування і обрису країв листка, берег річки, де саме 
каміння і кожен камінь треба відрізнити (а, пам'ятаючи каміння, можна 
придумувати береги);

придумувати досвід, біографії, хроніки і географії життя, не знаєш, що 
було насправді, бо знаєш забагато з того, з чого усе укладається, і 
принципи складання, не бути певним, чи відмерз таким самим, що й 
перед тим, як дуже змерзнути, не переливати горілки з рота в рот, не 
торкатися до дуже довгих і змокрілих м'язів на спині, не перевертатися на 
снігу, не доливати трішки молока до кави, не лікуватися ґлітвейновими 
інгаляціями, не вміти говорити іншими мовами (не дочекатися озера);

треба було стрибати вниз, отвір вивів на маленький піщаний закуток 
між двома скелями високого берега, пісок був дуже мокрий, багато разів 
вимитий;

Северин не міг перевести погляд і бачив лиш те, що минало крок за 
кроком — рельєф піску, котрий виглядав як гірські пасма і масиви, піднята 
земля, згладжені камені з глибокими порами, порожні мушлі слимаків, 
вибілені гілки і обривки коренів, неймовірні скуйовдження відмерлих 
водоростей, намокле насіння, різнокольорові плями найдрібніших 
лишайників, що почали вже завоювання голого берега;

він йшов уже водою, вода сягала півросту, вона була невідчутною, 
такою ж теплою, як повітря, а ландшафт дна нічим не відрізнявся від 
берегового, далі почалися дуже довгі і широкі водорості, Северин вже не 
бачив дна, не міг роздивитися — що там, напевно, — незмінна територія 
тривала, хоч місцями здавалося, що крізь зарості проступають контури 
якихось побудов, він набрав повітря і пірнув, майже відразу випустивши 
все з легенів, щоб сягти якнайдалі;

він не буде випливати, обірве хворобу на тій глибині, де ультраструктур 
вже hq може бути, там, де форма води неподільна, вода ж була така 
прозора, що далі від поверхні зовсім не ставало темніше, тут сонце, ніби 
очі прикриті, і видно тіні без підстав, тіні від хмар, від проміжків між 
хмарами і переміщень струмів у кількох площинах, зсуви квадратів, на
кладання, перфороване тло, просвічені пласти, рухливі зчеплення, концен
траційні кола світла, різні розчини, багатогранники пилку, неспівпадання
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країв листків, пелюсток, виростів, клітинних оболонок, проникнення, 
комплементарність, крутяться спіралі, мінливість, попросту хаос мерехтін
ня форм, розсипається від центру до країв, зноситься до середини, 
громадиться на межах, стікає зверху вниз, викидається догори, нерівномір
но розділяється, разюча різність швидкостей, незнищенність траєкторій;

легені випорожнилися так, що вода ввірвалася б у них, якби лиш трохи 
не втримати губи стиснутими, Северин почував себе дуже живим, він 
розумів всім тілом, що існує — максимально радісне, важливе і мудре, він 
перестав рухатися, — і відразу ж його понесло вверх, води над ним ставало 
все менше, назустріч пливла ясна пляма, Северин надто швидко проминув 
її і через силу повернув лице вниз; то Птаха протискалася до дна, вона 
була ціла, погляд не розкладав її на ультраструктури таємної топографії;

зворотній бік поверхні, потім навпіл — вже над, ще під водою, відразу 
над полем озера, вода все нижче, встановлюються межі берегів;

зверху було видно все навколо озера — на самому березі, розділеному 
перпендикулярними до країв води лініями викладеного каміння, висіяних 
рослин, ровів, тріщин, стін, або просто проведеними по піску, сходилися 
найрізноманітніші ландшафти (гори, фрагменти міст, ліси, пустища, 
ботанічні сади, канали), які тяглися вузькими смугами далеко від озера, як 
промені, не зважаючи один на одного, на кожнім відтинку берега діялося 
щось інше, сусідства часом були неймовірні, заборонені, неправдоподібні, 
але озерам властиво поєднувати все зі всім, все від всього відділяючи;

Северин бачив себе на кожній ділянці, він водив горами різних людей, 
їхні інтереси ставали його новим ремеслом, їхні потреби — його 
потребами, їхня мета — його метою; чітко періодизуючи життя, він 
ночував на снігу, в чужих ліжках, у норах, косив сіно, фотографував 
рослини, рахував звірів, чекав у передгірських містечках жінок, зносив із 
гір позбиране сміття, варив Глінтвейн, вистелював черевики мохом, готував 
зрізи і мікроскопічні препарати, долітав на дельтаплані до неприступних 
скель, придумував і складав альпінарії і кам’яні сади, замерзав і відмерзав, 
не пам'ятаючи, де пив, забиваючи пам’ять, падав у холодні ріки, 
перепливав озера, ловив руками змій і відлежувався після зміїних укусів, 
збирав гербарії, сушив коріння, листя, винаходив чаї, які означували місця, 
вилазив виноградом на балкони, вилазив на скелі, не користуючись 
жодним обладнанням, не дбав про самовираження і самореалізацію, 
пересідав із поїздів на поїзди, шукав мінеральні джерела, капища, рослини, 
галюциногенні гриби, приносив на собі біохімічну лабораторію, знаходив 
галюциногенні гриби, відводив із гір до міста божевільних дослідників, 
котрі не знали дозування, задихався від болю в голові, місяцями вмирав і 
оживав у лікарнях, розглядав ультраструктури, без змоги встати з ліжка, 
раптово присідав, збитий несподіваними навалами ультраструктур, втра
тивши надовго орієнтацію і блукаючи насліпо, вивчав рослини і їх місця, 
жив в паралельному світі ультраструктур, не гублячись, і, незважаючи на 
незрячість, збирав ягоди у гомеопатичних дозах, просякав димом, запахами 
трав, потоків, кори, великих кудлатих псів, падав у прірву, коли від нападу 
ультраструктур скеля перетворювалася на побільшені ландшафти, за які 
насправді рукою не втриматися, годував птахів і звірів, розказував жінкам 
про ультраструктури, про дивовижні зовсім інші світи, які поруч, робив із 
ними так, як навчився у рослин, залишався сам, коли ті не витримували 
життя поруч з хворобою, вирощував цикламени і крав ірисй, купував у 
букіністів мапи гір, переховувався у цитаделях, курив безліч сищрет, кожна 
була якась інша, кожен раз він був іншим, в іншому місці, знаючи інше і 
люблячи інших, медитуючи на воду, вогонь, каміння, *мари, інше 
пам'ятаючи, він збирав горіхи, вводив у вену анальгетики!, палив під
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печами, переважно мовчав, відпроваджував Млинарських до мосту, 
найкраще визначав рослини, найкраще знав гори;

Северин відчував, що швидкість дуже велика, він не міг вже розрізнити 
лиць, потім — рук, потім — фігур, до озера збігалися дахи, шпилі, мости, 
кладки, мансарди, веранди, Галереї, ґанки, балкони, комини, дерева, 
виноградники, скелі, зруби, річні острівки, бастіони і форти цитаделі, 
сади, городи, ожинові нетрі, сходи, каплиці, скелі, пустища і смітники, 
колії; все це зі всіх боків закінчувалося горами, безконечними переходами 
гір в гори, було спокійно від такої краси;

з більшої висоти сукупність всіх ландшафтів виглядала як цитологічна 
мікрофотографія, як топографічна карта, як томограма мозку, все це 
нагромадження розумілося фермою, котра вміщує озеро, пляму, котра 
лучить тривання...

... Северин відкрив очі і подивився на годинник: минуло двадцять 
хвилин, Птаха ще медитувала. Він забрав сигарети, погасив піч, потім 
підпалив запальничкою томограму і вкинув її до печі, полив араукарію 
молоком, призначеним для кави, випив схололу каву й одягнув дуже 
великий і тяжкий плащ, пошитий з пледів, вийняв цигарку з пуделка і 
поклав її окремо в бічну кишеню.

Він хотів покликати Птаху, але вирішив, що не варто перебивати. Але 
вже не відніс на місце її светрів, а кинув коло неї на підлогу. Він поспішав, 
щоб добігти до нічного поїзда в гори. Птаха от-от побачить, куди йти, 
якщо захоче.

Северин вирішив припалити ґалуаз аж на мості. Смак кави за той час 
ще не мине.
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Тарас ФЕДЮК 

ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ

Поема

1

Боже, у них так багато високих хрестів,
Але, крім мене,

ніхто на хрестах не рознятий!
... Я не пригадую,

я видається, — ходив,
Збиваючи ноги

в свавільній терновій мяті.

Я був молодим
і я вірив і в Тебе, / них,

Я щось викладав
з букваря, а вірніше — із Біблії.

Хто перший шепнув у мій слід: "Суть на Син, л/ze Псих"? 
Ця фраза пустельним піском,

яяче ящірка, збігла.

А варто б із неї почати,
жм/о /з Слова — усе.

Хороша робота — скінчилась сотворениям звірів.
А далі, о шостім,

Отець вже не думав, а вірив.
Й  відтак вже не відав,

ліпить він
і що несе.

Роботу зробивши,
пустити на вітер паркан —

Не буде паркану, я тільки пахтітиме ватра.
0  шостім дні, мабуть,

роботу робити не варто б,
Тим більше таку.

Не відсохла — бо Божа — рука.

А потім мене посилати — такий собі "бой", —
ЛГодм, проповідуй і організовуй потопи,
Коли уже є

непотопні і вічні холопи,
1 цей божевільний

із водної станції Ной.
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Підставитись — і...
відшуміли деньки золоті,

Гуляє губами червона гармошка нагубна...
Такий собі нетрадиційний ерзац самогубства: 
Чужими руками —

самого себе —
на хресті.

Довір я не виправдав. Справи здаються в архів. 
Піском промокне

манускрипти залапані вітер.
Вони від нас взяли єдине:

потребу судити
І  право тлумачення

заповідей і гріхів.

0  батьку всевишній!
Живи й не народжуй синів.

1 не посилай їх... Погана, їй-богу, робота, 
їх здасть, не змигнувши,

апостольська сита сволота,
А ти все чекаєш при павутиннім вікні.

Я тут уже був...
Чудеса під цим небом творив.

Вони — ще малі — роззявляли роти і сміялись.
Але під плащами

стискали залізні кинджали 
І  міряли нишком дорогу мою до Гори.

А я їм про вічне:
любов, всепрощення, мольба...

На хмару — немов на ікону —
на хмару, на хмару!

Хоч голі, голодні, дурні,
але вже — комісари.

Зірки віфлеємські горіли на вбогих лобах.

Під гавкіт вівчарок 
І викрики: "Сука!" і "Стой!"
Скінчилось моє проповідництво. Біль у долонях.
Ти чув мене, Батьку? Ти бачив, як тяжко холонув? 
І  знов посилаєш.
І  я уже двічі герой

Посмертно.
Ступив на повторну потворну траву,

Вона з тих колишніх часів почорніла помітно.
І  знову мене зустрічають,

обдерті й привітні,
Дурні і такі ж комісари.
Поки що живу.
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їх дивні молитви записую, наче фольклор,
Від жаху рука ледь тремтить.

І  рядочкиу як цвяхи. 
Що ми наробили?Бог Син, Бог Отець...

Тільки плахи 
Посіяні в цей золотий патріарший простор.

МОЛИТВА 

Забери у Нього —
дай Меніу 

Страждущих веди по Його полю... 
Навесніу кохана, навесні 
Поле не підніметься ніколи.

Дай мені у руки чорний ніж,
Дай Йому

мого ножа у груди.
Спи, кохана, спи, кохана...

Спиш ?
Він уже на цій землі не буде.

Укради вогонь і кинь Йому,
Поки Він горить —

нам тепло буде. 
Ангели летять зі злітних смуг, 
їм хустинами услід

махають судді.

Поігіл зазирне за небокрай,
Дим гіркий —

у небеса крислаті...
Боже, Божеу Боже —

покарай!!!
Не самому ж гріх на душу брати...

...Під вікном ковзнула чорна тінь.
Він прийшов.
Будь проклятий.
Амінь.

2

Відцвіло у мій Отче. Зацвіло.
Цвіллю вкрились пальці троєперсні. 
Наше вчення їм не помогло —
Кілька прикладних абстрактних версій.

Самовбивці. Кров тече в моря.
Сіллю сяє в похоронних квітах.
Дощ червоний —

вітерцем у вітах.
І  горить число календаря.
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З усіх ікон —
Ми, немов людей забутих фото. 
Чорні сили правлять на болоті,
Чорні тіні ходять на поклон.

Помилково сотворенний
чорний крук, 

Сині очі виклює могилам.
Крові, що стікає з моїх рук,
Два тисячоліття не спинили.

Не спинили.
Смерть стає життям. 

Тягнуть мідні пригорщі каліки.
Руку простягни — апокаліпсис.
І  руці немає вороття.

Вік новий — на кінчику пера,
Що підпише вирок невблаганний, 
Зарегоче блазень балаганний,
Зблисне ключ апостола Петра.

Хмарою постане в небі Бог.
І  останній хам,

вже майже мертвий, 
Біблію на небеса поверне,
Мов старий бібліотечний борг, —

Нерозрізану, нечитану ніким, 
Нездійняту до висот закону. 
Убивать людей, б'ючи поклони..
Ні, не їм писалося,

не їм.

Я іду. Удруге. Вдруге. От.
Спроба і утіха ідіота.
Чую не важке знайоме: "Хто ти ?",
А чуже коротке: пХто ідьот ?!"

Я іду. Інспекція гряде.
Суд іде і кара справедлива...
Караул нахабний і сонливий 
Автомат приставив до грудей.

— Ти іді, отєц,
покуда цел,

.............. , паскуда.
— Я твій батько,

я умію чудо...
Я умел когда-то, 
я умєл, —

Всіх календарів.
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Белькочу. І  не від смерті — страх. 
Все-таки не вперше помирати.
Тільки як набридло воскресати,
Смерть свою

своєю ж бо поправ...

Ангели із крильми або без 
Крильми б'ють дротам колючим в вічі. 
Розум засвітить на цім обличчі — 
Найстрашніше із моїх чудес,

Найпекельніше. Найважче.
Але я
Прориваюсь крізь важкі кордони 
У потертій німбовій короні 
І  в подертій мантії.
Суддя.

І  таки виходжу на майдан —
Величезний, сивий, як пустеля.
Ось вони. Печальні і веселі.
Аз якщо приповз,

то аз воздам.

Всі зібрались. Море — не ріка.
Голови — як чотки незлічимі.
— Я прийшов судити.
— Ми судимі.
Ми вже відбули свої строка.

Отче, й справді.
І  куди не кинь —

Ні життя, ні правди, ані волі.
Тільки страх над висушені чола 
Й  мисочка, прикута до руки.

А понад всіма — високий хрест 
З транспар антиком: "Христос — воскрес!"

Хто вони ? Покора і ганьба 
Витоптала їм свої обличчя...
Ката вибирають. Ката кличуть,
Що ловкіше голови руба.

Він уже не раб, а яничар,
Він уже від них узяв сокиру...
А сокира, як шматочок сиру,
Тільки спровокуй коротке: "Кар!"

... Попереду всіх — поводирі.
Трішечки біліші і ситіші,
Злякано тримають в тоскній тиші 
Ними ж недоїдений пиріг —

28

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Зустрічають!
Лобом твердь б'ючи,

На піску сухім губами пишуть... 
Простягаючи мені якнайніжніше 
Від хреста розп'ятого ключі.

Зиркають — візьму чи не візьму, 
Постраждаю за гріхи смертельні Ьсні 
Ще раз?

Я стою. Дивлюся тихо.
Віри — знаю, але вже не йму.

Цвяхи на піску. В серцях босот — 
Страх, як цвях,

забитий в душу кожну. 
Знають: розіпнути мене можна 
Лише за моїх всевишніх згод.

А як не захочу? А якщо б 
Палі їм поставив над потопом?
Хай вони собі страждають

скопом
За увесь свій вироджений скоп.

Це ж вони убили всіх моїх,
Тих, з великими, неначе німб, очима. 
Свідки є. Могили незлічимі 
Й кілька лічених

згорілих білих книг.

Інший вимір. По той бік добра.
Коло провести навколо себе.
І  кадилом бовтається в небі 
Зграя птиць, яким уже пора.

Вилами запишем по воді,
Вила так і лишаться у слові...
Де безсила місія любові,
Там безсила місія судді.

Ці — вже інші. Ці — уже не ті,
Яких мріялось Судом страшним судити. 
Ці — судимі.

їм над їхнім світом - 
Чорні тіні іншого судді.

З

Сідає сонце. Юрмище стоїть.
В кулак терпляче свищуть нетерплячі:
— Христос! Давай!

Суди нас... бо інакше... 
Уже пора. Душа вогнем горить.

29



Відлічено простий, як двері, лік, 
Перед очима попливли зелені гноми... 
Вже вечір. Зачиняють гастрономи, 
Л нам іще не били синіх пик...

Помилуй, Отче! В цій самотині, 
В цій однині, прошитій одниною, 
Цей натовп нависає наді мною, 
Як вирок

моїй вірі
і мені.

4

Не смій вертатись, сииу мій. Суди. 
Вогнем випалюй гріх,

виполюй душі. 
Ще затріпочуть у пісках сади,
Ще упадуть під ноги дулі-груші.

Я сотворив. Усі вони — jwo/.
Не вигибли ні в щелепах, ні в лапах... 
Історія розбита на етапи,
Обіч доріг — конвой і солові.

І  що тут дивного:
у муках боротьби,

Яка, як шлях,
розбита на етапи, 

Зуміли вижить
в щелепах і лапах 

Конвойні переважно
і раби...

Ми випустим на волю!
Божий суд 

У тім-таки і має полягати,
Щоби судом судити

чорні ґрати,
І  осудити ґрати...

і впадуть
Тяжкі кайдани...

5

Ні, не упадуть/
Самі собі піднімуть і почеплять — 
Раби прості, заслужені, почесні... 
Шматок під ноги

і тавро на грудь.
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Отож, виходжу.
Знаю — розіпнуть 

За те, що їх на горло не караю.
... Мій Суд страшний

причастям виглядає 
Із огляду на їхній Самосуд.

Ні, Отче.
Все, що можу —

із хреста — 
(Така собі трибуночка святая) — 
Шепнути їм у вічі: ".Відпускаю..." 
Провалено пришестя.
Пустота.

Пустеля.
Не вознось. Не воскрешай.

Я не суддя. Тут виміри інакші.
Вони не наші, Господи, не наші... 
Стікає кров з плеча замість плаща...

На шрамах рани...
Де їм зрозуміть,

Що в цій піщаній і пекельній тиші 
Я вишепнув їм вирок найстрашніший: 
Вони не наші, 
їх не нам судить.
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Євген РОСЛИЦЫШЙ 

ВІРШІ

ДУМКИ

На початку було Слово...

У правсесвітах вакууму 
Ви запліднились:

всесутні,
всезмінні,

всебутні.
/з всесюдів вакууму 
Ви народились:

всевірні,
всевільніу

всесильні.
У безконечностях взяли ви свій і кінець і початок, 
І  даєте ви і початку і кінцеві початок.
І

Ним,
і У 

Німу
і із

Нього
вас:

Свавільно, безгрішно, безкарно 
Завершено незавершеним словом.
І

так:
Недовершеність довершеність попрала,
На початок ставлячи слово.

Алеу
все ж таки:
Ви одинокіу всевсюдніу всевільніу 
Вас не заарештують!

СТО ШІСТДЕСЯТ МОЛИТОВ

Василеві К.

Чорноморокою ночі балушать на совість 
Сумлінням завмерлим 
Дерев'яні маски 
Пилатів.
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/
За них, і 
За озоріння 
Хулаїв усіх 
Фарбами в тернах 
Його ти ласки благаєш.

І
На всіх 
Саванах 
Сірих твоїх 
Потентатів смертних 
Беззамінно хрестять 
Твої отченашні олії, щоб 
Ближніх своїх ізбавлять:

ВІД ГРИБНИСТИХ АТОМІВ! 
Родженцю прерій, що 
Чорнозем всюди ти бачиш, ти:

І  за нього, 
і за них, 
і за всіх,

Слати ревнисто продовжуй 
Свою фарбяну молитву до: БОГА.

МАЛЯРЦІ
Галині Н.

Ти
Фарби акордуєш в предива:
У євшанні, рідні у святі,
У вседенні, болючі, смішні.

Ти срібного химери затаїла в фарбу,
Ти аркану вирії зачарила в фарбу,
Ти запах трав і губ жагу заманила в фарбу,
Ти гіркість сліз і щастя солод зайняла в фарбу.

Мовлення райдужне твоє живе: Фарба,
/  цвіт і легінь і калина: Фарба,
І  грім і пісня і родина: Фарба,
Перед і над тобою: Фарба,
Суть буття твого: Фарба,
Світ: Фарба,
Я: Фарба.

Я рад, що ти не з тих,
Що Рубенс, Рєпін чи Ван Ґоґ,
Я просто рад,
Що ти:
Галина.
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Василь TPAKAJIO

КОЛОНІЯ

Уривок з роману

Антін Навільський такого ще не видів. Живуть совіти як бусурмани: в неді
лю рубають дрова, посту не знають... Йдуть попри священика — то хоч би хто 
Бога згадав. О, вже війни бавляться. Не дають по-людськи навіть недільну 
службу відправити. Отець, аби не стрічатися з призовниками, що марширували 
до центру, зачинив хвіртку і широкою, вкладеною кам'яними плитами стеж
кою рушив до дверей церкви.

Скільки праці від тридцятого року тут затратили жнивчани, аби в самому 
центрі містечка збудувати з білого тесаного каменю найбільшу в окрузі церкву 
з п’ятьма банями!.. Споруджений на пагорбі, за проектом львівського архітек
тора, храм виднівся за кілометри і з заходу, і зі сходу, з півночі та півдня. 
Мешканці містечка любили отця Навільського за чесність, порядність, відвер
тість. Ще за Польщі він зажив поваги серед віруючих як поборник всього ук
раїнського. Свого часу застерігав земляків і щодо совітів... Колись вже стрічав
ся з московитами як старшина УГА. Потім, поранений, дістався до Праги...

Отець Антін відчинив дубові двері. Лютий гарував морозом, але розпашілі 
молоді хлопці в кирзаках та куфайках хвацько обцасували дорогу — аж парува
ло з-під шапок. "Красная армия всех сильней..." — лунало містом. "Свят, свят, 
свят", — прошепотів отець Антін. Ще тиждень тому ці двадцятеро юнаків 
уважно, склавши наперед себе руки, слухали його проповіді, а ось ниньки со
віти муштрують їх до своєї армії... За старшого — Млиновий. Он як командує
— раз, два, в ногу, раз, два...

Парафіяни вже йшли на службу Божу. Отець перейшов просторим примі
щенням і зник у супроводі старшого брата Стефана за захресіією.

— Покличте мені, Стефане, Софійку, — попрохав, зав'язуючи на собі фе- 
лон.

Софійка, як завжди, сиділа в першій лаві, де молилися усі старші віруючі. 
Людей уже найшло — стати ніде. На хорах готував хористів до співу дяк. Стар
ший брат підійшов до жінки, нахилився і щось шепнув їй на вухо.

— Слава Йсу Христу! — поцілувала священикові руку Софійка.
— Слава навіки! — відповів отець. — Софійко, то відколи ваш приймак 

Іван служить совітам? З доброї волі чи як?
— Біда прийшла до нашої хати, отче, — сплела руки жінка. — Добралися 

воєнні і до плебанії. Прийшли якось, оглянули господарку й надибали в стодо
лі Дмитра та Івася — обидва сховалися там. Як знаєте, отче, останнім часом 
столярували, аби вижити: кому ліжко робили, кому шафку... Сокиринчук 
підовчив Іванка. Ось так і жили, аж поки совіти не навідалися. Назвали їх бан
дитами, — ховаються, мовляв, од влади у лісі. Потім сподобалися їм Дмитрові 
коні — забрали до колхозу... То Сокиринчук і згодився записатися до того кол
хозу, аби хоч коні були з ним. А Іванка записали до якихось призовників. Ось 
і співає теперечки по місту...
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— Питаю про це тому, — мовив отець Антін, — що Іван — хресний аптека
ря Ліснянського, а пан Мирослав, царство йому небесне, — священик перех
рестився, — був моїм добрим знайомим. Ото, гадаю собі, не файно, коли син 
служить вбивцям свого хресного батька.

— Хіба пана Мирослава вбили? — вирвалося з уст Софійки. — Він, кажуть, 
сидить у криміналі...

— Звідти, пані Софійко, — взяв хрест до рук отець, — живим ніхто не по
вертається.

Софійка сиділа в першій лаві кінцями хустинки витираючи сльози, які тек
ли впадинами її покраяного зморшками лиця. Пан Мирослав, пан Мирослав... 
Священик, відправивши Проскомидію, кілька разів у молитві згадував це ім'я. 
Коли Софійка оговталася від горя, то отець саме підходив до Святого престо
лу. Низько поклонився, перехрестився й тихо мовив: "Благословен Бог наш 
завжди, нині, і присно, і во віки віків, амінь...". А далі голосно: "Благословенне 
царство Отця і Сина і Святого Духа, нині, і присно, і во віки віків". Хор заспі
вав: "Амінь!" А потім хористи затягнули мелодійно: "Бо-же великий, єдиний!.."
— український церковний гімн, яким щоразу — до приходу нової влади — за
кінчувалася служба Божа.

Отець Антін вдивлявся у знайомі обличчя парафіян, відчуваючи, як грудьми 
котяться до горла клубки жалю й розпачу. Безпорадність нагло душила його 
волю, його слово. З міста мало не щотижня безслідно зникали люди, а він — 
служитель Господа — безсилий був що-небудь удіяти, допомогти, запобігти, 
порадити... Совіти з ним не рахуються, дивляться як на ворога. Відгородили 
школу від церкви, — тепер і до дітей тобі, Антоне, зась. Здається, отой здоро- 
вань-енкаведист так відразу при стрічі й задушив би священика... Отець пи
льно подався на вхідні прикриті двері — будь-якої хвилини можуть з’явитися: 
відспіваний же ниньки гімн новою владою заборонений. Чи донесе хто?..

Іван Млиновий перед полуднем звільнив взвод призовників від маршів, 
дозволивши розійтися по домівках. Зайшов у кабінет до Калинича. Прочинив 
двері:

— Можна?..
— Заходь, — підвів голову Калинин. — Ти знов про аптекаря?.. Сідай, — 

підвівся, вказуючи рукою на крісла попід стіною. — Видиш, як тобі правильні
ше пояснити... — Василь засунув руки у глибокі кишені й закрокував довкола 
столу. — Я ніби начальник — заступник голови райвиконкому, так? Так. А 
насправді, повір мені, Йване, — поклав праву руку на серце, — я тут ніхто. Ро
зумієш, — ударив правицею по столу, — ніх-то! Ось ти кілька місяців просиш 
за аптекаря. Думаєш, не хочу допомогти? Не можу, хоч твій хресний колись і 
мене, по суті, врятував від смерті... Словом, — Василь відчинив кватирку, — 
влади у мене ніякої. І де твій Ліснянський тепер — тут ніхто не знає. А хто й 
знає, то не скаже. Ось так, братчику. Маєш закурити?

Іван витягнув пачку "Біломор-каналу" і простягнув Калиничу. Колишній 
"адвокат" в очах Млинового за два неповних роки радянської влади дуже змі
нився. Куди й зникли ота впевненість, віра у світле майбуття... Відчувалося, 
що гіркі розчарування розмивали потроху кам’яне, здавалося, серце вишколе
ного житіям комунара.

— Мені важко ниньки дивитися в очі тобі, — затягувався раз по раз димом 
господар кабінету, — але ще важче — товаришам по підпіллю. От учора ареш
тували хлопці з того відділу, — він кинув головою за стіну, — сім’ю Божака, 
мого близького друга...

— Божака? — перепитав Іван.
— Його... — Калинин причинив вікно. — 3 жінкою та дітьми їде зараз то

варняком до Сибіру... Арештовано Збражика. Політику йому шиють...
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— Ну, а ти ходив до майора? — вступив до розмови Іван.
— Чи раз! — безнадійно махнув рукою Калинич. — І в Цукермана був, і в 

Капштика... Заслужили, кажуть, у радянській тюрмі ніхто даремно не сидить. 
Ось так. Нема ніде на білім світі правди, — сів за стіл Калинич, втопивши об
личчя у долонях рук.

— Коли навколо страх, то правди не варто шукати, — мовив Іван. — Біда 
бере за горло, змушуючи людину брехати, брехати, брехати... Як то страшно!..

Іван не докінчив думки, бо до кабінету увірвався Плохих.
— Твой поп, — почав від порога не вітаючися, не звертаючи аніякої уваги 

на Млинового, — вчєра пєл з парафіянами націоналістічєській церковний 
гімн. Як тобі, представнику влади від корінних жигєлєй, це нравиться?

— Я, товаришу майор, — звівся з-за столу Василь, — до церкви не ходив і 
за Польщі, — то звідки можу знати, що співають віруючі тепер?

— Ето Же чистейшей води націоналізм! Храні Україну, храні... Надо будет 
спросіть етого попа, кто должен храніть вашу Україну!

Круто розвернувшись, майор гнівно грюкнув дверима і вийшов з кабінету.
— Про вовка помовка, а вовк тут, — занервував Калинич. — Важко мені, 

Іване, важко. Не звик до такого... Скрутно було за Польщі, але ми чітко бачи
ли ворога; нині ж — скрізь невидимі "вороги народу". Та найстрашніше, ніхто 
не може тобі Гарантувати, що завтра до їх числа не потрапиш і ти...

Ой, як радо стає на серці в людини, коли стихають зимові заметілі, поволі 
чорніє земля, ще не дуже іріє сонечко, що ходить краєм неба, висушуючи пер
ші стежки. Радість оселяється навіть в душі старого, — а мале, як та курка, що 
навесні не знає, в якому гнізді знестися: то тут бігає, то там скаче, то ген онде 
регоче й виспівує!..

Весна. Ох, як час збігає. Варвара Михальчукова щільніше затягнула кінці 
хустини, бо воно ніби й тепло, але вітерець робить своє, хоч за тиждень вже й 
Великдень. А ніби вчора пекла калачі на Різдво... Так і вік сходить...

Підходить пора доїти корову. Нова влада як роздала за безцінь землю і 
худобу, так само й відібрала все до колгоспу. Навіть кури довелося віддати. За
лишилася на господарстві одна корівчина. Правда, як Бог дасть, десь у Петрів
ку приведе теля. Варвара зайшла в хату, взяла кочергу й розгребла в печі жар. 
Тісто росло — пора й садити в піч. Вимісила якраз на десять калачів. Щоправ
да, вони з Ганнусею не дуже ласі хліба, бо є ще вдома два хлопи. Миросьо з 
Андрієм як вранці, так і ввечері намастять собі по байді смальцем і з цибулею 
смакують. Та най їдять, аби здорові. Миросьо — викапаний старий, а Ганну
ся... Варвара враз засумувала: банує дівчина за Бойчишиним сином, якого заб
рали москалі... "Най ся гнітить, а тим часом видою корову. Гай-гай — сонце 
давно за полуднем".

Думки її несподівано обірвав злий гавкіт пса. Хтось чужий на подвірї, — на 
свого так би зуби не шкірив. Варвара відсунула стільця, погладила червонясту 
первістку і з відром вийшла у двір. Млість відразу приступила до серця.

— Або закрий його у буді, або... — Мацьо Штайн витягнув із кобури пісто
лет і махнув до брами, не оглядаючись, ще двом воєнним. — Обшук — у хаті й 
у дворі!

Поки Варвара вгамувала пса, міліціонери зникли в хаті.
— Де господар? — присів на порозі Штайн.
— Десь на городі, спалює старе бадилля, — ледве відповіла жінка.
— Клич, поїдете з нами.
— А то за що така кара? — впала на коліна перед енкаведистом господиня.

— Помилуйте, за що? — голосно заголосила, хоч добре знала: просити марно, 
не до неї першої прийшли.
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— Радянська влада з куркулями не бавиться, — кидав між жовті зуби со
няшникове насіння Мацьо. — Нагарбали добра, а віддачі ніякої. Он, — кудись 
кивнув головою, — бідні люди соломи хату пошити не мають, а ви — під бля
хою! Багачі!.. Нащо їм колгосп? Досить нюні розводити, ми сльозам не віримо,
— піднявся. — Клич, сказав, старого і дітей.

Варвара, зачувши про дітей, заголосила ще дужче: "О, божечку, а діти що 
винні?!" З-за стайні, почувши гамір, виглянув старий Михальчук із ґралями. У 
подертих, латаних на колінах штанах, у блузі, підперезаній мотузкою.

— Що сталося? — чи то офіцера, чи дружину, яка сперлася на загату, запи
тав Андрій.

— Я ж обіцяв тобі, голубе, коли ти коні ховав від колгоспу, — Сибір покли
че на роботу. Там будеш ґаздувати, — в єхидному смішку заскалив очі Штайн.
— Збирайся без крику й галасу, — попередив. — Рішення остаточне і, як кажу
ть у суді, оскарженню не підлягає. Так що рухом збирай шмугки, харч на до
рогу, та гайда до фіри, — він вказав револьвером на коней, що чекали за бра
мою.

То була колись його пара — Михальчукова... Господар лиш оком кинув — 
впізнав. З хати через відкриті сінешні двері повився запах свіжого хліба.

З ґанку зійшли двоє військових. Михальчук їх не знав.
— Нічего нє нашлі, товарищ капітан, — доповів один з них. І вже до госпо

дині: — Хозяйка, а хлєб, как уголь, чорний... Ми ведьорко води туда шуганулі, 
чтоби пожара нє било...

— Най ся вже діє воля небесна, — перехрестився Андрій. — Скільки дихаю 
на білім світі — ніхто на сій землі не мав хлопа за людину.

Він кинув під стайню ґралі і зайшов до оселі. З печі недавно біленими гли
ною стінами пливла з водою сажа. Віко скрині було відчинене, лахи — розки
дані по хаті.

За господарем переступили поріг і воєнні, приплентала ноги й Варвара. Сі
ла під вікном на бамбетель V

— Де діти? — суворо запитав хтось із трійці.
— Миросьо має бути зі школи, а Ганнусі нема — поїхала того тижня до 

стрийни, — відповів господар.
— Далеко? — поцікавився Мацьо.
— Аж під Львів.
— Поїдете троє, — Штайн защепив кобуру. — На збирання даю, — поди

вився на годинник, — десять хвилин.
— Варварцю, — термосив дружину Андрій. — Кидай щось у вузлик, а я 

вигляну Мирося.
Стало тихо. Лише квочка, що цієї весни рано розквокталася у Михальчуків, 

зашолопалася в кубашку на соломі. "За тиждень мають лізти курчатка", — по
думала Варвара і знову схлипнула.

— Давай, давай, хозяйка, — підганяв Мацьо. — У нас таких, як ти, сьогодні 
много.

Убіг захеканий Миросьо:
— Ма, ми кудись їдемо? Мені цьотка Ганна Клечакова сказали — біжи, бо 

твоїх забирають...
— Синочку, — кинулася до Мирося Варвара, притиснула його до грудей.— 

Не плач, сину, не плач, — цілувала русяве волосся.
— А ґде отєц? — запитав Мацьо Штайн.
— Не знаю, — тихо мовив Миросьо.
— Гриша, Саша, — кинув солдатам офіцер. Конвоїри вибігли у двір. За 

хвилю один із них стривожено гукнув із сіней:
— Товаришу капітан, хазяїн повісивсь у стодолі!..
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Варвара з криком "Анд-рі-ю!" відштовхнула Штайна до вікна, вискочила з 
хати і першою опинилася на сіновалі. Старий Михальчук вже харчав у петлі, з 
якої його вивільняли військові.

— Води! — крикнула Варвара, а Миросьо вже біг із відром.
— Нічого,- скреготнув зубами люто Штайн, — хай оживе — навчимо, як 

витворяти з нами комедії.
Він підійшов до Михальчука, взяв відро з водою, піднесене Миросем, і ви

лив її на господаря. Вішальник поволі приходив до тями. Офіцер міцно затис у 
кулаці пожмаканий мокрий комірець Михальчукової сорочки і вгатив чоловіка 
під груди. Той лише йойкнув...

— Тепер він пожалкує, — підняв Штайн кашкета, що злетів з голови у сіно, 
й витер об штани руки, — що повернули його з того світу. Три хвилини на 
збір — інакше, — Мацьо витягнув пістолета з кобури, — постріляю, як собак! 
При спробі втечі, — дмухнув у дуло. — Швидко!..

Йойкаючи, похитуючись, старий Михальчук з допомогою дружини та сина 
вийшов зі стодоли.

— Люди, поможіть... — не кричав, бо не міг кричати, а бурмотів старий. Та 
люди не чули його горя. Точніше — боялися чути. Переконалися — з новою 
владою не до жартів. Наче миші, зачаїлися в хатніх норах.

Варвара підсадила чоловіка на фіру, сама ж із Миросем вернулася на обій
стя. Поки скидала в мішок пожитки, хлопець налив у глибокий польський 
рондель свіжого молока з відра і підсунув посуд ближче до псової буди. "Рідне
нький мій, пий молочко, пий", — Миросьо впав навколішки, обійнявши пса 
за шию. Той, певно, з жалю засвистів носом, облизав дитяче обличчя...

З мішком позапліччю зійшла з ґанку згорблена жінка. Висипала курям зер
на, зайшла до стайні, відв'язала корову. Сльози, мов зі стріхи дощівка, капали 
в жолоб. Взяла наперед себе оберемок ячмінної соломи й кинула перед худо
биною.

— Ма', — кликав із подвір'я Мирось, — ходіть, бо вони лютують...
Варвара вийшла у двір, перехрестилася:
— Ганнусю добрі люди врятують...
— На станцію, — скомандував Мацьо Штайн, і биті батогом коні схара

пуджено зірвалися від рідного обійстя...

Від редакції, Ім'я Василя Тракала досьогодні було невідоме українському чита
чеві: ''Колонія" — дебютний твір молодого прозаїка з Бучача, що на Тернопільщині. 
Можна тільки вітати авторову сміливість, — 'замахнувся" ж бо він на роман- 
епопею, в жому поставив перед собою завдання відобразити складну, нерідко тра
гічну історію Галичини від початку нашого століття до найближчих часів. Серед 
героїв роману — й представники кількох поколінь різних галицьких родин (зроджені 
оповідями Василевих земляків та його письменницькою уявою), і особи історичні 
(Степан Бандера, головний командир УПА Роман Шухевич та ін.).

Слід зазначити, що це завдання виконати авторові великою мірою вдалося. Во
чевидь, придався йому й досвід попередників, зокрема знаменитого автора "Волині" 
Уласа Самчука. Та й укладена в роман багатолітня праця — і гранувальника сло
ва, і дослідника документів та архівів, і збирача автентичних свідчень.

Ми друкуємо, за браком журнальної площі, лише невеличкий уривок із роману,
— проте сподіваємося, що він зацікавить читачів. Якщо ж із-поміж них знайду
ться охочі фінансово допомогти Василеві Тракалу у виданні його твору окремою 
книгою у — просимо шановних добродійників повідомити про це редакцію "Сучаснос- 
ти ".
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Наталка ПОКЛАД

ЗМАГАННЯ ВОГНЮ

* * *

Все відіб'ється ув очах туману, — 
й кривавий меч, що навпіл розсікав 
осінню тишу й душу, нею п яну, 
і ґвалт юрби, яка жадала прав.

Туман усе вбере, усе поглине
і, погойдавшись, наче корабель,
над розпростертим тілом України,
полине звільна до чужих земель —
покликати новітнього Боплана
(бо ті, що топчуть, вже самі прийшли), —
нехай би описав її на ЗЛАМІ,
коли чужі зриває постоли...

* * *

Такі світанки безголосі, 
така важка луна сторіч...
Це просто осінь, просто осінь, — 
тривожна осінь нам навстріч.

І  чи вітати — чи втікати ?
А як втікати — то куди ?
Грозою спалено палати, 
вітрами звіяно сліди.

Спитай дерев, що в сон заходять, 
чи віриться у весну їм?..
Перед життям — превічний подив 
щораз у  втіленні новім.

То звідки серця щем, і острах, 
і скорбна хвиля до чола ?
Це ж тільки осінь, тільки осінь, 
холодна осінь підійшла...
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погоня
...Спитала у  весільних я музик:

— Чи ж збудеться моя жіноча доля? —
Із неба засміявся молодик:
— Любись, любись, чорнява, та поволі...

Ударили музики вічний марш, 
аж зашпори по серцю перебігли:
— Є шлях щасливий, але він — не ваш; 
у ВАШ уже летять пекельні стріли...

...А мама житом засіва його, 
а мама вчить: — Не озирайся, доню!..

Весь день змагався в двох свічках вогонь — 
хто перший перепинить ту погоню ?

*  * *

Так мало любові в цім світі, так мало тепла, 
і душі людей очужілі такі та жорстокі; 
хотіла я бути між ними, але не змогла: 
там вихори чорні закручують чорні потоки.

Дай світла, епохо! Ми ті, що зі світла ростем, 
а в чорних потоках ми губимо голос і силу; 
юрба гендлярів заливає дзвінкий наш Едем, 
усе, що не з ними, — на вітер, під ноги, в могилу.

Траво, озовись! Пташко, небо над нами збуди! 
Енергія волі й краси незнищенна, я знаю, — 
та чорні потоки несуть нас, несуть нас...

куди?
чи в тихий Дунай, а чи в безвість уже із Дунаю ?!

* * *

І  помолюсь душею: 
сило світла,
могутня сило недосяжних сфер, 
колись така чужа і непривітна, 
така жадана і близька тепер.
Прийми мене, малу, в свої чертоги, 
дай серцю — легкість, тілу дай снагу; 
так довго я блукала без дороги, 
себе губила в чорному снігу.
Тепер я чую голос твій органний 
і бачу твій високий фіолет, 
і всі оті зневіри, втрати, рани — 
лиш старт, яким ти зачинаєш лет.
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Прийми мене, малу, в огром свій світлий 
і в серці у людськім відкрий огром, — 
і може, звідти, може, вже аж звідти 
збуджу я землю золотим крилом.

* * *

Я ще з ним. Я ще чую,
як б'ється тужне його серце.

Я ще з ним, я ще в ньому, в його золотих берегах.
Я в осіннім раю цім

ще маю комірку для себе,
і залюблений спокій

поймає мене, а не страх.
Ця величність природи, її впокоряюча сила, 
це блаженство єднання у тризні прощальних октав, 
і у плоті людській заболять раптом

втомлені крила:
ВІН створив, і приміряв їх —

але чомусь не віддав...

АЛЬТАНКА НА АНДРІЇВСЬКІМ УЗВОЗІ

Сніг чаклував — ми піддались чаклунству. 
Сніг нас кудись у  білу безвість вів.
Назирці йшла холодна тінь Прокруста, 
внизу Поділ вогнями клекотів.

Кажи, кажи — твої слова солодкі, 
солодку муку принесли вони.
Цей спалах душ, цих кілька спільних кроків, 
коли нема ще кари і вини.

Лиш лет... А може, з долі виривання?
З чудних земних законів, що дали 
душі — і цей вогонь, і це чекання, 
й любов, яка народжує полин?..
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Павло ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ

КОЗИРНА ГРА

Поема

1.

Не геній, we талант, не графоман,
Л лиш душа, доведена до крику,
Меяе з/ сиу щоночі підніма 
На Божий суд і на печаль велику.

Моя печаль, до берега причаль.
Та де ж той берег, до я/сого чалю ?
Я вже своє, напевне, відкричав 
І  став німим із власною печаллю.

"Мовчи та диш,- повчають,- бо згориш. 
Ще ж маєш хліб

(гляди, щоб не відняли!)
Забийся в нірку і сиди як миш,
Поки тебе з землею не зрівняли ".

Забийся в нірку...
Є своя нора.

Ще є зерно з минулого врожаю.
Ще ж, слава Богу, люди поважають - 
Мовчи та диш. Бо не твоя пора.

Чия ж пора? Навкруг суцільна гра. 
Театр абсурду - помінялись ролі:
Он вже блазнюють ті, хто грав героїв. 
Мовчи та диш. Бо не твоя пора.

Ще маєш ночі чорні, мов смола.
І  перспективу - десять пудів диму! 
Прядеться думка тихо і незримо,
І  ніч мала, і довга ніч мала.

Чия ж пора ? Чия козирна гра ?
Лягай та спи. Не згадуй чорта всує! 
Хай карти він чи долари тасує - 
Тобі то що ? Це ж не твоя пора.
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Ну от, вже й ранок. Зайнялась зоря. 
Досидівся. Коли вже тут лягати ?
Он еже нужду справляють "демократи " 
І  чистять зуби, бо сьогодні пря.

І  гострять зуби, мітячи на трон, 
Упевнені в собі і круто заді,
Щоб о десятій стать на барикади 
І  взяти штурмом в залі мікрофон. .

Вже подано авто (як у кіно - 
Незмінний атрибут номенклатури),- 
Щоб відвезти вовків в овечій шкурі 
Туди, де все розписано давно.

їх обминає зголоднілий люд,
Йдучи із хати хліба шмат шукати,
Бо що їм "демократи" -

в чергу б стати,
Щоб їжі взять.

Який пекельний труд!

Хай ще не голод. Та стоїть юрма.
Ще напівсонна, та міцніша муру. 
Гуртується затято і похмуро.
Стоїть юрма. Безлика і німа.

Стоїть юрма надійно, як тюрма.
Юрма, що називається народом.
Юрма, якій даровано свободу,
Й  пуття нема.

І  крайнього нема.

Тут рівні всі:
герої, мудреці,

Робітники, селяни, професура,
Алкаш й дружина класика Сосюри - 
Стоять і ждуть з торбами у руці.

Горбатий критик,
древній, наче Бог - 

Він скуштував і слави, і репресій,
Він все життя віддав проклятій пресі - 
Допитується, чи дадуть у борг

Не молока, не м'яса,-
чверть хлібини... 

Пояснює, соромлячись дарма,
Що тиждень тому поховав дружину,
А тут зима...

й купончиків нема.
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безлика і німа.
Порожня, як полиці гастроному. 
Схопив обідків - і мерщій додому!- 
Страшна юрма.

Холодна, як зима.

Відстояв.
Ухопив!

І  ти вже Бог! 
Нехай не Бог, а все-таки людина.
Ідеш додому, й раптом думка зрине:
"Цікаво, чи дали старому в борг?”

Вернутися б,
поглянути,

спитати - 
Та огаядатись сил уже нема.
І  легше душу чортові віддати,
Аніж дивитись, як стоїть юрма.

Зайдеш в квартиру - Божа благодать. 
Зачиниш двері -

от і втік од світу.
Тут все твоє:

борги, болячки, діти - 
Ще б тільки совість удалось приспать.

Та чи надовго ?
Душу відігрій,

Зготуй сніданок, випий чашку чаю,
І  на роботу чимчикуй мерщій,
Бо час уже у шию підганяє.

А на роботі...
Господи, прости - 

(Хто працював, той зна, як на роботі, 
Хто кров з нас п "є -

про тих розмова потім) - 
Прошу, молю: від злоби захисти.

Спаси нас Бог, помилуй і прости.
Дай доброти у справах і у слові,
Вдихни у душі крапельку любові,
Бо тільки Ти врятуєш, тільки Ти.

Мовчить наш Бог, високий і святий.
Чи задрімав, чи просто вже не чує,
Чи, мо”, де-інде корінь зла корчує,
Та ми без Бога, як тут не крути.

Глуха юрма,
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Живем без Бога голі та сліпі.
В дрібних проблемах вгрузли по коліна, 
I  ради не дамо самі собі - 
Чи діти, чи байстрята України.

В нас що не крок - то чвари і гризняу 
Гризня, яка нас нищила віками.
А ми і досі чубимось щодня 
І  душим волю власними руками.

На брата брат - гриземось всі підряд. 
Сестра з сестри одежину знімає.
Ні правил гри, ні сорому немає,
Лиш дикий ринок -

кожному свій ряд.

Шукати правди - Боже борони!
Хоча б, здавалось, правова держава - 
Розкрадена,

розтрощена,
іржава,

/ лш,
ПАНИ-

зачухані пани.

Вождів нема -
в нас все колегіально.

І  винних теж -
г/?ш/ напівлеґальні 

(Поміж словес маскуєм хитро суть). 
Від рядових чинів до президентів,
Я/с в колективнім сексі імпотенти - 
Цінуємо можливість сачконуть.

2

Котилася торба
з великого горба.

А в тій торбі
хліб-паляниця...

Стоп!
Не годиться.

А в тій торбі
мандат депутата, 

Поїздка у Штати,
посилка від Буша, 

Подачка від Коля,
Клінтона чи Бога - 

Гуманітарна допомога.
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* * *

Може, я чогось не розумію,
Чи у цьому світі щось не так - 
Депутати мізками потіють,
Щоб затвердить свій нагрудний знак

В більшості із них в очах тривога,
І  печаль, либонь, яе напускна:
Сіять треба -

хоч молись до Бога.
Сіять треба, 5о уже весна.

А тим часом пущене на люди 
Дріб'язкове, хитре і нудне 
Брязкальце в лакованій полуді 
Урожай в Верховній Раді жне.

Висунулось, вискочило здуру 
І ніяк з трибуни не зійде.
Знає,

ту т  шанують Процедуру,
/  веем?, звичайно ж} підожде.

Може, есе оте не так і глупо,
І  комусь видніше там -

хто зна.
Та товчуть уперто воду в ступі - 
Випускають пару з казана.

Це не те, що таврувати зраду 
Й докорять за промахи чужі.
Йде тактична боротьба за владу - 
Спочивають втомлені мужі.

А на ранок,
чи то пак, "на утро"

Знов розминка, знову марафон - 
Тренер всім упевнено і мудро 
Дасть сказати слово

в "мікрохвон".

Генії з великої дороги,
Хто, скажіть, для вас бажає зла? 
Та про мене почепіть хоч роги,
Лиш би Україна ожила.

Щоб не йшли жебракувати діти, 
Привчені до спонсорських примар, 
Щоб труду училися радіти 
І  не заблукали поміж хмар.
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Сваритесь, підкошуючи віру, 
Хто б не вийшов - наганяє жах. 
Кричите, що котимось у прірву, 
ЛЬч, щоправда, ще на тормозах.

З

"Ой, лопнув обруч
біля діжечки. 

Ой, грибці ж мої -
сироїжечки.

Ой, думала ж я ,
передумала я...

Передумала я...
передумала...

* * *

Така важка порожня голова.
І  світ пустий, / оч/ спорожнілі.
Та все слова,

слова, 
слова, 

слова, 
слова...

І  не душа, а біс в людському тілі.

(Візьми з діда душу,
аяд й повісь на грушу. 

Буде старий знати,
як молоду брати...")

* * *

Усохаа груша.
Одубився дід.

І  молодичка більш не коверзує.
Бо що їй дід -

вироджується рід,
І  грішні душі чорт приватизує.

Зелена юність тліє без вогню. 
Доношуємо сорочки останні. 
Людське життя згноїли на корню - 
І  не в труні хороним, в целофані.
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То хто ж ми - люди ?
Чи таки юрма 

Юрма, м<(0 називається народом? 
Юрма, якій даровано свободу. 
і /  пуття нема. #

І  крайнього нема...

* * * 

їде, /де пан, пан 
На конику сам, сам.
А за паном хлоп, хлоп 
На конику гоп, гоп!..

*

Сьогодні "гоп",
а завтра - стоп!

І хто був хлоп -
тепер холоп.

А хто був пан -
то теж пропав,

З коня упав
і ловить гав - 

Кобила здохла.

4

Більше я нікуди не поїду.
Далі просто нікуди іти.
Сірий вовк уперто йде по сліду,
І  мені від нього не втекти.

Я вдаю, що бережу отару,
Хоч насправді дика круговерть - 
Сірий вовк унадився в кошару,
І  зчепитись мусимо на смерть.

Кожен з нас народжений з любові, 
Маємо родину і сім"ю - 
Тільки він іде на запах крові,
Я ж стараюсь зберегти свою.

Хай твердять, що всі ми рівні
й рідні,

Та мене чомусь проймає жах: 
Хижаків годують травоїдні,
А всеїдні ходять у вождях...
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5

Ой, ходила дівчина бережком.
Заганяла селезня батіжком.
Іди, іди селезню додому,
Віддам тебе дідові старому...

* * *
То чи ми дома, чи не дома ?
Ми голодранці чи пани,
Що, вічно скаржачись на втому,
Кладуть упевнено в штани ?

Ми єсть народ чи тільки піна 
У круговерті днів крутих?
І  що для тебе Україна,
Як ти налякано притих?

І  що таке твоя свобода,
Коли на волі ти зачах?
Коли уся твоя природа - 
Постійний жах в пісних очах?

* * *
Ще не весна. Ще снігу білизна 
Покрила землю і холодить серце.
Тремких надій обірвана струна 
Бринить мені: скороминуще все це.

Знову піде дівчина бережком 
Заганяти селезня батіжком...
Знов поїде пан, пан 
На конику сам, сам.

А за паном хлоп, хлоп 
На конику гоп, гоп...
Ще лопне обруч біля діжечки,
Дівчатка ж мої - сироїжечки.

Ой, думала ж я, передумала...

ГОЛОВА КВАДРАТНА.

P.S.

Ох і цікава ж гра у нас пішла!
Аби напхати їдлом клятий шлунок,
Здаєм в оренду совість і тіла,
І  кричимо, що то наш порятунок!

Березень-квітень 1993 р.
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Микола РЯБЧУК

ДЕЩО ПРО ’ПАРТІЮ ВЛАДИ” 
ТА КРИЗУ ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ

Думки за течією

Ще кілька місяців тому, здається, мало хто сумнівався, що "партія вла
ди" в Україні існує і що саме вона є головним організатором і натхненни
ком усіх наших здобутків, саме завдяки їй ми, власне, й маємо те, що ма
ємо. Термін "партія влади" міцно увійшов до нашого повсякденного полі
тичного лексикону, а політологи дали дефініцію й загалом непоганий ана
ліз цього феномена.

Партія влади, як писали ще на початку 1992 року Е. Вільсон та В. Яку- 
шик, — це політичний блок, що складається з "прагматично зорієнтованих 
і деідеологізованих вищих кіл старої номенклатури, представників держав
ного апарату, засобів масової інформації, керівників традиційних секторів 
промисловості та сільського господарства"1.

Донедавна ця "партія" контролювала абсолютну більшість місць у пар
ламенті (згадаймо хоча б славетну "групу 239”), її представники й сьогодні 
посідають ключові місця в Кабінеті міністрів та апараті Президента, домі
нують в органах місцевої влади у більшості регіонів, мають у своєму розпо
рядженні радіо, телебачення, чималу частину загальноукраїнських і абсо
лютну більшість локальних газет, тримають, як і раніше, в руках прокура
туру, суди, міліцію, формують на власний розсуд виборчі комісії і на влас
ний таки розсуд тлумачать виборчий, а заразом і всі інші “дишлоподібні” 
закони.

Словом, ідеться про значну й цілком реальну політичну силу, що відіг
равала раніше в суспільстві роль “керівної та спрямовуючої”, а тепер ус
пішно виконує роль сили "маніпулюючої та приватизуючої". Безумовно, ця 
сила неоднорідна (а хто нині однорідний?) і, взагалі, досить специфічна 
(недарма сам термін "партія влади" вживається в лапках, відбиваючи той 
простий факт, що згадана сила, з формального погляду, партією не є). Усе 
це, звичайно, слід ураховувати в політологічному аналізі, але це жодною 
мірою не заперечує найголовнішого: згадана сила існує і, додамо, досить- 
таки непогано собі існує на тлі нашого дедалі злиденнішого суспільства.

Чому ж раптом останніми місяцями авторитетні люди через газети, ра
діо, телебачення почали переконувати нас, що ніякої "партії влади" в нас 
немає і що, взагалі, все це вигадка, міф. Підступно поширюваний антидер
жавною (sic!) "п'ятою колоною" за московською чи то тель-авівсько-ва
шингтонською підказкою?

Міф про "Міф"

Першими "міф" про неформальну "партію влади" дезавуювали, як і го
диться, її неформальні лідери — тодішній президент JI. Кравчук та його го
ловний ідеолог, керівник служби з питань внутрішньої політики М. Ми-
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хальченко. їх підтримали деякі екс-’’демократи”, що їх “партія влади” за- 
анґажувала на "розбудову держави". І нарешті, екс-дисидент Ю. Бадзьо 
опублікував на цю тему відразу у двох газетах (“Літ. Україна”, 7 квітня, та 
"Вісті з України", 7 — 13 квітня) величезну статтю під назвою "Не будьмо 
самовбивцями дарма!", яку однодумці притьмом визнали за — не більше, 
не менше — "новий маніфест демократів"2.

Цей "маніфест", безумовно, заслуговує докладнішого аналізу, оскільки 
наочно демонструє весь блиск і вбогість нашої націонал-демократи, нез
датної подолати спокусу "державницької" фразеології. За браком місця 
розглянемо тут лише ті інтелектуальні маніпуляції, які Юрій Бадзьо про
робляє з поняттям "партія влади", аби "теоретично" обґрунтувати потребу 
беззастережної колаборації націонал-демократів із вищезгаданою "парті
єю".

По суті, всі побудови ґрунтуються тут на більш ніж сумнівному ототож
ненні "партії влади" з державною владою взагалі, а відтак і з українською 
державою в цілому. "Ніяка держава, — пише Ю. Бадзьо, — не може утвер
дитися й ефективно працювати без “партії влади”, без сильної “партії вла
ди”, бо, власне, така “партія” і є державою”. Тобто "партія влади" як ціл
ком конкретна політична сила, з цілком конкретними політичними й еко
номічними інтересами ототожнюється з державною владою як з універса
льною інституцією, що може бути опанована тою чи тою конкретною по
літичною силою (в т. ч. й "партією влади"), а проте в кожній країні вико
нує приблизно ті самі загальнодержавні функції і є, власне кажучи, дер
жавним апаратом, державою в інстигуційному сенсі.

Проробивши — свідомо чи несвідомо — цей трюк, автор далі без особли
вих труднощів "доводить", що "фронтальна психологічна атака на владу прак
тично, об'єктивно стає атакою на будівничий процес, передусім на українську 
незалежність", і що взагалі кожен, хто тільки наважується за щось покритику
вати "партію влади", об'єктивно ллє воду на млин ворогів української держав- 
ности — надто всі оті зловмисники, лідери "опозиції", "люди освічені й профе
сіонали в політиці чи в політології", котрі "настирливо цілять у два найважли
віші місця державотворення — у стабільність влади (прагнення зганьбити, дис
кредитувати Президента, державну владу як таку) і встановлення духовно-іде
ологічної суверенності українських віруючих, незалежності української правос
лавної церкви (атака на Київський патріархат)".

Здається, Ю. Бадзьо відчуває логічну вразливість своїх конструкцій, а 
тому робить необхідні застереження — такі собі поправки на "українську 
специфіку", де традиційна логіка, як ми знаємо, й справді часто не діє. "За 
нормальних умов, — визнає він, — в усталених, розвинених і стабільних 
демократичних країнах є “партія влади” як державний механізм функці
онування суспільства і є політичні партії при владі або поза нею (опозиція 
в тому числі). Опозиція є опозицією не до “партії влади” (до державного 
механізму як такого), а до партій, що перемогли на виборах і здійснюють 
ту чи іншу політику. Держава як матеріальна форма (і ґарант!) націона
льного суверенітету народу, його державної самостійності стоїть поза цією 
боротьбою, державність нації ніхто не ставить під сумнів”.

Тим часом у нас, пише Ю. Бадзьо, ситуація цілком інша: "В Україні ще 
не закінчився процес становлення держави" (безумовно); "ще не сформу
вався державний механізм існування нації" (власне, й сама нація ще не 
сформувалася); "ще не відбулося розмежування між цим механізмом і полі
тичними силами, що ведуть боротьбу між собою" (тобто в Україні політич
ні сили борються не просто за державну владу, а й за те, чи бути цій дер
жаві, чи ні, сформуватися українській нації чи розчинитися в "общерус
ском" або "советском" народі).
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Простіше кажучи, в Україні, попри формальне осягнення незалежности, 
національно-визвольна, антиколоніальна боротьба ще не завершилась, а 
тому потрібна консолідація всіх патріотичних, антиімперських сил, неза
лежно від їхньої лівої, правої чи якої-завгодно орієнтації. З усім іщм, у 
принципі, можна було б погодитися, коли б під тою "консолідацією" розу
мілася просто тактична угода між, скажімо, націонал-демократами та "пар
тією влади" — компроміс, що передбачає осягнення певної спільної мети 
(збереження незалежности) й дотримання задля цього певних спільних 
правил гри (формування коаліційного уряду, узгодження законодавчих іні
ціатив, реалізація спільних компромісних програм).

Однак насправді ми маємо щось цілком інше, і саме це "інше", на жаль, 
намагається виправдати й теоретично обґрунтувати Ю. Бадзьо.

По-перше, він виявляє цілковите нерозуміння (чи небажання зрозумі
ти), що ж таке "партія влади". Для нього не лише Президент "став по суті 
націонал-демократом і антикомуністом", а й "Президентова ‘‘партія влади” 
тепер уже є політичним середовищем національно-демократичного спря
мування”. А отже: “Якби наша “опозиція” була зрілою і справді патріотич
ною, вона зрозуміла б, що її природний союзник і в принципі однодумець
— "партія влади" і Президент, точніше — Президентова "партія влади". 
(Про те, що в політиці природний союзник не конче мусить бути однодум
цем, а в даному разі — аж ніяк ним не є, Юрій Бадзьо, на жаль, не задуму
ється).

По-друге, він цілком безпідставно, як уже говорилося, ототожнює "пар
тію влади" з державною владою взагалі і з українською державністю в ціло
му. Про фатальні наслідки цього ототожнення ми скажемо далі, а поки що 
зазначимо лише, що відчутна поразка проукраїнських, "державницьких" 
сил на недавніх виборах якраз і стала великою мірою наслідком такого 
ототожнення: якщо "партія влади" цілком заслужила цієї поразки своєю 
бездарною економічною політикою, то демократи заслужили її головним 
чином тим, що дозволили ототожнити себе в суспільній свідомості з "пар
тією влади" та результатами її дворічної економічної діяльносте. Фактично 
комуністи забрали в "парти влади" ті голоси, які мусили б відібрати в неї 
національні чи принаймні ліберальні демократи.

По-третє, Юрій Бадзьо, схоже, не бачить істотної різниці між виконав
чою владою та законодавчою (цілком у характерному для нього етатис- 
тському дусі). Присутність демократів у Верховній Раді він трактує як їхню 
належність до "партії влади", а відтак закликає їх або взяти "на себе відпо
відальність за стан справ", або "звільнити місце для “партократів”. Якщо 
йдеться про виконавчі органи (міністерства, дипломатичні служби тощо), 
то заклик, безумовно, слушний, але якщо йдеться про парламент, то ця 
вимога просто абсурдна: не маючи більшости, демократи не можуть ані 
сформувати уряд, ані прийняти потрібних законів, а отже, й не повинні 
нести за такий “стан справ” жодної відповідальности, навпаки — вони по
винні всіляко від цього стану справ відмежовуватися.

І нарешті, по-четверте, Юрій Бадзьо досить безцеремонно зараховує всіх, 
хто не згоден із його вельми сумнівною (щоб не сказати — капітулянтсько-ко
лабораціоністською) програмою, до "ворогів" української незалежности, до 
"антидержавних" сил, до "п'ятої колони". Увесь сьогоднішній Рух для нього — 
це "нікчемна", "вульгарна опозиція", що разом з "Осганкіно", МБР та комуніс- 
тами-соціалістами руйнує українську державу. Всі вони (треба думати, Голова
тий із Чорноволом, а не Павличко з Лук'яненком) — "жертви крісломани, сві
тоглядної загумінковості і психічної втоми суспільства".

То може, й справді, це "опозиція", а не "партія влади" пограбувала кра
їну на мільярди доларів, корумпувала згори донизу цілу державу, остаточно
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зруйнувала економіку, на довгі роки здискредитувала в суспільній свідо
мості всі рухівські гасла — від "ринку” й "приватизації" до "демократії" та 
"незалежности"? Може, це клята українофобська "Независимость" зумисне 
вигадує з номера в номер усілякі розповіді про афери, до яких причетні 
посадові особи найвищих рангів, — аби лише з "більшовицькою ненавис
тю" дискредитувати безневинну, як агнець, "партію влади"? (Недарма ж Ю. 
Бадзьо з істинно державницькою пильністю оголошує цю газету "одним з 
ідеологічних центрів п'ятої колони" — не більше й не менше!).

"Малюючи “партію влади” одною чорною фарбою, — пише Ю. Бадзьо,
— зображаючи її як монолітну силу, ворожу інтересам держави та демокра
тії, “опозиція” фальсифікує дійсність і дезорієнтує суспільство, посилює в 
країні світоглядний хаос, витворює спрощений і через те малоконструкгив- 
ний погляд на історичні процеси”.

Думається, що "чорна фарба" й справді не найкращий засіб для змалю
вання такого складного й неоднозначного явища, як "партія влади". Але й 
рожева чи, пак, жовто-блакитна фарба, якою воліє послуговуватися Ю. 
Бадзьо, надається, на наш погляд, для цього ще менше. В кожнім разі, і 
світоглядний хаос, і дезорієнтація суспільної свідомости за такого підходу 
здатні лише поглиблюватися, що ми, власне, й спостерігаємо впродовж ос
танніх двох років, зокрема, й на останніх виборах.

ТО ЯКОГО Ж КОЛЬОРУ "ПАРТІЯ ВЛАДИ"?

Під "партією влади" Юрій Бадзьо розуміє "тих колишніх членів КПУ, 
які відійшли від своєї Системи — вибрали державну незалежність і демок
ратію (багатопартійність і ринкову економіку)". При цьому він зазначає, 
що "не треба спрощувати процес", бо "частина “колишніх” спочатку прос
то пристосувалася до обставин, але, пристосовуючись, вона поступово пе
реродилася світоглядно. Це нормальний і закономірно життєвий поступ”. 
А от “хто не “зрадив” Системі, не "поступився принципами", той або ство
рив Соціалістичну партію, або відновив КПУ”.

По-своєму схема зручна й приваблива, але, на жаль, далека від істини. 
По-перше, "партія влади" — це не просто "колишні члени КП У, а — ко
лишня комуністична номенклатура, тобто "внутрішня партія", в термінах 
Дж. Орвелла, яку в жодному разі не слід змішувати з партією "зовнішньою"
— багатомільйонною і загалом декоративною партією "робітників, селян і 
всього радянського народу". Після путчу 1991 року "внутрішня партія" роз
пустила "зовнішню", оскільки за роки "перестройки" та остаточно вже пе
рестала бути "приводним ременем" і "передавальним колесом" між "внут
рішньою партією" та "трудящимися массами", словом, виявилась абсолют
но нефункціональною й неефективною, як, до речі, й марксистсько-ленін
ська ідеологія. Цього баласту треба було позбутися, щоб не піти на дно ра
зом із переобтяженим мертвими догмами кораблем, і номенклатура (влас
не, її найбільш прагматична й кмітлива частина) віртуозно скористалася 
путчем як зручною нагодою, щоб позбутися зайвини: "зовнішньої партії", 
яка перестала вже бути ефективним знаряддям утримання влади, та мар
ксистсько-ленінської ідеології, яка не давала вже змоги ефективно маніпу
лювати суспільною свідомістю, виправдовуючи своє репресивне панування 
в країні.

А головне (хоч у нашій аргументації це — по-друге), номенклатура збе
регла себе, зберегла Систему, бо Система — це і є номенклатура (й навпа
ки), а не якась там комуністична ідеологія, комуністична партія та інші 
"принципи", що, можливо, й мали для більшовицької верхівки якесь зна
чення на початку 20-х років, але не на початку 90-х. Фактично номенкла-
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тура — цс правляча олігархія, яка до 91-го року називалась "компартією", а 
після 91-го, попри соціальну мімікрію, зміну гасел і намагання правити 
анонімно, отримала досить влучну назву "партії влади". Хоч зрозуміло, що 
ні до путчу, ні після вона не була партією у справжньому значенні того 
слова. Вона була "державою", тобто державним апаратом, колективним во
лодарем державної влади та власносте, і саме цю ситуацію пропонує сьо
годні законсервувати Юрій Бадзьо — цілком послідовно, до речі, в дусі 
відомої традиції трактуючи будь-які "антипартійні" висловлювання (проти 
"партії влади") як "антидержавні" (проти України).

Джордж Орвелл, який непогано знався на комунізмі, написав іще 45 ро
ків тому: "Єдина надійна основа для олігархії — колективізм. Багатство та 
привілеї найлегше захищати, коли ними володіють спільно. Так зване ска
сування приватної власносте насправді означало зосередження власносте у 
руках набагато вужчої групи... Колективно партія (йдеться про “внутрішню 
партію”, себто номенклатуру. — М. Р.) володіє всім, тому що вона всім ке
рує й розпоряджається продуктами так, як уважає за потрібне... Суть олі
гархічного правління не в спадковій передачі від батька до сина, а в стій
кості певного світогляду й способу життя... Партія дбає не про те, щоб 
увічнити свою кров, а про те, щоб увічнити себе... Всі вірування, звичаї, 
смаки, почуття, погляди, властиві нашому часові, насправді слугують тому, 
щоб підтримати таємничий ореол довкола партії й приховати справжню 
природу нинішнього суспільства... Член партії повинен мати не лише пра
вильні погляди, а й правильні інстинкти”3.

В останній фразі, між іншим, дано непряму відповідь деяким нашим 
політологам, котрі заперечують існування “партії влади” на тій підставі, 
що вона організаційно не оформлена. "Говорити серйозно про якусь “пар
тію” не доводиться, — пише, наприклад, Дмитро Джангіров. — Сам факт 
участі представників “партії влади” місцевого рівня у виборах до Верховної 
Ради свідчить про їх бажання досягти нового, "непідзвітного" статусу. Ко
жен з них, потрапляючи в одну й ту ж ситуацію — кандидата в депутати, 
використовує схожі механізми і мобілізує приблизно однакові ресурси. І 
погодженість дій представників "партії влади" — лише видимість, як у ха
мелеонів, що змінюють за однакових умов забарвлення в однаковий спо
сіб, без будь-якої координації з боку "партії хамелеонів"4.

Навіть якщо визнати, що "партія влади" діє без будь-якої координації 
(хоч це не зовсім так), уже сам факт погодженосте дій и представників 
вказує на їхню належність до певного біологічного чи, пак, соціального ви
ду, який безумовно має спільні (“правильні”, в термінах Орвелла) інстин
кти. Ці інстинкти допомагають видові вижити в довколишньому соціаль
ному середовищі, у тому числі — через вибір відповідної ідеології (“прави
льні погляди”), або й формальну "деідеологізацію" (що теж є своєрідною 
"ідеологією", оскільки виконує ту саму функцію, що й "правильні погляди": 
містифікує справжню суть правлячої олігархії, маскує її реальні інтереси — 
тобто, як писав той-таки Орвелл, "приховує справжню природу нинішньо - 
го суспільства”).

ОЛІГАРХІЯ ЯК НОСІЙ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТИ

Олігархія, власне кажучи, має єдину фундаментальну рису — корпора
тивність, зумовлену спільністю владних і майнових інтересів. Збереження 
влади і власносте (в якій завгодно ідеологічній обгортці, під якими завгод
но політичними гаслами) — це, власне, і є той єдиний принцип, яким вона 
ніколи не поступиться, тим часом як усі інші "принципи" (відреченням від 
яких так тішиться Юрій Бадзьо) — це її вторинні, рудиментарні, вжиткові,
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сказати б, атрибути. Досить уважно поглянути на практичні дії нашої "пар
тії влади" в останні роки, аби пересвідчитися, що від свого головного прин
ципу вона не відмовлялась і відмовлятись не думає.

Формально Юрій Бадзьо начебто має рацію: "партія влади" справді 
"вибрала" державну незалежність і демократію, багатопартійність і ринкову 
економіку. Але — лише тією мірою, якою це не порушує її головного 
принципу. А полягає цей принцип, як ми вже казали, у збереженні влади 
та власности. Тому й "розбудовує" вона "ринкову економіку" в такому спе
цифічному варіанті, що й говорити про це не хочеться — настільки все 
очевидно. Думається, що й сам Ю. Бадзьо у той "ринковий вибір" нашої 
номенклатури не дуже-то вірить: у кожнім разі, мафійно-олігархічний ха
рактер нашої "партії влади" ніде не виявляється так виразно, як у здійсню
ваних нею т. зв. "ринкових реформах".

Дещо складніші справи з "вибором" демократії та багатопартійности. 
Передусім слід пам'ятати, що цей "вибір" іще задовго до путчу зробила 
московська, а не київська номенклатура. Точніше — певний клан тої но
менклатури, найбільш прагматичний і соціально прозірливий. В Україні 
цей "вибір" підхопив аналогічний клан, який, крім усього, ще й захотів 
унезалежнитись від московського клану (природне бажання всякої місцевої 
олігархії, кожного місцевого феодала, аж до голови колгоспу включно — 
якомога більше унезалежнитись від "вищестоящого" суверена). Українська 
номенклатура "вибрала" демократію й багатопартійність як своєрідний до
важок до своєї власної суверенности, бо, по-перше, на шляху суверенізації 
мусила подолати опір консервативніших, проімперських кланів у власному 
середовищі — а для цього потребувала союзника (а не "однодумця", як 
простодушно вважає Ю. Бадзьо) в особі націонал-демократів. А по-друге, 
на шляху тієї ж таки суверенізації вона мусила здобути підтримку чи бодай 
розуміння ліберально-демократичного Заходу, а отже й прийняти (“вибра
ти”) бодай на словах тамтешні ліберально-демократичні правила іри. Все 
це "партія влади" й зробила — запозичила ледь не всі рухівські гасла, тоб
то, як каже Юрій Бадзьо, "переродилася світоглядно". Але "світогляд", як 
ми вже казали, не має для олігархії принципового значення — тут вона мо
же "перероджуватися" як завгодно й скільки завгодно, відповідно до 
кон'юнктури. А точніше — відповідно до свого головного і, власне, єдино
го принципу. "Вибравши" демократію та багатопартійність на рівні гасла 
(як і "ринкову економіку"), номенклатура більше дбає про дискредитацію 
цього гасла, ніж його практичну реалізацію. Робиться все, щоб допустити 
демократію та багатопартійність лише в тих дозах і формах, які не загро
жують її головному принципові, — досить проаналізувати діючий закон 
про вибори (може, це Чорновіл із Кулебою протягнули його через парла
мент?) або персональний склад Центрвиборчкому та абсолютної більшости 
окружних виборчих комісій: "партія влади" чудово знає, де і як вирішуєть
ся доля реальної демократії та багатопартійности.

Та найскладніше і, звичайно, найдражливіше питання — це питання 
про "вибір" номенклатурою державної незалежности. У цьому питанні наші 
демократи-’’державники”, схоже, обманюються найдужче, бо надто вже хо
чуть бути обманутими. "Я добре знаю, що, на жаль, немає в нас “партії 
влади”, — заявив нещодавно один із їхніх лідерів та ідеологів Д. Павличко.
— Я так само знаю, що українські комуністи, не сьогоднішні, а ті, із старої 
КПУ, які перейшли на самостійницькі погляди, відкрили те, що було їх 
прихованою і глибинною суттю — бажання слугувати незалежній Україн
ській державі”5.

Про "слугування" ми тут говорити не будемо, бо й без підступної "Неза
висимости" добре знаємо результати того "слугування". Бачимо їх, як то
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кажуть, щодня на власні очі. А от про "приховану і глибинну суть" нашої 
номенклатури поговорити варто — надто в зв'язку з результатами її "слугу
вання". І муситимемо визнати тоді, що "суть" та — хоч круть, хоч верть — 
грабіжницька й мафіозна. Словом — олігархічна. Хоч водночас і "самостій
ницька" — тут Д. Павличко, безумовно, має рацію. Бо всяка олігархія, як я 
вже казав, згори донизу — "самостійницька". І варто "хрещеному батькові" 
похитнутися, підупасти на силі, задивитися не туди, як уся його номенкла
турна рать розбігається, себто усамостійнюється. І не конче для цього му
сить бути якийсь народ, про "самовизначення" якого номенклатура рапто
во згадує. Усамостійнюватись може і Карельська АРСР без карелів, і 
Кримська АРСР без татар, і навіть Уральська республіка з невідомо яким 
"корінним" народом. За сприятливої нагоди місцева олігархія залюбки про
голосить і криворізьку, й комунарську, й гаркун-задунайську республіку — 
і все це через оте своє вищезгадане "самостійництво".

Органічне поєднання "самостійництва" та "грабіжництва" (з пріорите
том, звичайно, "грабіжництва") — це та парадоксальна риса номенклатур
ної олігархії, усвідомити яку, а тим більше визнати, наші патріоти принци
пово нездатні. їхня свідомість невротично опирається найочевиднішим 
фактам, на всі лади міфологізує дійсність, вдається до найрізноманітніших 
інтелектуальних викрутасів, аби тільки не прийняти вкрай неприємної іс
тини, якої "не може бути, тому що не може бути ніколи".

КОМПЛЕКС ПУЛЬХЕРІЇ ІВАНІВНИ

Ось, наприклад, той-таки Д. Павличко в тій-таки статті у "Літературній 
Україні" розповідає, як боролася з ним під час виборів місцева номенкла
тура: "Страх селянина опинитися в неласці нинішнього феодала — це, ма
буть, найсерйозніша причина мого програшу... Він (селянин) гостро відчу
ває свою залежність від начальства... Спрямовуючу роль зіграли голови 
колгоспів, які агітували проти мене, за “свого”... Ті, кому тепер у колгоспі 
рай, бо нема над ними жодної керуючої і караючої руки, звісна річ, були 
проти мене. І тут вони дійсно боролися за збереження свого поміщицького 
маєстату й свавілля”.

Отже, знає поет, принаймні з власного досвіду, що таке номенклатура і 
яка в неї й досі сила. Здогадується він, мабуть, і про те, що Чигирин (де 
він балотувався) не є якимсь винятком, радше навпаки: майже по всій Ук
раїні ситуація більш-менш подібна. Але ж "цього не може бути, тому що не 
може бути ніколи". "На жаль (!), немає в нас “партії влади”, — стверджує в 
тій самій статті Д. Павличко, після чого лишається тільки руками розвести: 
та хто ж тоді, хай йому грець, керує цією країною?! Чорновіл? Танюк? Чи, 
може, сам наш шановний поет?!

У теорії неврозів є явище, коли психічно травмований організм не ре
агує на певні слова, що асоціюються з травмою, він їх просто "не чує". 
Схоже, для наших демократів-”державників” таким словом є "партія вла
ди". Характерно, що й слово "номенклатура" з їхньої психіки й лексики 
теж підсвідомо витісняється: Ю. Бадзьо, як ми бачили, воліє говорити про 
"колишніх членів КПУ1', Д. Павличко — про "українських комуністів", хоч 
в обох випадках ідеться про комуністичну номенклатуру, про "внутрішню 
партію", а не партію взагалі.

Всяка дискусія за цих обставин легко перетворюється на розмову неза
бутніх Гоголевих "старосвітських поміщиків", під час якої Афанасій Івано
вич, дражнячись, допитується у Пульхерії Іванівни: і що б ото ми робили, 
коли б наш будинок згорів? — "Та хай Бог милує!" — відказує на те Пу- 
льхерія Іванівна. — "Ну, а коли б усе-таки згорів, то куди б ми поділися?"
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— "Бог зна що ви таке кажете, Афанасію Івановичу! Як це можна, щоб він 
міг згоріти: Бог такого не допустить!" — "Ну, а все-таки?" — під'юджує 
Афанасій Іванович. — "Ну, тоді ми б перейшли на кухню..." — "А коли б і 
кухня згоріла?" — "Ото ще! — сплескує руками Пульхерія Іванівна. — Гос
подь помилує од такої напасті, щоб раптом і дім, і кухня згоріли! Ну, то в 
комірчину перейдемо, поки новий дім вибудується". — "Ну, а коли б і ко
мірчина згоріла?" — не вгаває Афанасій Іванович. — "Бог зна що ви таке 
кажете! — вигукує Пульхерія Іванівна. — Я й слухати вас не хочу! Гріх таке 
говорити, й Бог карає за такі балачки"6.

На цьому "дискусія", власне, й закінчується: підсвідомість Пульхерії Іва
нівни панічно опирається проникненню у свідомість страшної й, по суті, 
неврозогенної думки — навіть на рівні гіпотези. Щось подібне відбуваєть
ся, схоже, і з нашими демократами-’’державниками”, коли мова заходить 
про "партію влади".

Під натиском невблаганних фактів вони готові визнати, що "звичайно, 
наша стара “номенклатура” — не найкращий матеріал для будівництва не
залежної демократичної України”; що ,”вона не цілісна, бо складається з 
кількох політичних загонів, що ставлять перед собою різну стратегічну ме
ту”; і навіть що імперські й комуністичні сили "також входять до “партії 
влади”, послаблюючи її, протидіючи Президентові і гальмуючи становлен
ня демократії і держави” (Ю. Бадзьо). Але ніхто з них не годен визнати, 
що “партія влади” не тільки внутрішньо неоднорідна, а й внутрішньо амбі
валентна; що переродження її членів (і навіть великої кількосте членів) аж 
ніяк не тотожне переродженню "парти" (тут діють інші механізми: "партія" 
просто виштовхує таких занадто "перероджених" членів зі свого середови
ща, як і тих неофітів, що в її середовище не вписуються); а головне — що 
всі номенклатурні клани мають єдину стратегічну мету, яка визначається 
головним принципом олігархи (збереження влади та власності), тим часом 
як тактичні цілі у різних номенклатурних кланів можуть бути справді різ
ними: є клани, які для осягнення стратегічної мети роблять ставку на наці
онал-демократів, а є й інші, що роблять ставку на проросійськи настро
єного люмпена. Хоч, зазначимо, це зовсім не означає, що в разі перемоги 
вони відмовляються від "самостійности" на догоду вищезгаданому люмпе
ну.

Власне, на усвідомленні суті цієї міжкланової боротьби й повинні були
б будувати свою політику націонал-демократи, суто практично й прагма
тично добираючи собі союзників, а не вигадуючи міфічних "однодумців", 
яких серед номенклатурної олігархи немає й бути не може.

З КОМУНІСТИЧНИМ ПРИВІТОМ

Ю. Бадзьо цілком слушно вбачає суть усіх наших проблем "у реальній 
владній (економічно й політично) силі “партократії” і в реальній історич
ний слабкості демократів". "УРСР, — пише він, — тобто реальна Україна 
наприкінці ХХ-го століття, могла прийти до незалежності й утвердити 
свою державну самостійність лише демократичним шляхом: на інший ви
хід у нас просто не було фізичної сили". Отож, "на початку 90-х років 
ХХ-го століття Українська держава могла виникнути лише як держава 
“партократів”, “комуністичної номенклатури”. Такою вона лишатиметься 
доти, доки в суспільстві не сформується новий соціальний клас — клас ві
льних підприємців, широка верства приватних власників, до яких увійде, 
ясна річ, і "номенклатура"... Без сильної, скажемо так, "партії громадян
ського суспільства" "партія влади" неминуче вироджується у замкнуте, зце
ментоване корпоративними інтересами бюрократичне середовище, яке па
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нує над суспільством” (тобто в номенклатурну олігархію, про яку ми вже 
казали вище).

З цих загалом слушних засновків Ю. Бадзьо робить, однак, досить сум
нівні висновки. "Вихід, — вважає він, — не в поборюванні “партії влади”, 
а в перетворенні її на міцний, надійний механізм державного функціону
вання країни шляхом відбору професійно кваліфікованих і патріотично 
відданих кадрів із середовища як старої, так і нової (антикомуністичної, 
демократичної) "номенклатури", із нових політичних середовищ узагалі”.

Утопійність, щоб не сказати інфантилізм запропонованого проекту 
просто вражає: не перемітиш на виборах, не здобувши, як то кажуть, кон
трольного пакету акцій і навіть не утворивши якоїсь чіткої, формально ок
ресленої коаліції з "партією влади", демократи не мають жодних шансів 
впливати на "добір кадрів" і, відповідно, на перетворення "партії влади" на 
те, ще їм хочеться.

Музику, як відомо, замовляє той, хто платить, а платить поки що "пар
тія влади". І "кадри" добирає теж — ті, які їй потрібно (чи вигідно — коли 
йдеться про найзагарливіших до "співпраці" демократів). І перетворює їх 
на те, що їй хочеться, — а не навпаки. Зрештою, чудово про все це сказав 
ще позаторік у "Пост-Поступі" (либонь, ще один "ідеологічний центр п'ятої 
колони"?) Олег Шмід: "Помилкою демократів стало намагання поодинці 
пролазити в структури влади і щось там буцімто розхитувати. Як наслідок
— стара кремезна будівля апарату вся, мов ляльками, обвішана нашим бра- 
том-демократом, який так і не проник усередину. А зовнішній вигляд спо
руди навіює народові думку, що правлять демократи. І незле правлять..."7

Найгірше, однак, що наші "державники" не тільки не усвідомлюють 
хибности чи принаймні двозначносте свого становища, а й завзято паплю
жать усіх, хто тієї двозначносте не приймає — і то не лише з політичних, а 
й із суто моральних причин. При цьому ставка робиться не так на аргу
ментацію, як на дискредитацію: "Зовсім не випадково, що в політичній, 
наскрізь люмпенізованій (?) війні проти Президента і “партії влади” взага
лі, — пише Ю. Бадзьо, — лідери нашої “опозиції” опинилися в одному (?) 
ряду із запеклими комуністами і ненависниками української самостійнос
ті”.

Хоч не може ж Юрій Бадзьо не знати, що лідери "опозиції" (нескорум- 
пованої, неперекупленої номенклатурою частини націонал-демократів) 
критикують "партію влади" з цілком інших позицій, ніж комуністи та інші 
згадані автором "ненависники української самостійності". А тим часом ко
муністи за своїм ставленням до "партії влади" якраз набагато ближчі до на
ших демократів- ”державників”: вони теж, цілком у дусі Ю. Бадзя, о т о 
т о ж н ю ю т ь  "партію влади" з українською державою, а заразом і з наці
онал-демократами, от тільки оцінюють цю тотожність, на відміну від 
Ю. Бадзя із соратниками, протилежним, суто негативним знаком. І зви
чайно, на відміну від демократів-”державників”, які простодушно вважа
ють, що "партія влади" "тепер уже є політичним середовищем національно- 
демократичного спрямування", комуністи в такі дурниці не вірять, вони 
просто підігрують цим ілюзіям, оскільки їм політично вигідно ототожните в 
масовій свідомості довколишню гіперкорупцію й гіперінфляцію — з укра
їнською державою, українську державу — з "партією влади", "партію влади"
— з націонал-демократами, і спрямувати таким чином невдоволення люм
пена щоденними злиднями й хаосом не лише на реального винуватця тих 
злиднів і хаосу — "партію влади", а й на демократичну опозицію, більша 
частина якої не має до сьогоднішньої кризи жодного стосунку, а відтак і 
скомпрометувати саму ідею української незалежности разом із її найпос
лідовнішими оборонцями — націонал-демократами.
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Демократа-’’державники”, здається, не помічають цієї пастки, навіть бі
льше — вони самі, за сприяння "партії влади", допомагають комуністам її 
майструвати. "Якщо мати на увазі стратегічний процес і визначальні потре
би національно-політичного та соціально-економічного поступу народу, — 
переконує нас Ю. Бадзьо, — то треба визнати, що чародєєви й козаренки 
мають цілковиту рацію, звинувачуючи Президента в тому, що він здійснює 
“рухівську програму”. Згадаймо, що лідери Руху привселюдно (і як завжди, 
галасливо) звинувачували Президента у тому самому — що він “узяв” їхню 
програму”.

Думається, недооцінює Юрій Бадзьо наших рідних чародєєвих і коза- 
ренків, бо ж вони не тільки не мають рації, а й не прагнуть її мати: прості
ше кажучи — блефували тт. комуністи, чудово знаючи (на відміну від пп. 
демократів-’’державників”), що ніякої "рухівської програми" наш Прези
дент не виконував, а виконував зі своєю "партією влади" щось цілком про
тилежне: бездарне за формою, номенклатурне за змістом. Тому й кричали 
тт. комуніста про "рухівську програму" Президента, щоби здискредитувати 
ту програму ще задовго до того, як вона почне втілюватися. Бо ж як іще 
можна здискредитувати Рух, котрий не при владі, крім як назвавши "рухів- 
цем" Президента, а для більшої переконливості ще й показавши в прези
дентському оточенні кількох соратників Ю. Бадзя, котрі вже давно інтегру
вались у "партію влади", а проте все ще несуть на собі наліпку "рухівців"?..

Юрій Бадзьо, на жаль, не помічає цих, здавалося б, очевидних речей, як 
і того що рухівці звинувачували Президента не за те, що він "узяв" їхню 
програму, а за те, що він узяв лише їхні гасла, перетворивши їх на порожні 
і, на жаль, глибоко скомпрометовані в очах суспільства фрази. Саме "пар
тія влади" несе головну відповідальність за суспільне відчуження, за тота
льну недовіру виборців і до властей, і до опозиції, за те, що рухівські гасла 
демократії, вільного ринку, приватизації, інтеграції в Європу, національно
го відродження — не підкріплені ефективною програмою дій — виклика
ють сьогодні в більшості населення лише глухе роздратування й погано по- 
тамовану лють. Безумовно, до цього доклали рук і демократи-’’державни
ки”, пішовши на безоглядну співпрацю з "партією влади" і тим самим 
скомпрометувавши в очах населення весь демократичний рух (бо якщо на
віть Лук'яненка, виявляється, можна спокусити третьорядною номенкла
турною посадою, то кому, скажіть на милість, пересічний Іваненко чи Іва
нов має вірити в цій країні?!..); доклали рук, звичайно, й комуністи, май
стерно використавши у своїх пропагандистських цілях і колабораціонізм 
демократів-’’державників”, і ідеологічну невизначеність, політичну амбіва
лентність "партії влади".

Фактично Рух виявився єдиною політичною силою, яка прагне демісти- 
фікувати суспільну свідомість, пояснити очманілому від "демократії", "рин
ку" та "незалежноста" обивателю, що "партія влади" не тотожна україн
ській державі (хоч і прагне узурпувати таку тотожність), а збережений нею 
номенклатурно-олігархічний режим має дуже мало спільного з демократі
єю, ринком, та й, зрештою, зі справжньою незалежністю.

Демократи-’’державники” натомість містифікують суспільну свідомість, 
точніше — об’єктивно сприяють "партії влади", а заразом і комуністам -со
ціалістам здійснювати цю містифікацію. Захопившись утопійним проектом 
"удосконалення" "партії влади", "перетворення її на міцний, надійний ме
ханізм державного функціонування країни", вони прирікають себе на роль 
вічного аутсайдера, пішака в номенклатурних іграх, "козла відпущення" у 
міжклановій боротьбі правлячої департизованої олігархи з олігархією кому
ністично-соціалістичною, що прагне перерозподілу влади. Захопившись 
ілюзорною "розбудовою держави", вони на довгі роки загальмували справу
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не менш, а може, й більш важливу — розбудову громадянського суспільс
тва, без чого "розбудова держави" стає порожнім і вже добряче здискреди
тованим гаслом.

ТО ЩО Ж РОБИТИ ?

Необхідно визнати, що "партія влади" поки що й справді найвпливовіша 
сила в країні, тим часом як демократичні партії все ще занадто слабкі, щоб са
мостійно відігравати вирішальну роль в органах влади. Загроза з боку неоім
перських і неокомуністичних сил справді істотна, — все це, безумовно, штов
хає демократів до союзу з "партією влади". Якийсь, може, навіть доволі трива
лий час такий союз в Україні буде необхідний. Але слід від самого початку собі 
усвідомлювати, що це за союз, із ким і на яких засадах.

По-перше, "партія влади" — це потенційний союзник, але аж ніяк не 
однодумець; національні демократи можуть мати з національною олігархі
єю спільні тактичні, але аж ніяк не стратегічні цілі. Сподіватись на її "пе
реродження" — наївно, думати про якийсь "добір кадрів" для неї — просто 
інфантильно.

По-друге, слід пам'ятати й завжди це підкреслювати, що йдеться про 
союз із реформістською й проукраїнською частиною номенклатури, а не з 
номенклатурою взагалі. Критика "партії влади" має бути толерантною за 
формою, але жорсткою й принциповою за змістом. Тактика демократів 
повинна спрямуватись на поглиблення розколу в "партії влади" й протис
тавлення одних кланів іншим, а відтак і перетягування на свій бік нових 
союзників, але аж ніяк не на "зміцнення" "партії влади", до якого закликає 
Ю. Бадзьо (див. вище вельми слушну репліку О. Шміда з цього приводу).

І по-третє, згаданий тактичний союз демократів із реформістською час
тиною "партії влади" мусить мати досить чіткий і водночас обмежений ха
рактер: демократи повинні підтримувати всі кроки "партії влади", які 
сприяють розвиткові ринкової економіки, державності та демократії в Ук
раїні, і водночас рішуче й голосно відмежовуватися від усіх кроків "партії 
влади" в протилежний бік. В очах суспільства позиція демократів не по
винна ані найменшою мірою виглядати двозначно.

У принципі, союз демократів із "партією влади" міг утілитися навіть у 
створенні коаліційного уряду, однак для цього неформальна "партія влади" 
мусила б оформитись як політична партія — щось на зразок Фронту наці
онального порятунку в Румунії чи аналогічних партій у Мексиці та інших 
країнах третього світу.

За всіх обставин демократи повинні думати про зміцнення себе (як по
літичної сили), а не "партії влади" (як держави, якою вона насправді не є). 
Лише перемігши на виборах, вони зможуть реально впливати на добір кад
рів, тобто стануть нарешті суб'єктом, а не об'єктом кадрової селекції. І мо
же, тоді (тільки тоді) їм пощастить перетворити "партію влади" на те, що 
вони хочуть, а не на те, чим вона хоче бути сама і чим вона, зрештою, є 
насправді.
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Володимир КУЛИК

ПРОЩАННЯ З КРУГАМИ

Драматичний вибір, що його довелося робити українському суспільству 
загалом і інтелігенції зокрема на президентський виборах улітку 1994-го, 
висвітив, серед інших, одну глибинну проблему нашої національної свідо
мосте. Відважуся назвати її "обтяженістю Кругами".

Болюча пам'ять програних визвольних змагань, на долі яких фатально 
позначилося вивищування партійних ідеалів над державними інтересами, 
перестерігала новітніх самостійників од романтичного чистоплюйства в час 
здобуття незалежносте й спонукала до пильносте в час її утвердження. На
ша постійно загрожена державність усе ще не дозволяє вилучити з україн
ської політичної свідомосте Крути як жанр — готовність і конечність кида
тися голіруч навперейми захланним зайдам чи "п'ятій колоні". І водночас 
змушує, пам'ятаючи гірку науку січня 1918-го, поступатися принципами й 
ставити державу на таку висоту над людиною та суспільством, на якій вона 
не стояла й не може стояти в межах світового досвіду й навіть здорового 
глузду. А "професійні державники", що й далі сповідують незалежність "по
над усе", зробили її з загальнонаціонального інтересу ще одним партійним 
ідеалом. Утім, мова не про них. Не тільки про них.

Ще й у першому турі виборів переважна частина незалежницьки налаш
тованого елекгорату голосувала за Кравчука — і далеко не всі робили це з 
міркувань "меншого зла", з розуміння того, що шанси Ланового мізерні й 
вірність принципам може лишити нам сповнений гіркого безсилля вибір 
між Кучмою та Морозом.

А 10 липня підтримка "Гаранта державносте" стала для національно за- 
анґажованих українців обороною священних рубежів, омріяним походом 
під Крути. Кравчук був символом незалежницького курсу, Кучма — союзу 
з Москвою, який поставить на незалежності хрест. І хоч програми обох 
кандидатів майже збігалися, важили не вони. Міфологічна свідомість роз
вела українців по різні боки нового Збруча. Колишній комуністичний апа
ратник, нерішучість і номенклатурна "пов'язаність" якого не в останню 
чергу спричинилася до економічної розрухи, що дамокловим мечем навис
ла над долею нашої державносте, парадоксальним чином став для мільйо
нів українців її Гарантом, можливу поразку якого на виборах заздалегідь 
сприймали як крах незалежницьких сподівань. З жахом усвідомивши напе
редодні другого туру, що теж витворив собі з Кравчука Крути, я втішав се
бе думкою, що Бог не допустить, аби ми знову програли.

Ми програли. Точніше, програв Кравчук: у змаганні міфів східний берег 
згаданого Збруча чисельно переважив західний. А ми дістали можливість 
вибору. Або сприйняти це як власну поразку й плекати в собі готовність 
піти хресним шляхом до щораз нових Крутів — під Верховною Радою, в 
Криму, на кордоні... Або, побачивши в цій поразці відповідність законам

61



жанру, використати шанс 10 липня, аби звільнитися від тягаря Кругів. Не 
забути, але попрощатися.

Шанс, передусім, полягає в тому, що народ України, відкинувши Кравчука 
(що це було голосування проти Кравчука, радше ніж за Кучму, відзначалося 
вже не раз), висловився за зміни, подолавши культивований владою страх 
пов'язаних із ними конфліктів і хаосу. Апокаліптична пропаганда, до якої Куч
ма вдавався в боротьбі за президентське крісло, сприяла усвідомленню суспі
льством того, що країна дійшла до межі, коли хаос починається саме з відсут
носте радикальних змін, здатних протистояти всеохопній соціально-економіч- 
ній деградації. Звісно, чимала частина Кучминого елекгорату голосувала не за 
"вперед, до ринку", а за "назад, до СРСР", тобто їхній вибір зумовлений неп
рийняттям змін, що сталися за Кравчука. Але цей акт подолання соціальної за- 
ціпенілости мав би показати новому Президентові, що тривалість його перебу
вання при владі пов'язана з ефективністю політики, яку він проводитиме (зга
даймо до того ж, що це були дострокові вибори). А оскільки про ефективність 
політики населення судитиме передусім за рівнем свого життя, то Кучма, не 
маючи змоги повернути ковбаси за 2.20, муситиме таки почати ринкові рефор
ми. Що його подана парламентові програма, здається, й демонструє.

По-друге, обрання Кучми дає українському суспільству змогу дещо пе
реглянути уявлення про визначальний вплив перших осіб на долю нашої 
державносте, перестати бачити в черговому Президентові її Гаранта (а від
так захищати його, як Круте). Ми переоцінювали й можливості Леоніда 
Макаровича зберегти незалежність, і можливості Леоніда Даниловича її за
напастити. У першому випадку перебільшувалася вага Кравчукових слів 
про інтеграцію в Європу й добрих намірів щодо національних меншин, на
томість ігнорувався руйнівний потенціал невирішених економічних проб
лем і їх пов'язання в масовій свідомості (особливо серед росіян та росій
ськомовних українців) із "націоналістичним" курсом, із розвалом СРСР. У 
другому випадку національно орієнтовані політики й громадяни чули в 
Кучминій передвиборній риториці лише слова про інтеграцію в СНД й 
пріоритетність зв'язків із Росією, про федеративний устрій України та про 
надання російській мові офіційного статусу (розраховані, до речі, на про
пагандистський ефект, але на іншому “березі”), не розуміючи, що поведін
ку Кучми в президентському кріслі великою мірою визначатиме саме це 
крісло — статус керівника незалежної держави, покликаного обстоювати її 
національні інтереси, — а отже, в його політиці буде великий елемент тяг
ло ста від "згубного" курсу попередника. Перші кілька місяців другого Пре
зидента цю тяглість неспростовно засвідчили: замість домагатися, як обі
цяв був, офідійного статусу для російської мови, старанно вчить україн
ську й на людях уживає тільки її, перший офіційний візит здійснив не на 
Схід, а на Захід (та ще й до Канади, та ще й спілкуючися з діаспорою не 
менш близько, ніж Кравчук), ані словом не згадує про федералізацію, 
зміцнюючи натомість центральну владу. В обох випадках ми перебільшува
ли важливість особистісних моментів і недооцінювали впливу незалежни- 
цької реальности, її інституцій, її, коли хочете, інерції. Чи не найкращою 
ілюстрацією цього впливу стала сама зміна влади, коли вже перший (а не 
тридцять якийсь) Президент демократичним шляхом передав повноважен
ня своєму наступникові, шануючи вільний вибір народу.

Але прощання з Кругами має означати переоцінку не лише загроз, але 
й об'єкта захисту. Мусимо зрозуміти, яку Україну нам не вдасться (а може, 
й не варто) оборонити, яку мрію про неї — втілити в дійсність. Інтелекту
альна чесність і громадянська відповідальність вимагають розпрощатися з 
ілюзіями, виношеними в глухі роки застою чи романтичні місяці "пісенної 
революції". Ілюзіями, що відразу по звільненні від гніту тоталітарної імпе
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рії Україна стане демократичною, багатою і могутньою, закриє АЕСи, осу
шить дніпровські "моря" й нагодує зі своїх чорноземів півсвіту. Що ми зможе
мо раз і назавжди відірватися й відгородитися від Росії і повернутися до Євро
пи. Що вже завтра (чи за п'ять років, згідно з законом про мови) на всіх обши- 
рах від Хутора Михайлівського до Севастополя люди заговорять чистісінькою 
українською й усвідомлять себе нащадками січових стрільців і козаків Сагай
дачного та Виговського, які били москалів. 10 липня показало, що так не буде: 
ми успадкували від минулого не лише пам'ять про славні бої та віддані за сво
боду життя, а й економічну руїну, Чорнобиль, енергетичну залежність од Росії, 
а головне — радянську людину, того самого "совка".

Тому на шляху до демократії, заможности й екологічної безпеки нас че
кає не один рік начальницької сваволі та міліційних шмонів, дикого базар
ного "ринку" й соціальної незахищеносте, неякісного закордонного шир
вжитку і шкідливих виробництв. Однозначної й одномоментної переорієн
тації зі Сходу на Захід не буде: Європа нас не вельми чекає (здається, вона 
б радо відгородилася Одером чи Бугом від наших емігрантів і контрабанди 
зброї, наркотиків та радіоактивних матеріалів, якби ці бар’єри могли захис
тити також від ядерної зброї та “мирного атома”), а Росія вельми не хоче 
відпускати, використовуючи найрізноманітніші —- передусім економічні — 
важелі, щоб утримати Україну в своїй геополітичній "зоні". До того ж таку 
"зміну віх" не схвалює дуже велика (либонь, більша) частина населення на
шої держави — і не враховувати цього "російського сантименту" не можна, 
що й засвідчила Кравчукова поразка. Не буде й швидкої тотальної українізації 
бодай у дусі закону про мови — наша країна залишиться (принаймні на довгий 
час) по суті двомовною, а росіяни ніколи не стануть просто національною 
меншиною на кшталт угорців чи греків. Власне — хоч яким блюзнірством це 
може здатися правовірним націоналістам і хоч як сумно усвідомлювати це ве
теранам дисидентського руху та "пісенної революції", — українська держава 
зовсім не буде втіленням мрій багатьох поколінь борців за волю — від студен
тів, що в 1918-му полягли під Кругами, до студентів, що в 1990-му лягли на хо
лодний ґраніт центрального майдану столиці.

Це гірке досвідчення 10 липня дивовижним чином теж обертається 
шансом — шансом на звільнення від спокуси заповнити посткомуністич
ний ідеологічний вакуум новою державною ідеологією з виразними рисами 
українського націоналізму. "Звичайна схема української історії" — від вели
чі княжого Києва через битву під Конотопом і Акт злуки до Акта проголо
шення незалежности, — що її з подачі націонал-демократів почав був уп
роваджувати в державне життя України її перший Президент, виявилася 
неприйнятною для Сходу та Півдня, яким важко було побачити в Росії од
вічного ворога, а ще важче — споживати державницьку риторику замість 
ковбаси. Міф про відродження, манкуртів і російську загрозу виявився 
найгіршим варіантом національного міфа, бо він розколов Україну навпіл, 
неабияк зашкодивши формуванню модерної політичної нації, яка б засновува
лася, як пропонував іще два роки тому на Всесвітньому форумі українців Іван 
Дзюба, на "поєднанні етно-історичних вартостей із громадянськими, мора
льними, гуманістичними вартостями вселюдськими". Водночас жупел зовніш
ньої загрози, доповнений згадуваним уже культивованим страхом перед "ха
осом", дозволяв "розбудовникові держави" й "Гарантові злагоди" ухилятися від 
відповідальносте за внутрішньополітичну бездіяльність і брак реформаторської 
волі. Тепер є шанс, що ідеологічна сфера залишатиметься плюралістичною, 
питанням про тяглість української історії перейматимуться науковці, націона
льний міф із неодмінним проектуванням новітніх ідей у минуле не накидати
меться владою, а формуватиметься громадянським суспільством, носії іншої 
ідеології не сприйматимуться як "п'ята колона", а електоральний поділ на нас
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тупних президентських виборах не буде географічним. Тобто я знову про своє
— про шанс на прощання з Кругами.

На жаль, націонал-демократичні політики й інтелектуали не усвідомлю
ють і легковажать цей шанс — а це передусім їхній шанс, бо він означає 
можливість утілення їхніх ідеалів, хоча й позбавлених, як уже говорилося, 
солодких ілюзій. Звичайно, за час, що минув після 10 липня, однозначне 
пов'язування Кучминої перемоги з крахом української державности посту
пилося місцем розважливішому розумінню нової реальности. З'явилася 
низка статей, автори яких, навіть якщо вони підтримували на виборах 
Кравчука, відзначали, що перемога Кучми навряд чи приведе до різкої змі
ни політичного курсу і що в певному сенсі новий Президент має кращі, 
ніж його попередник, можливості зберегти державну незалежність і тери
торіальну цілісність України, адже йому легше буде порозумітися з За
ходом, аніж Кравчукові — зі Сходом. Зрештою, жодна з націонал-демокра- 
тичних сил не стала в однозначну опозицію до Президента, а їхні фракції в 
парламенті рішуче підтримали Кучмину програму економічних реформ.

Але міфологія і далі панує над українською політичною свідомістю, й супе
речки навіть із найдрібніших питань набувають характеру "захисту священних 
рубежів". Навіть над економічною прірвою, в якій може зникнути наша дер
жавність з усіма пристрастями довкола неї, поважні політичні мужі й автори
тетні інтелектуали вдають (чи — крий, Боже, — вважають), що нема сьогодні 
для України проблеми важливішої понад мовну. Фраза в Кучминій інауґура- 
ційній промові про надання російській мові офіційного статусу викликала 
шквал "рішучих відсічей", а Кравчукову номінацію на прем’єра скинутого чо
тири роки тому Масола націонал-демократи проковтнули мовчки (зрадивши 
студентів, які своїм відчайдушним учинком зрадикалізували суспільну свідо
мість, надали істотного імпульсу перетворенню Декларації про державний су
веренітет на Акт проголошення незалежности). А передвиборних Кравчукових 
слів про дві офіційні мови просто "не помітили". Кравчук був реалістом, Куч
ма — зрадником. Замість вимагати від Президента не зволікати з ринковими 
реформами, націонал-демократи протягом його перших підготовчих ста днів 
боронили УРСРівський закон про мови й своє право ігнорувати політичні ре
альності (тим самим доводячи Кучмі, що брати їх у союзники не варто). Ін
шим вітряком, із яким вони запекло б'ються, є федералізм — знову поборю
вання абстрактної ідеї, жупела замість реального сприяння (в тім числі й про- 
паґандивного — туг їм і карти в руки) радикальній децентралізації управління, 
яка єдина спроможна зупинити "розтягування" державної влади. Ще одна 
улюблена справа націонал-демократів —- сперечатися між собою про "партію 
влади", оголошуючи її або головним рушієм, або головним гальмом державот
ворення й геть іґноруючи розшарування в її лавах, історичну й політичну зу
мовленість її дій, врешті, ту обставину, що силі цієї "партії' можна протистави
ти лише силу — силу політичної організованостей та впливу на маси.

Натомість свого головного, мабуть, у незалежницький період завдання — 
витворити національну ідею як синтезу етно-історичних і вселюдських вартос
тей — націонал-демократія не виконала. Здається, шанс утрачено безповорот
но: цьогорічні вибори були останньою можливістю встигнути на поїзд політич
ного майбутнього. Боротьба з вітряками дедалі більше марііналізуватиме наці- 
онал-демократичні партії, і неминуче найближчим часом перегрупування полі
тичних сил може залишити їм зовсім маленьку нішу. В міру того, як усі партії, 
в тім числі раніше байдужі чи навіть ворожі до української ідеї, захищатимуть 
національні інтереси, потреба в "професійних українцях" зникатиме. Вони виг
лядатимуть екзотикою, як фракція з назвою "Державність" у другому (тринад
цятому за жовтневим календарем) парламенті незалежної України, долю якої 
окреслює сьогодні зовсім інше слово — "реформи".
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Орест СУБТЕЛЬНИЙ

РОЗПАД ІМПЕРІЇ ТА УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ДЕРЖАВ: ВИПАДОК УКРАЇНИ

Колапс імперій та наступне виникнення національних держав — не но
ве явише в історії двадцятого століття. Цей процес мав місце після першої 
світової війни, коли падіння імперії Романових, Габсбургської та О таман
ської імперій призвело до виникнення Польщі, Чехо-Словаччини, балтій
ських держав, Фінляндії та Туреччини. У період після другої світової війни 
розпочалася чергова хвиля дезінтеграції імперій, коли розпалися британ
ська, французька та інші імперії з метрополіями в Європі, давши життя ба
гатьом новим країнам, які тепер складають третій світ. Нарешті, із завер
шенням холодної війни остання зі світових імперій — Радянський Союз — 
відійшла в небуття, залишивши на своїх руїнах п'ятнадцять національних 
держав.

Якщо недавно вершиною політичної неграмотности вважалося розгля
дати СРСР як імперію, то сьогодні це загальноприйнята практика. Однією 
з причин цієї зміни в підходах та оцінках став розпад Радянського Союзу 
на національні держави, як це було й з іншими імперіями у двадцятому 
столітті. Логіка мислення в цьому випадку була така: якщо смерть цієї дер
жави скидалася на смерть імперій, то ця держава, очевидно, так само була 
імперією. Наслідки поширення цієї імперської перспективи на СРСР вели
чезні, вони викликають безліч нових запитань, як наприклад: якщо Радян
ський Союз був імперією, то коли саме він став нею? Якщо прийняти за 
істину, що це сталося після того, як більшовики силою зібрали докупи 
більшість земель колишньої Російської імперії, то це означатиме, що біль
шовицька революція, окрім усіх своїх інших характеристик, була ще й рес
таврацією імперії. Як і те, що традиціоналістські, тобто російські проім
перські елементи, мали набагато більший вплив на більшовицьку теорію і 
практику, аніж це назагал визнавали радянологи. Звичайно, таке реконсти- 
туювання зруйнованої імперії було досить незвичним подвигом. Воно оз
начало, що російська у своїй основі імперія була єдиною з імперій двадця
того століття, яка відродилася, хоч і в цілком іншій формі. Однак 1991 ро
ку історія виставила рахунок відновленій імперії, довершивши тим самим 
визначення її долі, яке було відкладене більш ніж на сімдесят років.

Очевидно, що модель імперії не зможе цілком замінити підходу до Ра
дянської держави як до великого експерименту щодо радикальної пере
будови суспільства. Вона, однак, може доповнити його, акцентуючи увагу 
на дволикому характері Радянського Союзу, в якому поєднувалися як но
ваторські (радянські), так і традиціоналістські (імперські) елементи. Мож
на навіть стверджувати, що саме ці непереборні конфлікти між новатор
ськими та традиціоналістськими аспектами спричинилися зрештою до 
провалу радянського експерименту. В кожному разі, і за походженням, і за 
формою існування Радянський Союз посідав унікальне місце серед імперій
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двадцятого століття. Такий висновок цілком закономірно викликає наступ
не запитання: якщо Радянський Союз був унікальним типом імперії, то чи 
не мають і держави, котрі стали його правонастутшцями, якихось уніка
льних рис, що вирізняли б їх в окрему групу від тих постімперіалістичних 
держав, які утворилися після першої та другої світових воєн?

Щоб відповісти на це запитання, можна розглянути як приклад одну з 
країн. Така концентрація уваги дозволить нам чіткіше виділити прикметні 
риси трансформації однієї з імперських провінцій у незалежну державу. І 
позаяк усі пострадянські держави досить подібні між собою, то цілком 
імовірно, що все характерне для однієї з них меншою чи більшою мірою 
буде характерне й для решти. Я вибрав об'єктом цього дослідження Укра
їну в першу чергу тому, що вона належить до кола моїх наукових зацікав
лень.

* * *

Є одна важлива риса нової української держави, відсутність якої вигля
дає дивною: ця нова держава з'явилася без національно-визвольної боро
тьби. В історії формування національних держав унаслідок розпаду імперій 
ця риса є досить незвичною. Зокрема, виникнення польської, естонської, 
латвійської, литовської та чехо-словацької держав з імперських руїн супро
воджувалося воєнними конфліктами різного масштабу та інтенсивности. 
Те ж саме відбувалося й у більшості країн третього світу, які виникли внас
лідок розпаду британської, французької та португальської імперій. Однак 
Україна змогла уникнути таких конфліктів. А це означає, що "героїчний 
період" — час спільних зусиль, боротьби і жертв (дійсних та уявних), який 
зазвичай охоплює довгий період в історії національних держав, — в україн
ському випадку відсутній. Внаслідок цього Україні буде важко витворити 
той здатний надихати "міф творення", який є стандартною рисою нових 
державних формувань. Брак "героїчного періоду" також означає відсутність 
героїв та страдників, наявність яких неминуче пов'язана з виникненням 
нових національних держав. Навіть найвправнішим маніпуляторам історії 
буде важко зображати Леоніда Кравчука в патріархальній ролі "батька сво
го народу". Мудрий та гнучкий політик, він найбільше відомий завдяки 
своєму відважному стрибку з корабля комунізму, що йшов на дно, в при- 
чепний вагон націоналізму. Але цей учинок важко назвати героїчним. В 
Україні також широко розповсюджена думка, що такі риси, як альтруїзм 
чи патріотизм, не притаманні більшості людей при владі. Протягом якого
сь часу здавалося, що колишні дисиденти, котрі провели десятки років у 
таборах ГУЛАГу за українську справу, а потім відзначилися в боротьбі за 
незалежність, можуть здобути статус національних героїв. Однак більшість 
із них зробили свій вибір на користь співпраці з перефарбованим колиш
нім комуністичним істеблішментом (щоб, як вони твердили, здобути його 
підтримку в боротьбі за незалежність) і були більшою чи меншою мірою 
поглинуті ним. Отримавши привілеї та місця у владних структурах, колиш
ні дисиденти втратили своє право претендувати на статус "героїв". А що 
народні очікування стосовно колишніх дисидентів були дуже високими, то 
і втрата ілюзій щодо них була відчутнішою, аніж щодо колишніх комуніс
тів.

Ще однією прогалиною в ідеологічному арсеналі нової української дер
жави стала відсутність чітко окреслених ворогів. Справді, відносини з Росі
єю досить напружені. І в історичному аспекті саме Росія найчастіше згаду
ється як перший ворог української державносте. Однак унаслідок цілої 
низки причин український уряд, засоби масової інформації та освітня сис
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тема уникають визначення Росії як вічного ворога. Адже такі твердження 
спричинилися б до відчуження 11 мільйонів росіян в Україні. Вони також 
неприйнятні для українців зі Сходу, серед яких особливо багато міжетніч
них шлюбів із росіянами і в яких історія зв'язків із Росією налічує сотні 
років. Окрім того, в історії українсько-російських стосунків не було кон
фліктів на етнічній основі. І, нарешті, це просто не раціонально дратувати 
великого північного сусіда, який контролює постачання енерґоносіїв в Ук
раїну. Так що єдиного свого потенційного ворога Україна не може іденти
фікувати як такого. Віддзеркаленням цієї надзвичайної дилеми є труднощі, 
що їх мають український парламент та воєнні стратеги, які намагаються 
обговорювати проблеми безпеки, не згадуючи при цьому Росію1.

Це не означає, що Україні слід оплакувати факт відсутности в неї оче
видних ворогів. Якби їх справді не було, Україна мала би спокій. Одначе 
реальність така, що більшість національних держав мають реальних або 
уявних ворогів, сама можливість конфронтації з якими сприяє розвиткові 
почуття солидарности та спільної мети у співвітчизників. Проте Україні до
водиться обходитися без такого негативного типу підсилення її державнос
те.

Можливо, найсуттєвіші наслідки відсутности "національно-визвольної 
боротьби" пов'язані з кадрами2. Зазвичай будівниками нових національних 
держав були люди, які боролися за їх утворення. Саме з їхніх лав набира
лися державні діячі, чиновники, військовослужбовці та вчителі, наявність 
яких так необхідна для процесу державотворення. їх участь у визвольній 
боротьбі не лише висувала цих людей на керівні посади, але також давала 
їм моральне право вимагати жертв від своїх співвітчизників. Прикладом 
може бути та роль, яку виконували польські та чеські легіонери протягом 
міжвоєнного періоду. В Україні такої когорти самовідданих будівничих 
держави також немає.

Саме через брак згаданих стандартних чинників у державносте, яка 
щойно зароджується, українська держава не в змозі пробудити в населення 
ентузіазм щодо незалежносте. Найяскравіше це виявляється в східних об
ластях, де національна свідомість набагато слабша, ніж у Західній Україні. 
Хоча 90 відсотків громадян України проголосувало 1991 року за незалеж
ність, у Східній Україні (особливо серед російськомовного населення) ці 
результати були вислідом суто прагматичних розрахунків. Багато жителів 
Східної України повірили в те, що незалежна Україна буде багатою Укра
їною, де рівень життя невпинно зростатиме. Незалежність як така їх не ці
кавила. Це було видно з тієї загалом флегматичної реакції, з якою люди в 
більшості великих українських міст вітали проголошення незалежносте. 
Головним чинником у ставленні до цієї історичної події була не радість із 
приводу досягнення власне незалежносте, а сподівання дочекатися тих ма
теріальних благ, які вона мала принести з собою3.

Коли економічна ситуація почала змінюватися на гірше, підтримка не
залежносте, особливо на Сході, почала танути. А керівництво держави, яке 
не показало прикладу жертовносте або справжньої відданосте новій дер
жаві, було не в змозі ставити вимоги до своїх громадян. Воно практично 
не мало підстав застосувати стандартні аргументи, що їх національні дер
жави зазвичай використовують для підняття морального духу незадоволе- 
них громадян. Так що хоча українці й можуть радіти з того приводу, що їм 
удалося уникнути конфліктів, вони повинні також усвідомити, що платою 
за цей спокій стали певні політичні та ідеологічні поступки.

Щодо державних інститутів та керівництва, то нова Україна не може 
похвалитися їхньою новизною. І справді, жодна з новопосталих постімпе- 
ріалістичних держав не зберігала, мабуть, так багато елементів попередньо-
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го імперського режиму. Великою мірою це можна пояснити псевдофедера- 
льною системою, яка існувала в СРСР. Хоча вона й не давала республікам 
реальної автономії, та все ж забезпечувала їм, як своєрідну компенсацію, 
певні форми та інститути державносте. Так, Україна мала свій парламент, 
державні міністерства, ба навіть місце в ООН. Так що на момент проголо
шення незалежности Україна володіла готовою державою. І хоча певні її 
елементи, як-то армію та дипломатичний корпус, необхідно було створю
вати, однак загалом українським лідерам було набагато легше розбудовува
ти державу, аніж цього можна було очікувати. їхня головна проблема поля
гала в тому, щоб усі ці інститути та форми не лише виглядали, але й фун
кціонували як держава. їм потрібно було звикнути до відповідальносте за 
прийняті рішення та за життєвий рівень своїх громадян. А це вимагало від 
колишньої провінційної еліти радикальної політичної, ідеологічної та пси
хологічної трансформації, яку вона й досі не змогла здійснити до кінця.

Україна успадкувала від радянської системи дещо більше, ніж державні 
структури. Хоча українські вчені в ХЕХ столітті більш-менш точно окрес
лили етнографічний ареал проживання українців, саме радянська влада 
визначила сучасні державні кордони України. 1918 року, коли антиукраїн- 
ськи настроєні місцеві більшовики здійснили спробу створити окрему До
нецько-Криворізьку радянську республіку, Ленін, свідомий перемоги над 
українцями, наполіг на тому, щоб цей регіон залишився частиною Радян
ської України. Одним із наслідків перемоги СРСР у другій світовій війні 
стало те, що Сталін забрав заселені українцями землі в Польщі, Угорщини 
та Румунії та включив їх до складу Радянської України, тим самим уперше 
об’єднавши всіх українців у межах однієї держави. Згодом, 1954 року з яки
хось, і досі не з'ясованих причин Хрущов приєднав Крим до України. Бе
ручи до уваги слабкість українського націоналістичного руху в 1917 — 1920 
роках, навряд чи можна припустити, що він міг би так ефективно зберігати 
та розширювати кордони України, як робив це радянський режим.

Збереження структур радянської доби означало, що більшість людей, 
котрі працювали в цих структурах, залишилися на своїх місцях. Тому нова 
національна держава виникала з імперських руїн із безпрецедентно малими 
змінами в персональному складі державного апарату. Деякі українці перед
бачали такий розвиток подій. Зокрема, ще 1920 року В'ячеслав Липин- 
ський, антирадянський емігрант та ідеолог українського монархізму й кон
серватизму, стверджував, що українська держава не може бути збудована 
без долучення до цього процесу української комуністичної еліти4. Україна 
просто не мала іншего джерела досвідчених чиновників та політиків. По
дібні погляди висловлював після другої світової війни й інший добре відо
мий письменник-еміґрант (колишній комуністичний активіст) Іван Багря
ний5.

Майже повне збереження управлінського апарату деколи створює трагі
комічні ситуації. Одна з них полягає в тому, що керівництво українською 
державою перебуває сьогодні в руках тих самих людей, які ще донедавна 
рішуче протистояли ідеї національної незалежности. Звичайно, головним 
фактором поспішного переходу української політичної еліти на незалежни- 
цькі позиції був інстинкт самозбереження. З крахом радянської системи ця 
еліта повинна була або прийняти концепцію національної держави, або пі
ти геть. Не так часто згадуваним, однак не менш важливим чинником цієї 
трансформації було бажання київського управлінського апарату звільнити
ся з-під московської опіки. І, мабуть, слушним буде твердження, що бага
тьох членів української еліти набагато більше цікавило досягнення та збе
реження виняткового контролю над Україною, аніж саме здобуття націона
льної незалежности. Таким чином, події 1991 року тією ж, а можливо, і
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більшою мірою, були визволенням регіональної еліти з-під центрального 
контролю, аніж визволенням нації з імперського ярма.

Захоплення влади українською регіональною елітою здійснювалося під 
прикриттям класичної націоналістичної риторики та пропаганди. Київська ін
телігенція, Рух та західноукраїнські активісти, керуючись переважно традицій
ними націоналістичними почуттями та принципами, проводили демонстрації, 
висували гасла та створювали організації, котрі закликали до боротьби за неза
лежність. І тому новопостала держава видавалася типовим продуктом масового 
націоналістичного прагнення до самовизначення. Та незалежність відповідала 
й набагато прагматичнішим інтересам українського апарату управління чи, 
точніше кажучи, його гнучкіших елементів. І саме апарат, використовуючи на
ціоналістичну аргументацію, зумів від'єднати Україну від імперії та зберегти 
контроль над новою незалежною державою. Сьогодні людей, котрі успішно 
здійснили цю операцію, часто називають "партією влади".

Західні засоби масової інформації захоплено писали про несподіваний, 
але дуже вчасний перехід Леоніда Кравчука від комунізму до націоналізму. 
Часто таке писали й про інших теперішніх українських лідерів. Однак час
то ці коментарі безпідставні: українській політичній еліті приписується на
багато більший ступінь націоналізму, аніж вона мала насправді. Кравчук жод
ного разу не називав себе націоналістом, і є всі підстави вірити, що цей 
колишній комуністичний ідеолог ним себе й не вважає6. Він ніколи не за
бував підкреслити, що він лідер усього народу України, а не лише етнічних 
українців. Такий плюралістичний та ліберальний підхід можна лише вітати. 
Але це аж ніяк не націоналізм.

Звичайно, недавнє українське керівництво не ідентифікувало себе з ін
тегральним націоналізмом Дмитра Донцова чи Степана Бандери, який був 
поширений у Західній Україні в ЗО — 40-ві роки. Так само промови Крав
чука, Кучми чи Плюща не схожі й на порівняно ліберальний націоналізм 
епохи 1917 — 1920 років. Вони рідко згадують такі націоналістичні гасла, 
як національна боротьба, національні завдання, національні жертви або мі
сія нації. Брак націоналістичних гасел доповнюється браком націоналіс
тичної політики. Мало що було зроблено й у справі лінгвістичної україні
зації, — питанні, яке було предметом першорядної ваги для всіх україн
ських націоналістів. Відповідь Києва на сепаратистські тенденції, особливо 
в Криму, була на диво апатичною. А в конфронтації з Росією з приводу 
Чорноморського флоту офіційний Київ вибрав позицію поступок (позицію 
пасивного спостерігача), обуривши цим націоналістів.

Навіть Народний Рух України, який очолював боротьбу за незалежність, 
а згодом складав ядро національно-демократичної опозиції Кравчукові, 
дистанціювався від українського етнічного націоналізму. Від самого почат
ку існування Руху його керівництво наголошувало, що він має мультиет- 
нічний характер, об'єднуючи всіх, хто підтримує демократичні реформи в 
Україні. Тому, особливо на початку існування, членами Руху була велика 
кількість росіян, євреїв, татар та представників інших національностей. 
Видається, що систематичне та жорстоке придушення націоналізму радян
ським режимом, яке тривало протягом життя кількох поколінь, дало свої 
результати. Свідомо чи несвідомо, але багато українців (особливо з числа 
колишньої номенклатури) бояться ідентифікувати себе з націоналізмом.

Однак фактична відсутність націоналістичного впливу на українську по
літичну еліту аж ніяк не означає, що та складається із замаскованих кому
ністів. У цьому питанні "партія влади" була рішучою, неодноразово наголо
шуючи на тому, що її розрив із комунізмом був повним і безповоротним. І, 
зважаючи на гостру критику, якої Кравчук та його уряд зазнали з боку вір
них комуністів, можна вважати їхнє заперечення комунізму щирим.
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Якщо політики, про яких йдеться, не є ані націоналістами, ані комуніс
тами, то хто ж вони тоді? Найбільш умотивованим виглядає твердження, 
що це люди без чітко виражених ідеологічних засад, які приймають рішен
ня, базуючись на прагматизмі. І така неідеологічна постава не видається 
дивною. З одного боку, її можна пояснити як реакцію на ту заідеологізова
ність, яка була притаманна всьому радянському способові життя. З другого 
боку, вона є віддзеркаленням того неідеологічного клімату, який панує ни
ні в усьому світі. Водночас відсутність напрямної ідеології є специфічною 
рисою української державности, бо це явно контрастує з тією панівною 
роллю, яку ідеологія відігравала в утворенні національних держав у всі по
передні періоди.

Ідеологічний вакуум в Україні має і деякі позитивні аспекти. Завдяки йому 
політична конфронтація в країні не набула великої гостроти. В іншому разі, 
якби й комуністи, й націоналісти були так фанатично віддані своїй справі, як 
це було одне чи два покоління раніше, Україна легко могла б перетворитися 
на арену братовбивчих конфліктів. Однак ця ситуація має і свої негативні ас
пекти. Позаяк українські лідери не мають ніякої ідеологічної орієнтації, їм 
бракує відчуття напрямку руху. Вони неспроможні пояснити ані собі, ані лю
дям, чого саме вони прагнуть досягти. Коротко кажучи, вони не уявляють, 
який тип держави га суспільства вони хотіли б побудувати з уламків радянської 
системи. А з цього неминуче постає питання, чи можна успішно здійснювати 
спроби таких трансформацій без певних ідеологічних орієнтирів.

Ці зауваги не мають на меті створити враження, що в Україні немає 
груп із певною ідеологією. У західному регіоні діє кілька організацій, базо
ваних на ідеології інтегрального націоналізму. Тут націоналістичні традиції 
дуже сильні серед населення, тоді як у східних областях, особливо в Дон
басі, відновлено діяльність комуністичної партії. Водночас і націоналісти 
екстремістського ґатунку, і комуністи поки що не мають вирішального 
впливу на політичні процеси в новій українській державі, а їхня взаємодія 
з "партією влади” є обмеженою.

Що ж у такому разі може бути фокусом політичної лояльности в Укра
їні? Судячи з виступів Кравчука та його прихильників, вони бачать Україну 
як самодостатню державу (саму в собі) і до того ж нейтральну.

Перші вияви цих преференцій були помітні вже під час референдуму за 
незалежність у грудні 1991 року. Як уже згадувалося вище, одним із голов
них аргументів на користь незалежности, який найчастіше і з найбільшим 
ефектом повторювався в контрольованих урядом засобах масової інформа
ції, було твердження про те, що незалежність забезпечить "багатій Україні" 
вищий життєвий рівень, аніж той, який був за часів експлуататорського 
правління Москви. Це був прагматичний, абсолютно позаідеологічний ар
гумент, із яким однаково успішно апелювали як до українців, так і до не- 
українців, як до правих, так і до лівих. Його використання мало за мету 
об'єднати розділене населення, а не розділити його. І від моменту здобуття 
незалежности київське керівництво неодноразово робило наголос на дер
жавних інтересах та на розбудові держави на противагу національним інте
ресам та національному будівництву. Під час численних виборчих кампа
ній у засобах масової інформації, промовах та в щоденному спілкуванні 
можна було часто почути думку про те, що для кандидатів на будь-яку дер
жавну посаду не так важливо бути переконаними націоналістами чи кому
ністами — вони повинні перш за все бути професіоналами, котрі мають 
досвід управління державою. Виглядає, що державництво і є тією ідеологі
єю, яку сповідують представники "партії влади" в Україні.

З соціально-економічного погляду національні держави, що постали 
після першої та другої світових воєн, мали суттєву спільну рису: всі вони,
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більшою чи меншою мірою, були аграрними суспільствами. Більшість на
селення проживала в самодостатніх селах, які виробляли кількість продук
ції, достатню для задоволення своїх основних потреб. Промисловість, яка 
існувала в цих державах, не була великою або складною, за винятком хіба 
що Чехії. Отож вони не були повністю залежними від зовнішніх ресурсів та 
ринків. А що їхнє народне господарство було порівняно слабо розвинуте, 
то економічні наслідки колапсу імперій після першої та другої світової во
єн не були настільки болючими, як для пострадянських держав.

Незалежній Україні дісталася в спадщину величезна, але при цьому нез- 
балансована й морально застаріла промисловість, яка затруднювала бли
зько двох третин населення. Її народне господарство було й далі залиша
ється пов'язаним з іншими частинами колишнього Радянського Союзу тіс
ними та численними зв'язками. Власне, радянська економічна система й 
будувалася так, щоб усі республіки були економічно взаємозалежними. Яс
кравим прикладом такої накинутої економічної взаємозалежности може 
бути відомий усім факт залежности України від поставок енергоносіїв із 
Росії на 90 відсотків.

За цих умов намагання будь-якої колишньої союзної республіки змінити 
стосунки з колишньою радянською економічною системою вестиме до чис
ленних змін в економіці всіх республік. Це особливо слушно щодо України, 
зважаючи на великі розміри та високий рівень індустріалізації. Навіть якщо за
бути про ті несміливі, хаотичні та невдалі спроби змінити структуру економіки 
України, які мали місце після здобуття незалежности, то все одно хаос унас
лідок колапсу Радянського Союзу та перенесення відповідальности за наслідки 
прийнятих рішень до Києва вже сам по собі викликав величезну економічну 
катастрофу. Промисловість України виявилася відрізаною від тих джерел сиро
вини, які були життєво необхідними для її продуктів та традиційних ринків. 
Промислове виробництво різко скоротилося. Інфляція та фінансове безладдя 
стали нестримними7. Звідси стає очевидним, що економічний аспект досяг
нення незалежности в пострадянську епоху породжує набагато більше проблем 
та складностей, аніж будь-коли раніше.

Та, мабуть, найншцівнішим ударом для борців за незалежність стало те, що 
їхній головний аргумент — про економічну вигоду від незалежности для "по
тенційно багатої" України — тепер бумерангом б'є по них самих. Замість по
ліпшеного життєвого рівня для українських громадян, яке прямо пов'язувалося 
в масовій свідомості зі здобуттям незалежности, спостерігається його катастро
фічне падіння. У опонентів незалежности є й інші економічні аргументи, які 
працюють на їхню користь. Так, зокрема, вони наголошують, що Західна Єв
ропа йде шляхом тіснішої економічної та політичної інгеґращї, отож і Україні 
немає сенсу намагатися плисти проти течії та рвати зв’язки зі своїми "тради
ційними" економічними та політичними партнерами. Прихильники незалеж
ности вважають, що лише незалежність дозволятиме Україні визначити свої 
справжні економічні інтереси. А інтегруватися в більшу економічну спільноту 
можна буде лише після виконання цієї умови. Тобто для них незалежність за
лишається необхідною навіть з економічного погляду. Незалежно від вагомос
те всіх цих аргументів та контраргументів, очевидним є той факт, що центр 
дискусії про незалежність дедалі більше зміщується в економічну площину. І 
ця первинність економіки є ще однією унікальною рисою формування постра
дянських держав.

* * *

У широкому контексті можна говорити, що та ситуація, в якій утвори
лися Україна та інші пострадянські держави (тобто ситуація колапсу імпе
рій і виникнення національних держав) уже відома в двадцятому столітті.
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Але оскільки ці нові держави виникали не просто з імперських уламків, 
але мали яскраво виражену радянську специфіку, сутнісні характеристики 
відрізняють їх від інших постколоніальних держав. Жодна з інших імперій 
не була тоталітарною державою. І саме радянський тоталітаризм великою 
мірою пояснює, чому при утворенні нової української держави не було на
ціонально-визвольної боротьби. Як недавно відзначалося, повсюдний кон
троль, що його тоталітарний режим встановлював над усіма об'єктами сис
теми, робив відкритий опір неможливим8. Суттєвий елемент тоталітаризму
— однопартійна система — допомагає зрозуміти нам той факт, що керів
ництво нових держав рекрутувалося головним чином із колишніх комуніс
тів: адже саме їм належала монополія на політично підготовані та досвідче
ні кадри.

Позаяк Радянська імперія була єдиною, яка рішуче заперечувала свій 
імперський характер, то вона була змушена створити псевдо-федеральну 
систему. Але ті самі республіки, котрі, як сподівався Ленін, повинні були 
допомогти Радам остаточно розв'язати національне питання, стали нато
мість дуже зручним шляхом розпуску СРСР та створення держав-правонас- 
тупниць. І, нарешті, щодо ідеологічного вакууму. До певної міри це була 
реакція спротиву на надмір ідеології в Радянському Союзі. Те, що кому
нізм дискредитовано, очевидно. А порівняно слабкий ступінь націоналізму 
серед керівництва нових держав можна пояснити (принаймні частково) 
сімдесятьма роками радянської індоктринації, яка зображувала його як 
найстрашніший ідеологічний злочин. У будь-якому разі, сьогодні ясно, що 
порівняно з іншими національними державами, що виникли в двадцятому 
столітті, пострадянським державам притаманна ціла низка незвичайних 
рис. Питання полягає в тому, чи їхній подальний розвиток буде таким же 
унікальним.
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“Я НА СТОРОЖІ КОЛО ЇХ ПОСТАВЛЮ СЛОВО”

Джеймс МЕЙС

БУРЕМНИЙ ДУХ РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

(Микола Хвильовий)

"Азіатський ренесанс" Миколи Хвильового ґрунтувався на чіткому 
усвідомленні геополітичних, історичних і суспільних факторів. Хвильовий 
вважав українців європейським народом і, одночасно, таким, який має 
великий досвід колоніального поневолення. У цьому унікальність його 
історії. Він вважав, що українці більш пристосовані до сприймання 
європейських ідей і цінностей і водночас мають вплив на колоніально 
поневолені народи Сходу. Україна може і повинна очолити "азіатський 
ренесанс", не менш блискучий, ніж відродження європейської культури на 
початку нової доби. "Західне суспільство, — писав він, — природньо йде до 
стану духовної імпотенції. Творчу енергію вичерпано, її вистачило на два 
періоди: пройде багато віків, коли Європа знову [матиме] блискучу 
історію. Це зовсім не значить, що вона ще довго не буде іти попереду 
інших країн, це зовсім не значить, що і в час свого тимчасового замирання 
вона не буде творити чудеса хоч би в тій техніці, — це значить, що творча 
ініціатива всесвітнього, універсального значення вже не може виявитись на 
тій території, де розрядка людської енергії протікала на протязі кількох 
десятків віків"47.

Ідея занепаду Європи суто шпенґлерівська (хоча Шпенґлер просто 
сформулював ті ідеї, які на той час уже визріли в суспільній думці48). Лео
нід Плющ постійно звертає увагу на спорідненість творчої моделі і світо
глядних координатів Хвильового та Андрія Бєлого, — спорідненість, яку 
Хвильовий глибоко приховував навіть від своїх однодумців, навіть від 
свого учителя і духовного батька Миколи Зерова. Ключ до "таємниці 
Хвильового", вважає він, потрібно шукати саме в цій площині.

"Це був жах і називався точним знанням. Були тут і майбутні руйначі, 
несказанні в своєму жахові. Очі всіх були націлені в чорний покров ночі, 
який безшумно розпластався над Північним, Німецьким морем. Здавалось, 
то була велетенська літуча миша, яка заступила сонце. Набігли свинцеві 
хвилі на піщаний берег і викинули звіра з сімома головами і десятьма 
рогами. І вигукнули великі і малі учителі мерзотності: “Хто подібний звіру 
сьому?” Освітлений газовими ріжками, він підійшов до померлої Європи, і 
вона відкрила мертві очі свої і зашамкала беззубим ротом. І нарум'янилась 
і манірилась перед звірем і слова її були більш ніж зловісні...”. Це з 
“Північної симфонії” Андрія Бєлого. Теза про загибель Європи 
повторюється у Бєлого постійно: "Він ріс у тиші до того часу, поки 
явлення його світу не стало необхідним... З години на годину він чекав на 
його появу. Але я не ввожу вас в оману стосовно чаші, яку нам поведеться 
випити: це боротьба з Грядущим Звіром. Нині він росте в Західній 
Європі"49.

Передчуття гігантського катаклізму, в якому навіки згинуть духовні 
досягнення Європи, пронизувало творчість багатьох тодішніх літераторів і

Закінчення. Початок у 11-му числі журналу.
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філософів. На місце високоосвіченої, висококультурної Європи, яка дала 
світові багато безсмертних цінностей, але починає тонути у баговинні 
лицедійства і мерзотности, гряде новітній Чінґісхан зі Сходу. Олександр 
Блок ідентифікував азіатську темну навалу на Європу з Росією:

Вот — срок настал. Крылами бъет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа 
От ваших Пестумов, быть может!
[...]
Мы любим плоть — и вкус ее и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хруснет ваш скелет 
В тяжелых, нежных наших лапах?50

Фактично, перемогу більшовицької революції чимало західних філосо
фів розглядали в контексті боротьби європейського й азіатського начал і 
трактували її як перемогу саме другого — як початок жовтої навали. 
Шпенглер пише: "Більшовицький уряд не має нічого спільного з державою 
в нашому сенсі, якою була петровська Росія. Подібно до царства “золотої 
орди” монгольської пори, вона складається з панівної орди — званої кому
ністичною партією з вожаками і всемогутнім ханом, а також із незлічен
ною покірною і беззахисною масою. Від справжнього марксизму тут мало 
що залишилося, хіба що одні назви і програми. Насправді це чисто татар
ський абсолютизм, який травить увесь світ і грабує його, не знаючи жод
них меж, крім, можливо, передбачливости, — хитрий, жорстокий, він ви
користовує вбивство як повсякденний засіб влади, щохвилинно загрожує мож
ливістю нового Чінгісхана, котрий згорне в один сувій Азію і Європу”51.

Шпенґлер доводив, що загибель Єі.ропи неминуча, що всезагальна 
рівність приведе до тотальної вульгаризації усіх сфер життя. Складно, а, 
власне, неможливо піднести маси до рівня справжньої культури, вважає 
він.

Не тільки можливо, але й необхідно, — стверджує Микола Хвильовий у 
своїх памфлетах. За війною з "червоною графоманією", "червоною халту
рою", "масовізмом", "вульгарним марксизмом", "дикою азіатчиною столи - 
пінських “отрубів”, за несприйняттям російської культури як моделі для 
української стояла глибоко продумана, виважена система філософських 
поглядів письменника. Сьогодні ми з великою мірою впевненосте можемо 
твердити, що Хвильовий сприйняв і погоджувався з аналізом і оцінками 
Шпенґлера — принаймні з переважною більшістю. Це яскраво видно з то
го, як він цитує і використовує Шпенґлера у своїх памфлетах. І все ж Хви
льовий пішов далі. Майбутнє світу — не за “свирепым гунном”, який

В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..52

— майбутнє за могутнім "азіатським ренесансом", предтечами якого 
Хвильовий вважав молодих українських митців:

"Отже, гряде могутній азіатський ренесанс в мистецтві, і його предте
чею є ми, олімпійці. Як в свій час Петрарка, Мікельанджело, Рафаель і 
т. д. з італійського закутка запалили Європу огнем відродження, так нові 
митці, з колись пригноблених азіатських країн, нові митці-комунари, що 
йдуть за нами, зійдуть на гору Гелікон, поставлять там світильник Ренесан
су, і він, під дальній гул барикадних боїв, спалахне багряно-голубим п'яти
кутником над темною європейською ніччю”53
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Микола Хвильовий, на жаль, не написав книжку про "азіатський 
ренесанс" (а він мав такий намір). Те, що він зумів сказати у своїх 
памфлетах, має характер романтичної мрійливої візії. Може, саме тому, як 
справедливо відзначає Микола Жулинський, "сучасники Хвильового 
сприйняли цю візію по-різному. Одні — як національно-романтичний 
месіанізм, другі — з ноткою іронії, ж  апокаліптичну містику, а треті — як 
ворожу націоналістичну концепцію"54.

Скажу відверто: коли я десять років тому вперше прочитав Миколу 
Хвильового, я також поставився до ідеї "азіатського ренесансу" досить 
скептично55. З часом, коли крізь віртуозну символіку письма я почав 
чіткіше бачити всю світоглядну складність Хвильового, — дійшов до 
переконання: просто неможливо, щоб він не розглядав роль української 
культури в контексті історичної ролі України поміж європейською 
Польщею і євразійською Росією та азіатськими народами. Хвильовий вніс 
до шпенґлерівської теорії занепаду Європи саме таке розуміння 
української історії; в цьому контексті він мав всі підстави дивитися на 
Україну як на унікальний історичний міст, який міг трансформувати 
цінності європейської цивілізації і передавати їх Азії. Традиції культурного 
місіонерства Україна здобула в періоді гетьманщини, коли саме з України 
йшли до Росії культурні надбання. Інша річ, що цей процес на той час не 
був природним, — це було швидше поглинання імперією інтелектуальних 
цінностей України, її духовний грабунок. І все ж певний досвід був 
здобутий, з нього можна було зробити певні висновки.

З іншого боку, не можна забувати про тісні контакти України з 
Кримом, коли вони час від часу ставали союзниками проти Польщі, і про 
стосунки з Польщею, коли Україна була в її складі. Контакти з Туреч
чиною не обмежувались перманентними війнами, — постійно тривав 
економічний і культурний обмін. Викошуючи ідею "азіатського ренесансу", 
Хвильовий враховував багато факторів, але не про все він міг у тодішніх 
умовах відверто сказати. Один із них — традиції могутньої школи 
сходознавства, яку репрезентував А. Кримський. Очевидно, що при 
зміцненні державного, економічного, культурного організму України ідея 
"азіатського ренесансу" може виявитися набагато серйознішою і 
живучішою, ніж вважає більшість дослідників творчости Хвильового.

Чому місію стабілізатора світового історичного процесу, провідника між 
Європою та Азією не могла виконати Росія — цей кентавр із європейською 
головою та азіатським тулубом? Тому, що вона заражена, з одного боку, 
імперським духом, а з іншого боку — духом рабства. Це впродовж усієї іс
торії російської культури отруювало її, вносило елементи занепаду, песи
мізму, зневажливого ставлення до інших народів. Хвильовий запитує: "Чо
му її теми етнографічної балаканини (всі ці Стеньки Разіни, расєйські му
жики, Омельки Пугачови) — є бонтон сьогоднішнього московського Пар
насу? Чому ці теми неодв'язно стежать за російським письменником найге- 
роїчнішої, найзмістовнішої епохи? Відкіля ця арцибашевщина четвертого 
сорту пролетарських письменників Ґладкових, чирікання поетів солом'яної 
Руси, пересічність Іванових, обмеженість Пільняків, бульварщина Еренбур- 
ґів і т. д. і т. п.? Відкіля ця безплотна, хоч іноді і дотепна (для провінціаль- 
них баришень), формалістика Шкловських? Відкіля ця профанація господ 
Алексєїв Толстих? Яка причина такого розкладу?"56

Причини, вважав Хвильовий, витікають зі спадщини російської куль
тури, із самої природи імперського мислення, чітко зафіксованої В. Бєлін
ським: "Росіяни є спадкоємці цілого світу, не тільки європейського життя, 
і спадкоємці по праву". "Справа в тім, — пише Хвильовий, — що традиція 
не жарт і вона давить сьогоднішню московську молодь. (...) Розбити
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московський месіанізм — це значить одкрити не тільки семафор для 
експресу радісної творчості, що вітром свого руху починає справжню весну 
народів, але й звільнити московську молодь від вікових забобонів 
великодержавництва"57. Хвильовий посилається для ілюстрації своєї тези 
на лист російського пролетарського письменника М. Горького до 
українського пролетарського письменника О. Слісаренка:

"Уважаемый Алексей Александрович, я категорически против сокращения повести 
“Мать”. Мне кажется, что и перевод этой повести на украинское наречие тоже не нужен. 
Меня очень удивляет тот факт, что люди ставят перед собой одну и ту же цель, не только 
утверждают различие наречий — стремятся сделать наречие "языком”, но еще и угнетают 
тех великоросов, которые очутились меныиенством в области даного наречия.

При старом режиме я посильно протестовал против таких явлений. Мне кажется, при 
новом режиме следовало-бы стремится к устранению всего, что мешает людям помогать 
друг другу.

А то выходит курьезно: одни стремятся создать "всемирный язык”, другие действуют 
как раз наоборот.

А. Пешков”58.

Цей лист датований 7 травня 1926 року. Тут варто згадати вірш П. Ти
чини "До кого говорить...", в якому він висловлював гіркоту з приводу 
російської культурної домінації в Україні, російської політичної експансії, 
яка набувала характеру терору59.

Звернення геніального українського поета, друга Хвильового, до ін
дійського поета Рабіндраната Таґора показує, що українські діячі культури 
сприймали ідею "азіатського ренесансу" не лише як власне місіонерство, а 
й від представників культури Сходу чекали порятунку і допомоги у 
протистоянні проти "катів однокласових". Тичина написав цього вірша в
1925 році. "Горький мовчить," — із болем констатує він. Менш як за рік 
Горький розродився зневажливою реляцією на адресу української мови, 
української культури, українського народу. Заговорив...

Микола Хвильовий запитує: на яку зі світових культур має рівнятися 
молода українська література? І дає категоричну відповідь: "У всякому разі 
не на російську. Це рішуче і без всяких заперечень. Не треба плутати 
нашого політичного союзу з літературою. Від російської літератури, від її 
стилів українська поезія мусить якомога швидше тікати. Поляки ніколи не 
дали б Міцкевича, коли б вони не покинули орієнтуватись на московське 
мистецтво. Справа в тому, що російська література тяжить над нами у 
віках, як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського 
наслідування. Отже, вигодувати на ній наше молоде мистецтво — це 
значить затримати його розвиток"60.

Хвильовий звертає увагу в своїх памфлетах на такі риси російської 
культури, як безперспективна літературщина, декаданс, занепад, реакцій
ність. Російська література за своєю суттю є пасивно-песимістична, тому 
вона в спромозі виховати тільки покоління "лишних людей", високовчених 
і водночас безпорадних у практичному житті. Російський песимізм поро
див дику бюрократичну машину, віковий сон "жидкобородого богоис
кателя". Тільки тоді, коли національні генії України, Білорусії, Грузії та 
інших країн переможною тріумфальною ходою крокуватимуть Західною 
Європою, — тільки тоді можна побороти великодержавницький шовінізм і 
примусити поважати сусідів. Як бачимо, мистецька програма Миколи 
Хвильового виламується далеко за межі чистої естетики. Це програма 
політична. Для здійснення політичних цілей Хвильовий використовує 
вплив мистецтва на людину, на суспільство, на історію. Він визнає: "Що 
російська література є одна з найкваліфікованіших літератур — це так. Але
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наш шлях не через неї. (...) В Європу ми поїдемо учитись, але з затаєною 
думкою — за кілька років горіти надзвичайним світлом. Чуєте, москвофіли 
з московських задрипанок, чого ми хочемо? Отже — смерть “достоєвщині! 
“Дайош” культурний ренесанс!”61.

Культурний ренесанс в Україні Хвильовий пов'язував із "азіатським 
ренесансом" — з одного боку, з орієнтацією на психологічну Європу — з 
другого. "Психологічна Європа" — у тлумаченні Хвильового — це Європа 
Ґете, Шекспіра, Данте, Вольтера, Руссо, тобто Європа безсмертних 
духовних і культурних цінностей. За тонкою плівкою марксистських ідео- 
логем приховується естетика, яка має дуже мало спільного із 
вузькоутилітарним марксистським підходом до ролі мистецтва і культури. 
Чи усвідомлював сам Хвильовий, як далеко він відійшов від ленінської 
"Партійної організації і партійної літератури"? Чи справді щиро вірив в те, 
що творчо розвиває ленінську "естетику", не помічаючи: неможливо 
розвинути те, що розвитку не піддається, що від самого народження є 
догмою? Залишимо ці питання на розв'язок "церковників від ідеології"; нас 
же в цьому випадку цікавить те, що Хвильовий — навіть розкритикований, 
скомпрометований — у відкритому листі Володимиру Коряку стверджував, 
що "Земля таки кругла": "Чому я так захищаю плеханівське визнання 
мистецтва — мистецтво як пізнання життя через образи — і не хочу 
визнати це ж таки мистецтво як ідеологію?" Бо, — відповідає Хвильовий: 
"Я прекрасно познайомився з цим дрібнобуржуазним гачком: мовляв, не 
пізнавати життя, бо тільки через циркуляри спасешся"62. Хвильовий право 
на творчу свободу митця буде захищати до кінця. 22 лютого 1928 р. в листі 
до редакції газети "Комуніст" він друкує коротку формальну відмову від 
своїх поглядів, а 2 березня цього ж року у листі до Аркадія Любченка 
пише: "За всяку ціну ми мусимо вивести нашу літературу на широку 
європейську арену. Словом, треба мужаїись — наше “впереді”63.

Заради цього він буде йти на компроміси навіть із самим собою, 
тягнутиме літературний віз чорнової роботи, пристрасно захищатиме Ос
тапа Вишню від кригики-доносу Ол. Полторацького, того самого, який у 
1934-му році потиратиме в захваті руки, дізнавшись про смертний вирок 
видатному українському гумористові: "Тепер я щасливий, що подібне уже 
сталося і що моя стаття стає епітафією на смітникові, де поховано 
творчість Остапа Вишні"64. Але у 1930 році Микола Хвильовий ще зможе 
захистити Остапа Вишню силою свого полемічного таланту65.

Проти Миколи Хвильового у пресі була розгорнута справжня війна. У 
бій було кинуто практично весь існуючий політичний арсенал тиску на 
літературу; навіть сам диктатор озвався зі свого московського Олімпу 
грізним і недвозначним окриком; проте Хвильовий був переможений не у 
відкритому чесному бою. На основне центральне питання, поставлене 
Хвильовим у своїх статтях, партія могла або промовчати, або відповісти 
ствердно. Хвильовий, висловлюючи свої погляди щодо національного 
питання, йшов чітко за циркулярами, постановами, конституцією. Те, що 
для режиму було лише тактикою в боротьбі за повний контроль над 
державою, у боротьбі за владу, — Хвильовий у статтях видав за стратегію, 
за мету, за головний напрямок. У викладі своїх думок він був надзвичайно 
обережний, чіткий і точний. Тут уже йшлося не про три-чотири потрібні 
цитати, — він проштудіював "класиків" уздовж і впоперек, воював зі 
своїми опонентами їхньою ж зброєю:

"Отже, будемо говорити серйозно й не “по-хлоп’ячому”. Хвиля 
ображається, що ми назвали Україну самостійною державою. От тобі й раз. 
А хіба вона не самостійна? Перехрестіться, камараде, та подивіться в нашу 
конституцію. Розгорніть параграф перший і уважно перечитайте. Чи,
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може, ви вважаєте, що нашу конституцію складали хлоп'ята? Чи, може, ви, 
як Юринець, голосуєте й галасуєте за Малоросію? Чого ви повертаєтесь і 
так жалкенько, по-рабськи усміхаєтесь до російського міщанина? Все одно 
п'ять з плюсом ніхто не поставить”66.

Застереження, яке пролунало у памфлеті Хвильового, було і вчасним і 
точним. Андрію Хвилі подякують 13 серпня 1937 року — подякують за 
запопадливість, за вірнопідданість. Під катуванням із нього виб'ють 
свідчення на багатьох ні в чому не винних людей, в тому числі на Панаса 
Любченка. 10 лютого 1938 року Андрія Хвилю розстріляли67. Справдилось 
пророче попередження Хвильового, звернуте до Хвилі: "Справа в тому, що 
викликані революцією сили можуть врешті стати ворожою стихією. А щоб 
попередити це, ми й пропонуємо не тільки вивчити деталі цього руху, але 
й трохи напружитись і відчувати вчасно ті гасла, що вже носяться в даній 
конкретній атмосфері. Жодне з гасел не страшне для нас, коли воно в 
наших руках, але бережіться, коли воно попаде в чужі руки"68.

Тут же Микола Хвильовий пише: "Отже, ми справді-таки незалежна 
держава, що входить своїм республіканським організмом в Радянський 
Союз. І самостійна Україна не тому, що ми цього хочемо, комуністи, а 
тому, що цього вимагає залізна й непоборна воля історичних законів, тому, 
що тільки таким чином ми прискоримо класову диференціацію на Україні. 
Коли якась нація (про це вже давно й не раз писалося) виявляє свою волю 
на протязі віків до виявлення свого організму як державної одиниці, тоді 
всякі спроби так чи інакше затримати цей природний процес, з одного 
боку, затримують оформлення класових сил, а з другого — вносять 
елемент хаосу вже в світовий загальноісторичний процес"69. Хвильовий 
робить висновок, що українське суспільство, зміцнівши, "не помириться з 
своїм, фактично, коли не де юре, декретованим гегемоном — російським 
конкурентом,"70 що конфлікт двох культур неминучий.

Дискусія 20-х років розпочалася статтею Миколи Хвильового "Камо 
грядеші", а фактично — першим листом до літературної молоді під назвою 
"Про “сатану в бочці”, або про інших графоманів та інших “просвітян”, 
який був надрукований у додатку до "Вістей ВУЦВК" "Культура і побут" 
квітнем 1925 року. 24 травня Микола Зеров організував у Києві публічний 
диспут про шляхи розвитку української літератури, в якій брали участь 
представники всіх тодішніх літературних течій. Тон було задано першим 
промовцем Юрієм Меженком, який різко виступив проти хвильовістської 
ідеї орієнтації на Захід. Він поставив питання: чи "Тарзан" ліпший, ніж 
поезія Маяковського? Європа сьогодні більш небезпечна для українського 
комунізму, ніж стара "Просвіта", тому що легко боротися із традицією, 
значною мірою скомпрометованою, але європейська культура має високий 
авторитет і це робить її небезпечною. Європа для України — велика 
невидима територія, яку українці не можуть розуміти. Україні потрібна не 
сама європейська культура, а техніка будівництва такої культури. 
Європейська культура чужа українській ще й тому, що створена в таких 
умовах, яких в Україні не було. Некритичне європейство — це Сцілла і 
Харібда української культури. Європу не можна цілком приймати чи 
повністю від неї відмовлятися. Потрібно відмовитись від ідеології і 
адаптувати техніку71.

Найталановитішим захисником Хвильового на цьому публічному 
диспуті був Микола Зеров. Він намагався сфокусувати дискусію на цен
тральному питанні — на літературній якості. Йдеться не про Європу чи 
"Просвіту", а про культуру чи халтуру. Потрібно більше літератури і менше 
маніфестів, більше літературного знання і менше ідеологічних беззміс
товних формул72.
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Опоненти й захисники Хвильового не чули один одного. Цей 
літературний диспут і не міг виробити якоїсь єдиної спільної платформи. 
Опоненти Хвильового поступалися перед ним своїм інтелектуальним 
рівнем, творчим потенціалом, авторитетом73. Юрій Меженко практично 
був єдиним справжнім більш-менш серйозним критиком Хвильового. Зі 
стін, де відбувся диспут, дискусія вихлюпнулася на сторінки преси і 
розгорілася з небувалою силою, опинилася в центрі не лише літературного 
але й партійного життя.

У своїй статті "Підсумки літературної дискусії" Микола Скрипник пи
сав: "Звідкись, зненацька для всієї партії виникли нові мотиви і нові лінії 
розходжень. Все сконцентрувалось випадково на статтях тов. Хвильового, 
для більшості партії “якогось” Хвильового. До цього додано інші думки ін
ших товаришів, проведено принципові лінії й зроблено організаційні вис
новки. Все це раптово "стихійно". Але ж партія всю цю дискусію пережила 
на протязі де-кількох тижнів”74.

Можна тільки подивуватись інтелектуальній "могутності" партії, яка 
всього за “декілька тижнів” зуміла відповісти на питання, над якими 
б'ється світова інтелектуальна думка протягом віків... На червневому 
пленумі ЦК КП(б)У позицію Хвильового було трактовано як ухил і 
піддано розгромній критиці. Точніше, не просто "ухил", а аж вісім "ухилів", 
які коротко Є. Гірчак сформулював так: 1) переорієнтація української 
літератури від червоної Москви до буржуазної Європи; 2) переродження 
теорії боротьби двох культур, з українськими національними модифікаці
ями; 3) прихильність до капіталістичної теорії "відродження нації"; 4) бло
кування з буржуазно-націоналістичними елементами (напр., неокла
сиками) і таким шляхом прийняття тодішньої неприпустимої ідеї з'єд
наного національного фронту; 5) нерозуміння ролі пролетаріату як 
активного чинника, активного керівника та творчого учасника культурного 
будівництва в Україні; 6) пропаганда шпенґлерівської теорії історії у месі
анській ідеї азіатського ренесансу під українським керівництвом; 7) троць- 
кізм щодо розуміння радянської дійсности; 8) пропаганда ідей українсь
кого фашизму7 .

Після пленуму атаки на Хвильового розгорнулись по всьому 
літературному фронту. Окрім Андрія Хвилі з його відомою статею "Від 
ухилу до прірви", проти Хвильового і "хвильовізму" виступили М. Скрип
ник, О. Шумський. Зрештою, після листа Сталіна Каґановичу від 26 квітня
1926 року ситуація почала різко загострюватися. Річ у тому, що поява 
статтей Хвильового фатально збіглася в часі з остаточним оформленням 
троцькістсько-зинов'євської опозиції. Більшість із тих, хто підтримував 
блок, були росіянами, які виступали проти політики українізації, тобто 
проти політики О. Шумського. Сталіну було важливо не допустити 
підтримки цього блоку в Україні. Голова Шумського була піднесена "на 
тарілці" великодержавним шовіністам, яких було чимало в КП(б)У, і багато 
важила в цій смертельній боротьбі за владу. Сталін використав позицію 
Хвильового, якого підтримував Шумський, для дискредитації і знищення 
Шумського : "Шумский не понимает, что овладеть новым движением на 
Украине за украинскую культуру возможно лишь борясь с крайностями 
Хвилевого в рядах коммунистов. Шумский не понимает, что только в 
борьбе с такими крайностями можна превратить поднимающуюся украин
скую культуру и украинскую общественность в культуру и общественность 
советскую" .

І ще одна промовиста цитата: "Ошибка Шумского состоит в том, что, 
имея правильную перспективу, он не считается с темпом. А темп теперь 
главное"78. Перспектива Шумського — концентраційні табори і смерть від
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підісланого особисто Сталіним убивці з НКВС79. А стосовно темпів 
українізації — Сталін хотів їх справді загальмувати, поки що не 
виступаючи прямо проти цього процесу. Це він зробить уже під час 
голодомору, розіславши повсюдно вказівку негайно припинити 
українізацію80.

У цій гігантській політичній боротьбі постать мрійника, романтика, 
талановитого митця Хвильового волею долі опинилася раптом на першому 
плані. У журналі "ВАПЛІТЕ" була опублікована повість "Вальдшнепи", в 
якій Хвильовий змалював розчарування в революції українських кому
ністів. Більшої публічної образи для партії годі було й придумати. Хвильо
вий перебував тоді на Заході, міг емігрувати. Він обрав інший шлях — 
шлях повернення на Батьківщину через зречення своїх поглядів, знищення 
другої частини повісти "Вальдшнепи" і рукопису "Іраїди"81. Тільки в такий 
спосіб він міг повернутися на поле боротьби.

Розпуск "ВАПЛІТЕ" не означав кінця українського відродження. Було 
тілько виставлено кордони дозволеного. Соціалістичний реалізм ще 
офіційно не був декретований. Хвильовий ще писав оповідання, Куліш та 
Кур бас — драми, Тичина — ліричну поезію, Довженко знімав фільми. 
Навіть журнал "ВАПЛІТЕ" мав свого спадкоємця у "Літературному яр
марку", що в ньому колишні ваплітяни друкували цікаві читабельні твори.

"Літературний ярмарок", до складу редколегії якого увійшов Хвильо
вий, був, за оцінкою Юрія Луцького, "останньою нестримною і стихійною 
рефлексією літературних підтечій", які ще були дозволені в Україні82. 
Кожен номер редагувався іншим письменником, коментував свій зміст ув 
інтермедіях, часто містив езопівську критику політичної ситуації.

Такі атаки не могли пройти повз увагу партійних критиків, які негайно 
звинуватили Хвильового в повторенні старих гріхів. Деякий час Хвильо
вого підтримував Микола Скрипник, який був проти збивання всіх пись
менників в одну організацію на чолі з графоманами. У 1930 році відвести 
удар від "Літературного ярмарку" стало неможливо; журнал перестав 
існувати, народився "Політфронт"...

"Політфронт" був зовні ортодоксальнішим журналом, у якому колишні 
ваплітяни демонстрували свою лояльність до компартії та готовність 
боротися проти буржуазного мистецтва, ворожої ідеології, націоналіс
тичних явищ. Хвильовий опублікував тут критику "Нової Генерації", 
історика Сухино-Хоменка, самокритику колишніх "ухилів"83. Зрештою, 
навіть такі партійці, як Косіор та Хвиля, визнали, що він є таки 
"радянським письменником". Але в кінці 1930 року письменники ВУСППу 
виступили проти "Політфронту", після чого той саморозпустився. Було 
опубліковано список 35 членів, які готові були вступити до ВУСППу; 
вісімнадцятеро, в тому числі і Хвильовий, були прийняті84. Хвильовий 
продовжував писати, але його літературна кар'єра була вже закінчена. На 
передній план поступово почала виходити вузькоутилітарна література 
соцреалізму. Саме вона отримала монополію, ознаменувавши тріумф 
халтури над культурою.

За результатами опитування (1928 рік) всіх бібліотек, читалень, 
робітничих клубів, культурних центрів УРСР, Хвильовий був названий 
серед найпопулярніших українських письменників, його ім'я стояло в 
списку ііісля Шевченка, Франка, Коцюбинського, Винниченка. Але ніхто, 
як видно з цього опитування, не читав так званих пролетарських пись
менників85. Регламентація літературного процесу була, по суті, зухвалою 
зневагою побажань українських читачів. Хвильовий залишався активним 
членом літературної громади до 1933 року. Але він був приречений. 
Суспільні сутінки згущувалися, з катастрофічною швидкістю наростали
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терор і репресії. 1930 рік: інспірація справи "Спілки визволення України", 
заборона української автокефальної церкви, закритий процес у справі т. зв. 
"Українського Національного Центру". Повним ходом тривало роз- 
куркулення на селі, услід за насильницькою колективізацією в Україні 
спалахнув голод. За спогадами Аркадія Любченка, Хвильовий навесні 33-го 
року поїхав на село, побачив, що там відбувається, — це його вжахнуло. 
Повернувшися до Харкова, він звертався до різних керівників різного 
ранґу з проханням щось вдіяти, якось допомогти. Безуспішно... Він 
зрозумів, що голод спровоковано, що він штучний, організований тією 
партією, якій Хвильовий, власне, віддав своє життя і талант. Арешт 
Михайла Ялового поставив останню крапку в тривалому процесі духовної 
кризи Хвильового...86

Українське культурне відродження захлинулось кров’ю. 1927 року діяло 
майже 700 письменників, що їх твори публікувались українською мовою в 
УРСР. З них понад 500 було репресовано87. До цього додаймо розгром 
школи українських істориків, літературознавців, мовознавців, філософів... 
Пішла у небуття ціла епоха в історії української культури, був знищений 
цілий культурний материк. Проте навіть із мертвим, забороненим 
Хвильовим комуністична пропаганда ще довго воювала, оббріхуючи і 
перекручуючи його творчість і життя. Важко відбувалася реабілітація його 
імени уже в наш час. Сьогодні, здається, він повернувся в українську 
культуру назавжди; він ще довго буде камертоном українського 
культурного і політичного життя, за ставленням до нього визначатимуться 
напрямки культурних, економічних, політичних процесів в Україні. І це не 
випадково: Хвильовий — буремний дух "розстріляного Відродження", 
"таємна птиця українського відродження" (за образним висловом самого 
Хвильового), таємнича птиця з могутніми крилами, яка зуміла подолати 
час і відстань. Без аналізу його поглядів неможливо вповні зрозуміти 
причини і наслідки тієї трагедії, яку пережила Україна, пішовши за 
"комуністичним привидом", повіривши у привабливі лозунги рівности і 
братерства. На землю України зло прийшло під виглядом найбільшого 
добра. Воно ще не зникло: овеча шкура приросла до потвори з вовчим 
вишкіром.

Суперечки довкола творчості Хвильового триватимуть довго. Це була 
неоднозначна постать, — але безсумнівно одне: в пантеоні борців за 
українську незалежність його ім’я сяятиме золотими літерами.
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КУЛЬТУРА

Петро МАСОХА:

"Я НЕ БОЮСЯ СПЕРЕЧАТИСЯ З ВАМИ,
ОЛЕКСАНДРЕ ПЕТРОВИЧУ...”

(Невідісланий лист Михайлові Михайловичу Коваленкові)*

В архівах наших — державних, громадських, приватних — ще стільки 
заховано! Ось і ще одне свідчення, ще один... — ледь не сказав "документ", 
але ж ні — пропонований читачеві лист відомого актора Петра Масохи є 
доволі суб'єктивним поглядом на український кіносвіт, на славетного кіно
режисера Олександра Довженка, чий столітній ювілей відзначаємо цього 
року.

Петро Омелянович Масоха народився 16 вересня 1904 року (отже, у 
нього теж ювілей — дев'яностолітній) на Черкащині. Невдовзі з батьками 
переїхав до Києва. У 1923-му закінчив Київський музично-драматичний те
атр імені М. Лисенка. По тому до 1928 року є артистом славетного театру 
"Березіль", де працює під керівництвом Леся Курбаса. Із середини 20-х — в 
кінематографі: фільми "Людина з лісу" Г. Стабового, "Напередодні" Г. 
Грінченка-Чериковера, "Болотні вогні" Д. Ердмана та інші. 1928-го року 
вперше працює разом із Довженком у фільмі "Арсенал" (епізодична роль). 
У 29-му — "Земля", супершедевр українського і світового кіно, у Масохи 
одна із головних ролей — Хоми. А далі буде "Іван"...

От на "Івані" щось воно почало ламатися. Картина знімалася в 1931 — 
1932 pp.; починався вже голод, недавні ідеали тьмяніли на очах — так що 
зрозумілим є сенс подій. Тим цікавішими є свідчення Масохи. Адже досі 
нас здебільшого підхарчовували іншим образом часу: піднесення, натхнен
ня, і Довженко, котрий "попереду паровоза"... Тут ми бачимо Довженка 
розгубленого, зніченого, ще й під очевидним впливом дружини, Юлії Сол- 
нцевої, жінки яскравої, здібної і водночас із диктаторськими нахилами. Її 
роль у тому, що навколо Довженка поступово утворюється вакуум, що рву
ться зв'язки з найближчими друзями, належить дослідити, хоча багато чого 
випрозорює друкований лист Масохи. Однак не забудьмо й зробленого 
Солнцевою задля збереження Довженка у ті самі лиховісні ЗО — 40-ві — 
адже не раз і не два стояв він над прірвою...

Складність стосунків Масохи й Солнцевої давалася взнаки і по смерті 
Довженка. Петро Омелянович дозволяв собі навіть таке, чого, здається, то
ді не насмілювався ніхто: скажімо, висловити сумнів у художній вартості 
фільму "Зачарована Десна", поставленому Солнцевою у середині 60-х. Ма- 
соха взагалі був людиною яскравою, незалежною, з очевидним, до речі, лі
тературним хистом.

Після "Івана" Масоха знімався чимало. Серед найвідоміших його робіт 
назву лишень дві — у фільмах "Вершники" Ігоря Савченка та "Тринадцять" 
Михайла Ромма. А під час війни трапилося так, що Масоха і його дружи

*Лист до М. М. Коваленка зберігається в особистому архіві П. О. Масохи і наданий 
для публікації дружиною актора Марією Євгенівною Волховською. Титульний заголовок 
належить публікатору.
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на, Марія Євгенівна Волховська, перебували на окупованій території, працю
вали в кількох театрах, зрештою опинилися у Берліні. Це вже їм не забудеться 
потім, хоч ніякого криміналу, скільки не старалися відповідні органи, не знай
шли. Та й того було досить — акторові було дозволено працювати тільки у 
провінційних театрах, про кіно й говорити нічого. І вже по виході Петра Оме
ляновича на пенсію робили вигляд, ніби актора Масохи і не існує зовсім. 
Красномовний приклад: у 1978-му, коли відзначали 50-літній ювілей кіностудії 
імени Олександра Довженка, Петрові Омеляновичу надіслали запрошення на 
урочистий вечір (за півгодини до початку) — на "гальорку”, на саму верхотуру. 
Таке саме запрошення одержав і патріарх українського кіно Іван Кавалерідзе
— карався за ту ж "провину": за часів окупації був у Києві.

Звісно, не був Петро Масоха і членом Спілки кінематографістів. Лише у 
89-му прийняли туди — його, одного із засновників українського кіно! А в 
липні 1991-го Петро Омелянович одійшов у кращі світи. Вмирав у лікарні, 
і тієї ж ночі якісь парубчаки мало не на порозі його квартири палили кі
ноплівку — задля розваги. Горить, горить плівка, не збереглися й кілька 
фільмів, у яких знімався Петро Масоха...

Він лежить тепер на Байковому цвинтарі, поруч брата Лаврентія, також 
відомого актора. У шухлядах столу залишились рукописи спогадів — їх би 
видати тепер, та бачте, немає паперу й грошей... Пусткою дихає і кіносту
дія імени Олександра Довженка...

Пропонованого нижче листа Петра Масохи адресат, Михайло Коваленко1, 
не одержував. Мабуть, надто боляче було б те оприлюднити — навіть товари
шеві. Наважимось і прочитаємо. Бо ж постають тут не бронзочолі пам’ятники, 
а — люди. Надзвичайно обдаровані, ранимі, не вільні од взаємних підозр й 
упереджень. Люди... А їх ми любимо більше від пам'ятників.

* * *

(...) Як ти знаєш моя творча біоірафія актора тісно пов'язана з роботою 
Олександра Петровича (Довженка). Я мав щастя відзнятися в нього, викону
ючи головні ролі в "Земля" та "Івані" і брати участь у багатьох епізодах таких 
його фільмів, як "Арсенал" і "Щорс". Одне слово, якийсь десяток років я був 
поруч Довженка і це дає мені можливість писати про нього з найбільшою дос
товірністю, вимальовуючи його портрет з максимальною правдою.

Так нещодавно я й дав тобі почитати свій черговий нарис "Мій Іван"2, в 
якому я прагнув якнайоб'єктивніше відтворити ту правду, що я її спостері
гав під час роботи Довженка над цією картиною.

Архівний же матеріал, вручений мені тобою, про те, як Довженко уже 
після здачі свого "Івана" паплюжить мене перед студентською аудиторією, 
десь у Москві, за те, що я нібито зіпсував йому фільм, досі був мені не
відомим3. Тому-то я й зажадав написати цього листа, щоб хоч трохи про
лити світло на все сподіяне тоді у 1932 — 1933 роках, у надзвичайно ціка
вий період творення "Івана"4. Можливо, що цього листа я вмонтую у свою 
загальну розповідь "Мій Іван"5 в надії на те, що це додасть всебічності у 
розгляді складного процесу формування Довженка не тільки як режисера, 
а й як людини, громадянина. Як ти вже знаєш, я найменував свою розпо
відь "Мій Іван", тому що від картини свого часу відмовилися майже всі, як 
від невдалого фільму. Навіть сам Довженко, як про це свідчать і рядки да
ного мені тобою архівного матеріалу, відмовився від картини, яку нібито 
зіпсував йому виконавець ролі Івана актор Масоха.

Цікаво, що Довженко під час здачі "Івана", коли йому закинули, що він 
не вміє працювати з акторами (А. Роом)6, відповів тоді, що це, може, й 
так, бо театральних інститутів він ніяких не проходив. І більше тоді про
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акторів згадки не було. Говорилось більше, і цілком резонно, про брак ча
су, відведеного на створення фільму, такого складного і значною мірою 
експериментального, до того ж першого звукового. А тепер ось виявляється, і 
для мене вперше, що вже після здачі фільму Довженко лив сльози і скаржився 
перед студентами, що всі недоліки в картині йдуть не від нього і що головний 
недолік картини — це роль Івана, яку не зміг відтворити актор.

Треба сказати, що всі сорок років після виходу фільму я тільки двічі 
зустрічався з рецензіями, в яких говорилося, що фільм зазнав поразки че
рез невдалий образ Івана. Ці публікації з'явилися чомусь уже в останні ро
ки. Одна з них була нарисом-згадкою про фільм "Іван", — здається, у жур
налі "Советский экран", друга — у книзі Ігоря Рачука "Поэтика Довженко", де 
автор прямо говорить: якби був інший Іван, то фільм поразки не зазнав би.

Спочатку я був здивований од цих публікацій. Ніде в пресі раніше не 
згадувалося і не говорилося так негативно і категорично про мого Івана. І 
лише зараз, познайомившись з цими архівними матеріалами, які ти мені 
вручив, я зрозумів, звідки усе це пішло. Юлія Іполигівна Солнцева, спов
нена "найсерйознішої" любові до мене, розносить ту славу [...]

Якби ж я знав тільки, що Довженко так [...] говорить про мене після 
"Івана", то я б тікав од нього, як від чуми, за три дев'ять земель і ні за яку 
ціну не пішов би зніматися до нього (і чому вони ховали свою думку?). Не 
пішов би і у фільм "Україна в огні", до якого Довженко готувався уже під 
час війни. [...]

Ось... Дозволь мені познайомити тебе з писулькою, надісланою від 
асистента Довженкового (під час війни) Шури Козиря до мого брата ак
тора кіно JI. Масохи.

Читаю:

"Здравствуй, дорогой Люся!
В дополнение к открытке, которую я тебе послал на студию по поводу 

работы у Александра Петровича, прошу тебя всеми путями узнать так же 
адрес, найти твоего брата Петю (мене, значить. — П. М.). Ему в картине 
намечена очень интересная роль. Нужно его выручать, дать возможность 
ему подняться...

Сообщи телеграммами и при этом срочными. Адрес: Москва, 
Можайское шоссе, 36/50, кв. 42, А. П. Довженко.

3/1 43 г. (подпись) Козырь”

Незручно стає після цього за Довженка і за його [...] твердження, що: 
"Было уже 20% проработанной картины и я никак не мог его заменить". 
Яка нісенітниця! Адже невеличка роль Івана займала на всю картину хіба 
що відсотків 5 — 10 метражу. А у відзнятих 20% Іван становив не більше, 
як відсотків два. Так невже ж не можна перезняти з іншим актором пару 
якихось епізодів?.. Єрунда, та й годі.

Адже Довженко не раз у своїх фільмах міняє акторів. В тому ж таки 
"Щорсі" хіба не замінив він Щорса-Кислякова на Самойлова? Звичайно, замі
нив. Не дивлячись на те, що з Кисляковим було відзнято не один епізод, та ще 
й масовкою. Справа, очевидно, не в метражі. Довженко не міг замінити мене, 
бо образ Івана, що я його подавав в картині, при всіх недоліках мав у собі ті 
неповторні національні риси українського селюка (а це було важливо для 
фільму) і ту соціальну правду всіх Іванів, які йшли тоді на Дніпрогес, яких не 
було у інших кандидатів, котрих приводила йому Юлія Солнцева. А вона, з 
"прихильності" до мене, водила їх майже не щодня.

Здавалося би, тільки цінувати мене, поважати за ту непосшіьну творчу 
віддачу справі так званого "перевтілення" в образ, коли я, Петро Масоха,
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28-літній огрядний уже мужчина, високий на зріст, аж ніяк не схожий на 
хлоп’яка Івана, мусив з усіх сил дбати про те, щоб максимально наблизити 
себе, як зовні, так і внутрішньо, до юнака, який робить перші, несміливі 
ще кроки в житті. Та бачте, не повага, а тільки ганьба.

Довженко мусив би приділити мені максимум уваги, адже бачив, на що 
він ішов під час проб моїх, які він затвердив. Тоді-то ми говорили з ним і 
про труднощі перевтілення мого в роль Івана. Він тільки посміхався, 
дивлячись на мене, коли я йому говорив, що перевтілення на екрані куди 
трудніше, ніж у театрі. Крім пильності режисера щодо гри актора, потрібна 
і неабияка фотографія актора. Дуже важливо, як саме зняти актора, в 
якому ракурсі і якому плані. ’’Недарма, — казав я, — що підстаркувата 
Мері Пікфорд мала свого оператора, який знав, як її подати на екрані, в 
якому освітленні і в якій композиції".

Довженко на це тільки посміхався, а Демуцький, який знімав пробу, 
глянув на мене скептично: кого, мовляв, ти вчиш? Знаємо без тебе...

Треба сказати, що коли зараз придивитися до окремих моїх планів у 
картині, то можна запримітити, що все те, що знімав Демуцький, усі кадри 
його зі мною виглядають на відмінно. Ті ж, що вийшли з-під руки молодого 
тоді оператора Єкельчика7, якого ввели в групу, іноді й дуже невдалі. 
Молодий, хоч і здібний Єкельчик ще не володів тією майстерністю 
відображати на екрані акторів, як це робив чарівник Демуцький. І хоч це було 
очевидно для всіх, Довженко ж ніби цього не бачив. Здавалося, що він на той 
час не був націлений на роботу тією мірою, як це вимагала така складна 
картина. Почувалась у ньому якась внутрішня незібраність в роботі, а то й 
легковажність. Замість того, щоб невтомно проводити зйомки від кадру до 
кадру, він кидав роботу на Солнцеву, а сам частенько десь тинявся по 
кінофабриці з гуртом його шанувальників, буквально розкидаючи їм оберем
ками свої часто геніальні думки, проекти, дотепи, а то й анекдоти.

Я ж ніяк тоді не міг зрозуміти його поведінки. І коли, пам'ятаю, він кинув 
мене під час зйомок напризволяще своїм асистентам, які під керівництвом 
Солнцевої набували режисерську практику, примушуючи мене виконувати різ
ні їхні безглузді "еківоки", я не витримав і запротестував. Покликали Довжен
ка. У стані майже істеричному я почав відчитувати свого вчителя за неувагу до 
себе і просив негайно замінити мене в ролі. Хвилин з п'ятнадцять, мабуть, я 
кричав і не міг прийти до тями. На диво всім, Довженко мовчки вислухав ме
не і, ніби нічого й не трапилось, почав знімати зі мною намічений кадр: "Ти 
спиш, Іване? — Спи...". Я попросив, щоб цей кадр зняв Демуцький. І таки він, 
підійшовши до апарата, зняв мене. Кадр вийшов вдалим...

До речі, слід нагадати, що, починаючи з "Івана", чомусь повелося так, 
що Демуцького зсовували в роботі де тільки можна було на другий план, 
висуваючи наперед Єкельчика. Гадаю, що причиною того було те, що 
згодом його "зсунули" взагалі з роботи на Київській кінофабриці і заслали 
через деякий час на проживання в Середню Азію, до Ташкента8.

Складні тоді часи були. Складні...
Складною була й творча атмосфера по картині "Іван", коли Довженкові 

було не до перевтілення якогось там Масохи в образ і він більше розра
ховував на обіцянки асистентів знайти іншого актора на цю роль, з яким 
не треба буде так наполегливо працювати. Але час минав, а іншого Івана 
не знаходилося. Не зчулися, як наблизилася і здача картини. Ось уже 
оператор Єкельчик знімає (Демуцький ходить осторонь) і останній кадр, 
коли Іван приходить до робітничого університету і під титри — "Товариші 
професори, викладіть Іванові все, що у вас є" — сідає за парту сірий, 
змучений, з припухлими очима, як на поганій, брудній фотографії...

Таким-от і закінчує картину мій Іван.

86

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Звичайно, переглянувши по фільму ряд доволі хороших кадрів з Іваном, а 
то й просто чудових, знятих Демуцьким, глядач не помічає недоліків у ство
ренні образу так, як це зараз особливо хоче акцентувати Солнцева Юлія Іпо- 
литівна, вважаючи це за основний недолік фільму. Вона (Солнцева) не розуміє 
того, що цим самим вона робить ведмежу послугу Довженкові. [Адже] картину 
"Іван" зараз дехто вже сприймає як навіть геніальну і дивиться її з глибшою і 
ширшою концепцією мистецьких оцінок, ніж ті, хто знаходить в старих архівах 
окремі помилкові Довженкові репліки, сказані ним безперечно з чужого голосу 
і в стані якоїсь невиправданої бравади, а то й бахвальства, і безглуздо козиря
ють ними як останнім словом істини.

Ти тільки послухай, як він (згідно тих же твоїх архівів) зневажливо 
ставився до своїх операторів по картині "Земля". Мова, звичайно, йде про 
оператора Данила Порфировича Демуцького, який (це відомо усім!), мож
на сказати, прославив "Землю" на увесь світ9.

Треба сказати, що у своїх мандрах по Європі у 1930 році з картинами 
"Земля" та "Арсенал"10 оператора Демуцького в деяких місцях приймали 
гучніше, ніж Довженка. І можливо, що з ревнощів, Довженко на тій же 
студентській аудиторії кидає такі слова.

"У меня, очевидно, все операторы Демуцкие, потому что кадры я всегда 
ставлю сам, ввиду того, что я люблю работать быстро. Я не люблю медли
тельности операторов и я сам таскаю аппарат, сам устанавливаю. В это 
время я формулирую свои мысли, когда я таскаю аппарат, у меня протека
ет наибольшая работа. А затем я говорю оператору: “ Наведи на резкость и 
крути!” (Смех).

Або ж:
"Операторы поднимали большую войну против меня в том отношении, 

что, мол, Довженко разбивает их стиль. Это было при съемке “Земли”.
Або ще ось:
"С оператором вам нужно быть чрезвычайно строгим, чтобы не попасть 

под его влияние. Свое лицо, чувство вы должны чувствовать и подчинять 
себе его деятельность" (с. 37).”В этом нет ущерба в плане моральном для 
оперетора, ибо его деятельность сугубо техническая” (?).

Який абсурд!
Трудно повірити, що це Довженкові слова. Адже ми знаємо його як 

геніального митця, тактовну, чуйну і, головне, культурну людину. І чути з 
його вуст пустомливу браваду просто не в силі.

Ми не заперечуємо того, що він як художник міг краще за оператора 
бачити кадр і допомагати йому знаходити більш виразну з художнього боку 
точку зору, але говорити, що діяльність оперетора суто технічна, доволі 
ризиковано. Тим більше, що це торкається талановитого Демуцького (“у 
меня все Демуцкие”).

Іще хто його знає, в якій чудодійній якості зображення ми мали б 
щастя дивитися наступні фільми Довженка, якби їх знімав саме Демуць- 
кий. Та, на превеликий жаль, вже починаючи з "Івана", значною мірою 
(там, де знімав Єкельчик) губилась та неповторна національна самобут
ність фільму, яку ми бачили в "Землі".

Навіть у фільмі "Аероград", де оператором був видатний російський ми
тець Едуард Тіссе11, Довженко втрачав своє обличчя художника з прита
манним тільки йому ароматом землі української, на якій він виріс. 
Довженко помітно втрачає колорит і "стиль", над яким глумився, розмов
ляючи із студентами про своїх операторів.

А "Щорс"?! О, якби його відзняв Демуцький! Що за диво було б! А так, 
з боку фотографії місцями картина викликає досаду сіризною деяких своїх 
кадрів і відсутністю того ж таки стилю.
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Те ж саме можна сказати і про "Мічуріна". Ми бачимо по картині великого 
режисера, мислителя, бачимо окремі вдалі кадри, навіяні оператору самим 
Довженком, але все ж у зображенні маємо відсутність стильової цільності.

Картина також впливає на глядача більше філософською думкою самого 
мислителя-режисера, ніж разючою формою реалістичного виразу, яку 
вносив талант Д. П. Демуцького.

Нарешті "Поема про море". Ми знаємо, що цей фільм Довженко тіль- 
ки-но розпочав ставити, але нагла смерть перервала його роботу на самому 
початку зйомок. Тож знімала цей фільм за режисерськими шпаргалками, 
планами і записками Солнцева Юлія Іполитівна12. От у ньому вже, як ні в 
жодному з попередніх фільмів Довженка, чувся стильовий різнобій, що 
позначався на всіх компонентах його творчого втілення... Багато й довго 
про це слід було б говорити, але за браком місця в даному листі я хочу 
знову вернутися до архівів, до місць, де Довженко говорить про себе.

"Я делаю в картине все. Нет ничего в картине, чтобы не выходило из 
моих рук. Причем не стесняюсь никакими функциями — одеваю актеров и 
даже гримирую. Гримеры были шокированы, а потом поняли, что значит 
вылепить лицо, о чем до сих пор не имели понятия" (38).

Звичайно, Олександр Петрович багато робив по картині сам, тобто вни
кав у роботу навіть костюмерів і гримерів. Його художній смак дуже всім 
допомагав. Але не в тій мірі, в якій він сам про себе говорить. Він, нап
риклад, говорив, що акторові Самойлову награвав усього Щорса. Воно то 
так, але ж чому тоді він Кислякову цього не зробив і той не сприйняв його 
наїравання?.. Бо справа все ж в акторові. Ми не відкидаємо всіх здібнос
тей, що їх уміщав у собі Олександр Петрович, і його вплив на актора був 
колосальний, але треба також сказати і про те, що образи, створені його 
акторами, завжди були сповиті пеленою якогось раціоналізму і не раз ви
давалися з екрана сухими, статичними, більше від інтелекту витвореними.

І ніяк не зрозуміти мені закиду, що його зробив Довженко у своєму 
виступі "Про красу" таким акторам, як П. Алейніков, Б. Андрєєв, 
М. Крючков і М. Бернес.

Він каже: "Як це мало для нашої країни! Іноді я помічаю, що вони 
подобаються публіці потуранням її власної побутової недосконалості".

Не знаю. Я б на вашому місці, Олександре Петровичу, цього не казав 
би. Я б змовчав, коли б це було й так. Як можна вам кидати на люди таке 
образливе звинувачення просто в обличчя улюбленцям мільйонів. Навіть 
коли вони не подобаються вам "потуранням власній недосконалості", то 
вони все ж, як мало хто в ті часи, зуміли полонити душу цих мільйонів 
своєю акторською простотою, безпосередністю, щирим почуттям свого 
серця і трепетним голосом кликати їх на подвиги, на геройські вчинки, ви
кликати любов до рідної Батьківщини, кріпити, нарешті, славу радянської 
кінематографії. І це тільки так, а не інакше.

Я не боюся сперечатися з Вами, Олександре Петровичу, бо Ви самі 
кличете мене на це сперечання своїми непослідовними виступами, які у 
даному разі навіяні були поступами з "чужого голосу".

В цьому листі, Михайле Михайловичу, я насмілюсь говорити одвертіше, 
ніж будь-коли. Я хочу прямо перед тобою говорити про Солнцеву Юлію Іпо- 
литівну. Під "чужим голосом" (ти, певно, здогадався вже?) я маю на увазі, зви
чайно, її — дружину Довженка, яка своїм одруженням, на жаль, внесла відчут
ні зміни в характер, поведінку, смаки, помисли і (головне) у творчість свого 
чоловіка, знаменитого митця і велику людину. Своїм впливом — а Солнцева 
виявилась людиною з неабияким владним характером — вона весь час міняла 
вдачу свою слухняного Сашка і, треба сказати, не на користь останнього. Та й 
не на втіху всього тодішнього колективу, того хорошого, прихильного до ньо-
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го, поштивого, що оточувало його, дбало про зрощення його таланту, зігрівало 
й голубило, ріднилося і преклонялося перед ним.

Цей її "чужий голос" відчутним став уже в "Землі", невдовзі після одружен
ня. Так Солнцева недоречно, хоч і скромно, з'явилася у двох кадрах "Землі", де 
Довженко показав її як сестру тракториста Василя. Ніякої схожості з Василем 
у неї, звичайно, не було, як не було нічого спільного і з українською дівчиною - 
селянкою. Знялось так просто, для забави. Але за цим доволі скромним пока
зом Юлії Іполитівни ми, основна група картини "Земля", відчули нескромну 
поведінку і ставлення її до нас. Ми зіткнулися з доволі ворожою до нас осо
бою, котра, як виявилося з часом, ненавиділа нас, я б сказав, великодержав
ною ненавистю російської шовіністки.

Та ми все ж, з любові до Олександра Петровича, не сміли нічого чи
нити їй — терпіли й придивлялися: що ж воно буде далі. А далі... У 
всьому вона намагалась показати перед нами, простими собі людьми, 
хоч і акторами, свою зверхність аристократки. Розказують, що після 
здачі в Москві "Землі" тов. Шумяцький як начальник кінематографії 
хотів нагородити основних учасників картини званням, і тільки завдяки 
Солнцевій, її втручанню така нагорода не відбулася. "У Довженка зні
мається лише типаж і немає жодного актора", — твердила вона тоді.

Треба сказати, що після цього така думка ходила по кінофабриці і при
жилася в кулуарах кінематографістів років на 2 — 3.

Як я вже згадував на початку, після подорожі за кордон Довженка, 
Демуцького і Солнцевої у 1930 році доволі відчутним стало витіснення Де
муцького на другий план, а далі їхня гаряча дружба розірвалася зовсім. Не 
інакше — повторюю — як із-за ревнощів до успіху Демуцького як опе
ратора (і через “щучку”)14.

Лиш тільки там, де Довженко ніяк не міг обійтися без Демуцького, як це 
сталося на початку зйомок "Івана", він пише йому: "Даня, зніми мені пейзаж, 
бо так, як ти вмієш це робить, ніхто не зможе..." і т. д. (успіх в Італії)15.

А коли Демуцькому конче потрібна була Довженкова допомога в той 
скрутний момент, коли він сидів заарештований перед своїм засланням і 
треба було у відповідних органах замовити про нього тепле й добре слово 
(як це зробив П. Нечеса, колишній директор Одеської, а потім і Київської 
кінофабрик), то його друг Сашко не пішов туди.

В "Івані", я вже казав про це, незадовільно було не тільки з Демуцьким, 
а і взагалі, оскільки вся творча атмосфера на картині не мала нічого 
спільного з тим, як це було в "Землі" чи "Арсеналі", де Довженкові діяння 
все ж контролювалися його друзями, з якими він рахувався і морально був 
їм зобов'язаний за їх дружню підтримку у всій творчій роботі. Отже, в 
"Івані" Довженко жив і діяв більше з "чужого голосу".

Я не можу простежити його роботу по "Аерограду" та й по "Щорсу", де 
я був дуже маленьким гвинтиком і мені трудно з певністю щось говорити 
про нього. Я лише пам'ятаю, що на початку роботи над "Щорсом" у Дов
женка тоді вперше трапився сильний серцевий приступ16 і всі страшенно 
сполошилися. Саме тоді, на початку, він дав мені чомусь прочитати 
перший варіант написаного ним сценарію "Щорс". Нікому іншому, а мені. 
Я сказав йому, як завжди одверто, що сценарій дуже довгий, з великим 
нагромадженням батальних сцен і що їх треба скоротати. Він мовчки взяв 
у мене сценарій, нічого не відповівши, а потім запропонував мені про
буватися на роль Дубового (ніби гладив мене по голові).

Про "Мічуріна"17 мені взагалі мало що відомо. А от щодо "Поеми про 
море", то тут можна і треба було б багато чого сказати. Після смерті Дов
женка, на превеликий жаль, лишився біля його спадщини "чужий голос".
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Нищівний і нерозумний, якому, на жаль, доля судила вершити в кіно по
смертні творіння великого художника.

Добре, що хоч літературний доробок небіжчика лишився недоторканим.
На "Поемі про море" відразу ж, не дивлячись на те, що мусило б уже 

зніматися за шпаргалками і режисерським планом даного автора, не
біжчика, ми помічаємо інтонації з "чужого голосу" Солнцевої. Вони вияви
лися в доволі відчутній еклектиці її творчих бачень і почувань. Я вже не 
кажу про явне зрушення стилістики, закладеної Довженком у сценарії.

Як позитивне явище з фільмів Солнцевої, зроблених за сценарієм 
Довженка, слід відзначити лише "Повість полум'яних літ"18. Там вона, 
завдяки тому, що знімальний матеріал був більше їй знайомий, до того ж 
не такою мірою акцентований в національному характері та фольклорі, та 
ще тому, що її оточувала сильна операторська група, вона справилася 
успішніше, ніж з іншими фільмами. Особливо ж коли порівняти з кар
тиною "Зачарована Десна"19. Не під тим кутом зору дивилася Солнцева на 
Придесення, не в тім ракурсі, не в тій тональності і не той національний 
характер виражено в картині, незважаючи на те, що зовнішнє — вбрання 
людей, природа, все оточення -  так би мовити, українське.

У "Зачарованій Десні" до нашої вподоби було показано все: і соняш
ники, і огудина, і гарбузи, і заквітчані хатки, дерева і сінокіс. А які трави і 
квіти в лузі!.. (Не треба було зрізати косою квіти, це викликає неприємне 
враження і сприймається як варварське нищення краси. Довженко ніколи 
б не дозволив собі показувати таке!). А хлопчик Сашко, який літає, ніби 
янгол-душечка, голенький серед квітів! (Не такий був у дійсності 
маленький Сашко. Він був більш земним, більш живим). А нічні кадри з 
левом! (Нерозвинений режисером епізод виглядає по-бутафорському). А 
падаючі зорі з неба і місячна повінь із солов'їним співом!..

Усе це відтворено так, ніби проспівано гімн природі... Та проспівано 
цей гімн не на той мотив і з "чужого голосу".

Про "Незабутнє"20 я не в силі вже говорити. Особливо після того, як у 
цій картині Олеся, проста селянська дівчина, типовий персонаж доби, 
показана з манікюром на пальцях.

І на кінець — хоч про це треба було б говорити грунтовніше і без уся
ких скидок — про останній фільм Солнцевої "Золоті ворота"21. Створено 
жахливий пасквіль, жахливе й небачене спотворення образу художника! Ці
каво й те, що у нас на Україні знаходяться ще люди, які на правах крити
ків пишуть недоумкуваті рецензії, вихваляючи цю страшну галіматью [...]. 
А найстрашніше, що проти них не можна виступити в пресі. Виходить, з 
таким лихом у нашому мистецтві не можна й боротися? А всі ті, кому на
лежало б пильнувати за ідейною чистотою мистецтва, очевидно, вгамову
ються тільки тому, що Солнцева є дружиною Довженка, бояться говорити 
правду в очі. Звикли більше потакати цій особі, що так безсовісно спотво
рює дорогий усім нам образ творця. А на її "чужий і фальшивий голос" 
витрачаються величезні народні кошти. Більше того, її нагороджують золо
тою медаллю за пропаганду творчості Довженка. І це все, як корозія, 
роз'їдає поступово чудодійний сплав Довженкового генія, шельмується до
рога нам пам'ять про нього, коли виносяться на люди різні архівні матері
али на зразок тих, про які я змушений говорити в цьому листі.

Я це все не розумію!
П. Масоха

10. 11. 73 
Київ
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Не подумай, що хочу видрукувати цього листа зараз, це не вийде. Нехай 
лежить. Прийде ще час і він стане потрібним для історії, для правди. А 
зараз мені важливо, щоб ти знав тільки про нього і сказав мені свою чулу 
думку.

1 Коваленко Михайло Михайлович — див. про нього у збірнику спогадів про О. Дов 
женка "Полум'яне життя" (К., 1973). Там же спогади самого Коваленка, де він свідчить про 

те, що познайомився з режисером "восени 1932 року, коли був аспіранте'! Інстіп іу 
червоної професури в Харкові і редактором журналу “Масовий театр” — органу відділу 
мистецтв Наркомосвіти. Саме тоді всюди в Києві гриміли анонси про новий кінофільм 
"Іван" як зрілий вияв боротьби за "більшовицькі висоти кіномистецтва" (“Полум'яне 
життя”, с. 256). Можливо, що тоді й відбулося знайомство Коваленка із Масохою.

2 В архіві П. Масохи зберігається машинопис його спогадів "Іван" (обсягом 41 стор.), 
датований 1 березня 1974 р. Вочевидь, усі інші спогади й матеріали стосовно фільму були 
підступами для цього узагальнюючого нарису.

3 Йдеться про лекцію у ВДІКу "Мій творчий метод", прочитану О. Довженком 17 груд
ня 1932 року. Її текст видрукувано в 4-му томі російського чотиритомного видання 
Довженкових творів (А. Довженко. Собрание сочинений в 4-х томах. — Москва, 1969. — 
Т. 4). Стосовно ролі Івана Довженко казав: "Я не вважаю, що образ Івана вийшов вдалим, 
він міг би бути багато кращим. Найкраще, коли актора підібрано так, що ви можете 
розгорнути в ньому те основне, що пасує вашій картині (...). Актор був підібраний 
неправильно, він за своїми даними не відповідав задуму. Тому робота з ним полягала не в 
розгортанні його акторських можливостей, а в тому, щоб приховати все те, що в ньому 
суперечить моєму задумові" (т. 4, с. 392).

Судячи по всьому, П. Масоха не був знайомий з цією публікацією. "Архівний же 
матеріал, вручений" Коваленком (в архіві Масохи його не виявлено), напевно,являв собою 
копію запису лекції у первісному, не відредаґованому вигляді. Це зайвий раз свідчить про 
те, що у відомих нам текстах Довженка надто багато редакторських спотворень, які не 
дозволяють скласти реальне враження про те, якими насправді є оригінали.

4 Робота над фільмом "Іван" розпочалася в червні 1931 року і завершилася в жовтні 
1932 го. Це був перший звуковий фільм О. Довженка. На екрани Києва він вийшов 6 лис
топада 1932 р.

5 Цей задум не було реалізовано.
6 Абрам Роом (1894 — 1976) — кінорежисер, з 1933 по 1940 рік працював на Київській 

кіностудії, де створив фільми "Суворий юнак" (“Строгий юноша”), "Ескадрилья № 5”, 
“Вітер зі сходу”.

7 Юрій Єкельчик (1907 — 1956) — кінооператор. На Київській кіностудії зняв фільми 
"Іван" (разом з Д. Демуцьким і М. Глідером), "Щорс", "Богдан Хмельницький".

8 1935 року Д. Демуцького було засуджено і вислано до Ташкента, де він перебував до 
1940 р.

9 Окрім "Землі", Д. Демуцький (1893 — 1954) зняв такі фільми О. Довженка: "Ягідка 
кохання" (1926), "Арсенал" (1929), "Іван" (1932).

10 Про поїздку О. Довженка, Д. Демуцького та Ю. Солнцевої див.: Л. Череватенко. Віч- 
навіч з Європою. — "Культура і життя", 1985, 10 березня; його ж: Одна забута рецензія на 
"Землю" Олександра Довженка. — "Всесвіт", 1978, N° 5; 36. "Довженко і світ: творчість 
Довженка в контексті світової культури'.1 — К., 1984.

11 Окрім Е. Тіссе, на зйомках "Аерограда" (1935) працювали оператори М. Гіндін та 
М. Смирнов. Едуард Тіссе (1897 — 1961) відомий насамперед фільмами, знятими разом із 
С. Ейзенштейном: "Страйк", “Панцерник "Потемкин”, “Жовтень”, "Старе і нове", 
"Олександр Невський" та "Іван Грозний" (разом з А. Москвіним).

12 Фільм "Поема про море" (сценарій О. Довженка, постановка Ю. Солнцевої, 
"Мосфільм") вийшов на екрани 1958 року.

13 Шумяцький Б. 3. — у 30-ті роки начальник Головного управління 
кіно<^отопромисловости.

1 Згідно деяких усних переказів, першопоштовхом недоброзичливости у ставленні 
Солнцевої до Демуцького став один із його листів, котрий випадково потрапив до рук 
Довженкової дружини. У тому листі її було названо "щучкою" — напевно ж, без якоїсь 
злосливости. Однак...

15 Цитований по пам'яті лист насправді написаний уже по війні. "Успіх в Італії” —
17 серпня 1934 року фраґменти фільму "Іван" були показані на Другій міжнародній 
кінови*ставці (кінофестивалі) у Венеції і справили сильне враження на присутніх.

16 Зйомки "Щорса" почалися у лютому 1937 року. У вересні того ж року, після арешту 
колишнього заступника Щорса Івана Дубового (один із консультантів фільму, його образ 
мав бути серед центральних у майбутньому кінотворі), у Довженка трапився інфаркт. 
Зйомки були зупинені на кілька місяців.
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17 Фільм О. Довженка "Мічурін" вийшов на екрани у січні 1949 р.
18 Фільм "Повість полум'яних літ" з'явився на екранах 1961 р. Того ж року на 

кінофестивалі у Каннах Ю. Солнцевій було присуджено приз за режисуру.
Фільм "Зачарована Десна" (сценарій О. Довженка, постановка Ю. Солнцевої) вийшов 

на екрани у 1964 р. Див. доволі критичний відгук П. Масохи у його статті "Після 
кіносеансу". — "Дніпро", 1965, N° 5.

20 ’’Незабутнє” (“Незабываемое”) — автори сценарію О. Довженко і Ю. Солнцева, 
режисер-постановник Ю. Солнцева, "Мосфільм", 1968.

21 ’’Золоті ворота” — останній з фільмів Ю. Солнцевої, поставлених за сценаріями 
О. Довженка (1969). Це розповідь про самого митця та спроба екранізації двох його 
незакінчених сценаріїв — "Загибель богів" та "Цар".

Вступне слово, публікація 
та примітки Сергія Тримбана
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Юрій ШЕВЕЛЬОВ

ЗУСТРІЧІ З РОМАНОМ ЯКОБСОНОМ

Audi еі alteram partem.
Одна з засад греко -римського судівництва

Vsi prav dobro vedo, kaksna 
strasna brozga se lahko 
vzdigne iz spominov. „

Andrej Hieng. "Carodej"

Я вже казав при описі першої зустрічі з Фальком, що вірю в правди
вість першого враження від людини. В моєму житті воно дуже рідко обма
нювало. Інша річ, що я йшов до розуму й казав собі — не може цього бу
ти, зовнішність людини не може бути ключем до її вдачі, це забобон, не 
піддавайся, не покладайся, дій так, ніби такого враження не було. І завжди 
розум обдурював, і я гірко каявся, що послухався його, а не голосу під- 
свідомости.

Перше враження від зустрічі з Романом Якобсоном — віщування було 
незмірно гірше. Воно було тим сильніше, що — коли до кого іншого перед 
зустріччю моя настанова була тільки — невтральности й невідомосте, тут я 
був під чаром попередньої позитивної уяви. Не знавши його, я вважав себе 
за його учня, його писання були для мене зразком того, чим повинні бути 
сучасне мовознавство, сучасне розуміння літератури й зокрема вірша. Він
— і Трубецкой — були для мене втіленням двох шкіл, від яких я хотів чис
лити себе як науковця — російських формалістів і празького мовознавчого 
гуртка. Зі Швеції я привіз уже майже зовсім готовий до друку рукопис сво
їх "Проблем походження білоруської мови". Мені було ясно, що концепція 
цієї книжки не узгоджувалася з поглядами Якобсона в його праці 1929 ро
ку про фонологічний розвиток російської мови в порівнянні з іншими 
слов'янськими. Концепція Якобсона виходила з традиційного погляду про 
довготривалу єдність східнослов’янської мови, порушену тільки татарською 
навалою 13 століття, — і йшла ще далі, заперечуючи самостійний розвиток 
усіх слов’янських мов у давнину, крім російської й сербсько-хорватської. 
Усі інші давні мови слов'ян розглядалися ж  пасивні сприймачі або росій
ських або сербських інновацій. Сам вибір білоруської проблематики для 
моєї праці пояснювався тим, що більшість досліджень ранньої історії 
слов'янських мов на сході Европи, спрямована на силкування довести пра- 
єдність росіян і українців, мало звертала уваги на білоруську мову, взагалі, 
це була слабка ланка в цих дослідженнях, факти ранньої білоруської мови 
були в кричущій суперечності з традиційною концепцією, і, на них спира- 
ючися, найлегше було цю традицію повалити. Я знав, отже, що мої погля
ди на ці справи різко різнилися від Якобсонових. Але, думав я, то були 
погляди двадцятип'ятелітньої давносте, напевне, сам Якобсон уже переко
нався в їх застарілості й слушності, і тепер, у п'ятдесятих роках, я зможу 
його остаточно в цьому переконати. Тим більше, що в усьому іншому, — 
так мені здавалося — ми були однодумці, як буває однодумцем із своїм
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учителем його відданий учень. Я не знав тоді, як багато зі своїх поперед
ніх, празьких поглядів Якобсон зревізував в Америці і що він був на шляху 
до цілковитого їх перегляду й заперечення.

І він, це мені було ясно, чекав на мене. Це було ясно з його активної учас
ти в запрошенні мене до Гарварду. Історія цього коротко була така. 1949 року, 
ще з Німеччини, я мріяв про переїзд до Америки, але такий, щоб обминути 
звичайний етап імміґранта-початківця — етап фізичної праці. Дмитро 
Іванович Чижевський, якого я знав з Німеччини, саме тоді був запрошений до 
Гарварду, і я запитав його листом, які могли б бути мої перспективи в 
академічній Америці, зокрема беручи до уваги, що англійською мовою я міг 
тільки читати, але не вмів ні говорити, ні розуміти, що люди говорять. 
Чижевський відповів листом 10 жовтня 1949 року. Він писав про трудності для 
"без'язиких" в Америці (я тоді не знав, що це було з власного досвіду, він не 
опанував • англійської мови для розмов і викладів до самого кінця 
американського періоду свого життя), але відзначав і позитивні фактори — 
Гарвард фактично не мав іншого кандидата на лектора російської мови, 
Гарвард у ті роки волів не брати на працю жінок, Гарвард дістав величезну 
пожертву на розбудову слов'янських студій. Коротко кажучи, він якоюсь мірою 
заохочував мене не кидати думки про переїзд і фахову працю. Його лист 
починався "Я і Якобсон". (Обидва вони були новаками в Гарварді, і тільки 
згодом між ними пробігла чорна кішка — та про це далі).

Справа посувалася поволі, але посувалася, і в травні-червні 1951 року я 
дістав офіційне призначення-запрошення на посаду лектора російської мо
ви. Але тепер зволікати почав я. Причин було дві, одна залежала від мене, 
друга — ні. У цей час я був уже в Швеції, в Люндському університеті. Було 
б не дуже етично, якби я покинув працю за яких два місяці перед почат
ком навчального року. А з другого боку, — і це вже було не в моїх руках — 
почалася тяганина з моїм прізвищем. У Німеччині, боячись примусової ре
патріації, я став Юрієм, але Ткачуком. Від американських інституцій я не 
ховав ані цього факту, ані свого справжнього прізвища. Але американ
ський консул у Ґетеборгу жадав, щоб я дістав пашпорт на моє справжнє 
ім'я ще в Швеції. А шведи посилали мене до американсько-німецьких ор
ганів. Тим часом тих органів у Німеччині вже не було, бо свій пашпорт там 
я дістав від американської військової влади, що вже не існувала. Шведам 
справа якогось чужинця, який, до того ж, хотів покинути країну, зовсім не 
боліла. І так справа тяглася далі. Не діставши мене на початок 1951 — 1952 
академічного року, Гарвард тепер хотів мене на другий його семестр. Ішли 
листи й телеграми до мене, до американського консула в Ґетеборгу, зда
ється, також до відповідних шведських державних органів. А що я сам і те
пер не поспішав, то мій стрибок через океан не стався й зимою.

Аж у квітні 1952 року я міг сповістити Гарвард, що поважних перешкод для 
мого прибуття більше не було. Прийшло офіційне нове призначення, тепер 
уже на 1952 — 1953 академічний рік, я повідомив про це люндців, себто Фа
лька, й почав лаштуватися в путь. 5 липня мати й я навантажилися на неве
личкий, як на океанські пароплави, адже дуже приємний "Ґріпсгольм" (пізніше 
шведи продали його німцям, і він став "Берлін"), десять днів пройшли на по
верхні спокійного й рівного, як дзеркало, океану, ми минули Галіфакс, не зу- 
пиняючися, перше бачене мною місто Нового Світу, пропливли повз Лонґ- 
Айленд і 15 липня опинилися, в несамовиту нью-йоркську спеку, в місті, що 
за кілька років мало стати моїм рідним. Після короткого перебування тут, по
їзд узяв нас до Бостону, а таксі до Кембріджу. Якобсон був тоді десь поза міс
том, і перша зустріч наша відбулася аж десь у вересні.

Та перед тим, як про неї оповідати, словечко про одну з тих телеграм, 
якими бомбардовано мене в Люнді. Вона була від Якобсона. Це була кате
горична вимога їхати, не зволікаючи. Ось її текст: "Наполегливо раджу не 
відкладати прибуття, але візьміть метричне свідоцтво і вживайте того само
го або подвійного прізвища для подорожі. Якщо бажано, прізвище може

94

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


бути поміняне, коли беруться перші папери. Крапка. Телеграфуйте прибут
тя. Якобсон". У телеграмі виявилися виразно деякі риси Якобсонового ха
рактеру — намогливість, настирливість, командування, ультимативність, 
безоглядність, всезнання — він, мовляв, знає американські закони краще 
від Карповича (тоді керівника слов'янського відділу) і краще від консула, 
не кажучи вже про бідолашного мене. Пізніше, коли я вже був у Гарварді, 
я побачив стан речей у слов'янському відділі. Хоч керівником відділу ніби 
був Карпович, усім командував Якобсон. Він наймав і звільняв людей, не 
питавши Карповича, він утручався до всього. Людина тактовна й стримана, 
джентлмен староросійського виховання, Карпович тяжко переживав таке 
становище, але був безсилий перед безоглядністю й поглядом згори вниз. 
Але наші упередження засліплюють нас. Якобсон був моїм ідеалом, і його 
телеграму я пояснив собі як вияв його доброї настанови супроти мене й 
турботи за мене. Після льодової атмосфери Фалькового Слов'янського ін
ституту я сподівався знайти тепло й приязнь у Гарвардському відділі. Ста
ру, як світ, максиму, що добре буває там, де нас нема, ми радо приклада
ємо до минулого, але майбутнє малюємо собі в рожевих барвах.

Півтора місяця між моїм приїздом до американського Кембріджу й по
верненням Якобсона були витрачені великою мірою на шукання мешкан
ня. Тут сталося перше розчарування. Виявилося, що з обіцяної мені платні
— 3500 долярів на рік — годі було знайти порядне мешкання. Моїм провід
ником і перекладачем у пошуках квартири — бо моя англійська мова тоді 
була зовсім недостатня для такої ніби не надто складної справи — була Ася 
Кардиналовська. Про родину Кардиналовських — далі, тут зосередьмося 
на мешканнях. Те, що нам показували, не йшло в жадне порівняння з моїм 
європейським досвідом — мої житла в Львові, потім у Німеччині, у Швеції 
були всі дуже скромні, але вони були людські житла. Те, що нам пропону
вали тут, було винятково несмачне й недогідне. Кімнати без дверей, про
хідні кімнати, кімнати, що виходили без передпокою просто на сходи, лі
нолеумові підлоги з дірками і, що гірше, з огидно-солодкими малюнками 
на лінолеумі... Я не уявляв собі, як можна в такому жити. Я доходив від
чаю. Але щось краще переходило за межі моїх грошових можливостей. На
решті, знайшлося мешкання — немешкання, кімната з коморою, що могла 
з біди правити за другу кімнату, але в пристойному будинку і недалеко уні
верситету, на розі вулиць Гарвардської й Трабріджської.

Я досі не знаю, чи розмір моєї річної платні визначався неписаними 
нормами університету — платити недосвідченим "зеленим", які не мали ні 
досвіду ні можливостей маневрувати, мінімум, мовляв, щоб оцінити "аме
риканську мрію", кожен мусить почати з мінімуму, — чи це був вплив 
Якобсона, який хотів щоб я був матеріяльно залежний від допоміжних за
робітків, які він мав мені запропонувати (про що далі). Імовірніше перше, 
але не можу виключити й другого. Фактом лишається, що Слов'янський 
відділ ще в вересні, перед початком навчального року, зпропонував мені 
маленький додаток до платні — чотири тисячі на рік, замість обіцяних 
3500. З властивою йому делікатністю російського інтелігента старої доби 
Михайло Михайлович Карпович покликав мене до свого кабінету:

— Знаєте, ваша платня не досить висока. Будемо платити вам чотири 
тисячі.

Сума лишалася мізерною, але все таки це був вияв доброї волі і — моє 
перше підвищення платні в Америці. Перший вияв довір'я до мене і пер
ший крок на шляху до здійснення американської мрії-сну.

Серпень і більша частина вересня минули в пригляданні. Ася показала 
мені будинок, де мали відбуватися мої виклади. Я знайомився з книгозбір
нею. Студентів було мало, вони ще не поз'їздилися. Я приглядався й до 
них. Які вони? Чи такі, як в Европі? Поступово я знайомився зі своїми 
старшими — не віком, посадою, — я був лектор, вони мали "справжні" 
курси. Мовознавцем був Л., фолкльором цікавився Алберт Лорд. Він ува-
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жався й за фахівця сербохорватських справ. Ранґом він був вищий від JL, 
бо з трьох рангів професури в американських університетах він був у се
редньому, що мав дожиттьове призначення, тоді як JI. був ще під заірозою 
звільнення після закінчення трьох років праці, — якщо не дістане підви
щення. У подібному стані був і Віктор Вайнтравб, що репрезентував поль
ські студії. Але він був європеєць, вихований у Польщі, до Америки прибу
лий з Англії. Моє прибуття не викликало великого зацікавлення. Я ж був 
тільки лектор, мої курси навіть не входили до списку курсів відділу, вони 
були формально на рівні переддокгорантських. Ближче зацікавився мною 
тільки Вайнтравб. Я був його "сусід" — Україна межує з Польщею, і він ра
зом з жінкою Анною Семенівною навіть трохи понюхали України, коли, 
тікавши від гітлерівців 1939 року, опинилися на короткий час на Волині, 
де вона працювала лікарем, поки він не дістав покликання до польського 
представництва в Самарі-Куйбишеві. Наше знайомство почалося з того, 
що одного дня непрошена-некликана в нас з'явилася Анна Семенівна, від
рекомендувалася, завела розмову з моєю матір'ю і мною, закликала мене 
до себе. Вона була легша на соціяльні контакти, ніж він, менше професі
оналізована. Вона була його добрим генієм, і це через неї виросла моя дов
голітня приязнь з цією бездітною родиною. Вона була винятково інтеліген
тна, з доброю здатністю судити людей, речі й явища культури, з добрим 
смаком. Поза цими людьми був ще, звичайно, Чижевський, мій старий 
знайомий з Німеччини й мій перший рекомендувач.

Але Чижевський не був ані цікавим співрозмовцем, ані впливовою осо
бою. Занурений у деталі філології, він звик до того, що його знайомі не 
знали й не розуміли тих проблем, яким він присвятив своє життя. Раптом 
від згадки про якусь таку проблему він переходив до розмови про котів або 
псів, — це була його данина недорозвиненості тих, з ким його звела доля. 
В Америці зацікавлення філологією і впливом Оріґена або Якоба Беме на 
Сковороду чи когось там на Яна Коменського дорівнювало нулеві, і він 
звик до того, що розмови на такі теми зустрічали глухонімого співрозмов
ця. Тут корінь і його неприйняття Америки, його небажання опанувати ус
ну англійську мову і через це — брак зв'язків і впливу. Звідси й коти як те
ма діялогу. Крім того, в розмовах він повторювався. У нього була добра 
пам'ять, він легко згадував цитати й любив несподівані зіставлення різ- 
ноджерельних цитат, але пам'ятати, чи він уже сказав щось колись у діяло- 
зі з даною особою, чи ні — все це мало занадто мало значення для його 
пам'яті. Поза тим він не дуже й умів слухати кого-небудь іншого, він був 
занурений у себе й свій світ. Так він ходив по массачузетській землі, ціл
ком їй чужий, з зачісаним назад волоссям, з скептичною посмішкою, наче 
Хома Брут, що оточив себе захисним колом серед Віїв ультрасучасної і та
кої старопуриганської цивілізації Нової Англії. Як тільки трапилася нагода, 
за кілька років, він повернувся до Німеччини. Здалека виглядало, що він 
там почувався краще, але зблизька я того не бачив і тому не можу судити.

Із земляків був ще Ігор Ш. Він був у надирі своєї кар'єри й репутації. 
Тодішня Америка, перед сексуальною революцією шістдесятих років, була 
дуже чеснотлива й не терпіла таких речей, як перелюбство, викрите пуб
лічно in flagrante. Його кар'єра починалася була дуже успішно — він був 
добрий учений, не гірший у суспільно-товариському житті, зі своєчасним 
дотепом, з умінням вставити словечко в тому, що зветься small talk — і зав
жди до речі, не без дози цинізму в життьовій практиці і в розмові. Це був 
його образ — і не тільки такий, яким він був, а й такий, яким він хотів, 
щоб його бачили. А за тим була крихітка наївности, якої не помічав сам і 
був би здивований, якби інші помітили. Тоді, отже, скинений з академіч
ного Олімпу, у потребі заробітку і з надміром вільного часу, він стояв до 
розпорядження тим, хто міг причинитися до латання його фінансових ді
рок або навіть коли він просто міг допомогти. Супроти мене він охоче взяв 
поставу трохи Верґілія по американському світі, а трохи товариша в не
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щасті. Він їздив зі мною купувати меблі для мого новонабутого мешкання, 
він — я вже згадував це — переклав мій перший нарис про Америку. Ледве 
чи він робив би якусь товариську послугу, якби це могло перешкодити йо
го кар'єрі, що так різко була обірвалася в Каліфорнії й мусіла починатися 
від нуля в Массачузетсі, на протилежному кінці Америки, але коли такої 
загрози не було, він радо стояв до послуг. Зрештою, навіть у тодішньому 
проваллі своєї висхідної лінії, що вела до життьових успіхів, він зберігав 
своє вміння дивитися на людей згори, але не цуратися їх, бо в господарстві 
й мотузочок може придатися.

Таке було моє, професійне оточення в ті перші тижні мого кембрідж- 
ського життя. Але все це здавалося мені тоді маловажливе. Усе це були ті
льки епізоди перед тим, що мало бути вирішальним: я чекав на зустріч з 
Романом Якобсоном. Навколо мене були сірі будні, мало прийти об'явлен
ня іншого світу. Навколо мене все було стале й рутинне, мав прийти вели- 
кий іспит. Нарешті наблизився день сподівань, і, на моє запитання, в теле
фоні озвався ЙОГО голос:

— Так, це я. О, дуже добре. Слухайте, в мене дома ще не все впорядко
ване. Зустріньмося перед готелем Амбасадор, це близько від мене і від вас, 
і ми можемо піти на розмову в барі.

Тепер уже відстань до зустрічі мірялася не днями, а годинами. Ще пе
ред призначеним моментом я вже чекаю перед готелем. Теплий вересне
вий вечір. Я чекаю. І ось — він.

Враження шоку. Бажання відсахнутися. Мені казали, що перед тим він 
був поранений в автомобілі і перейшов важку операцію. Це могло бути 
причиною нерівности його плечей, одне вище другого. Але чи могло це 
спричинити якусь неправдоподібну кубічність його грудної клітки? Корот
кість шиї і втисненість голови в груди? І вже поготів не малість і якусь 
слимакову м'якість його ручки, що не стискала вашу, а втискалася, вклада
лася в неї? І подібні риси квазімодности в обличчі: під коротко обстриже
ним рудим волоссям сторчака неймовірно й непропорційно високий лоб,
— втиснений посередині, він випинався агресивно вперед над бровами, які 
не були горизонтальні, а якось бігли вгору і не простягалися від краю ока 
до другого краю, а йшли від перенісся і обривалися посередині свого бігу. 
Ніс гачком, схилений до підборіддя, незвичайно короткого — так малюють 
ніс у дитячих книжках про бабу-ягу. Несподівано блакитні очиці і презир
ливо стиснені вуста.

Моя реакція була: це страшна людина. Відсторонися від неї. Але я 
заспокоював себе — не може бути, зовнішність обманює, все буде гаразд, 
ми будемо друзями. І справді, в розмові все було гаразд. Він буде для мене 
не пан професор, а Роман Осипович. Я можу дзвонити до нього в кожній 
потребі, найкраще вранці до дев'ятої години, тоді він завжди дома. Дуже 
добре, що я вже влаштований з житлом. Чи я маю щось до друку? Книжку 
про походження білоруської мови? По-українськи писану? Треба її пере
класти по-англійськи й видати. Він за це подбає, перекладача знайдемо. 
Чи мені вистачатиме моєї платні на прожиток? Вона мала, але й на це буде 
рада. Я візьму участь у проекті вичерпного опису сучасної російської мови. 
Він має на це гроші від однієї фундації, багато осіб співпрацює, я буду 
одним з них. Як мені виглядає тема про складні слова? Гаразд, я беру її, 
про подробиці пізніше, телефоном або при зустрічі.

Розмова не була довга, Якобсон, як завжди, поспішав. Я повертався 
додому з розщепленим враженням: таке страшливе зорове враження і така 
надійна розмова! За кілька днів або тижнів зорове враження першої 
зустрічі було потверджене й посилене першою запискою від Якобсона. Він 
рідко писав рукою. Звичайно він диктував секретарці-американці, і це ста
вало півформальним повідомленням, відгородженим від речей людських. 
Але зрідка траплялися винятки. Один, правда, пізніший, 1962 року лежить 
переді мною. Це письмо таке ж своєрідне, як зовнішність. Враження таке,
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ніби автор хотів писати друкованими літерами, але потік думки не 
дозволяв йому, і він зливав кілька літер в одну, які наскакували одна на 
одну, в цьому процесі деформувалися, спрощувалися, зливалися. Потім він 
ніби згадував про свою засаду, і короткий час знову писав окремо 
поставленими літерами. Були літери, що рішуче не годилися бути 
з'єднаними з наступною. Таке було у, що стреміло донизу простою лінією і 
там уривалося. Таке було б, що вихоплювалося вгору і раптом спускалося 
дугою до споду, як вогні фоєрверку в погасанні. От приклад поділу на 
слова й слів на групи літер: "Д о р о г ой д р у г, вот м ой отве т ... н а оши- 
б оч ный ш аг". Це було письмо людини нестримного темпераменту, безог
лядної, жорстокої, егоїстичної, самоствердної людини, для якої поняття 
добра й зла, уявлення про релятивність не існували. Мала приємність бути 
другом такої людини і біда — ворогом. Та друзів для нього й не було, були 
тільки послідовники й слухняні виконавці волі. Зате вороги — це була 
категорія аж надто реальна. І рокована на знищення.

Я знаю клясичне правило Станіславського, вироблене для акторів, але 
воно стосується й до людських контактів: Коли граєш злого, шукай у 
ньому рис доброго. Коли змальовуєш злого, шукай, де він добрий. І я 
стараюся знайти те добре в Якобсонові. Але не знаходжу. Я бачу його злим 
Квазімодо зовні і внутрішньо. Полонила в ньому бистрота мислення. Він 
легко бачив проблеми там, де люди найчастіше проходять повз них, не 
помічаючи. Він підносив ці проблеми й доводив їх до логічного кінця, 
дуже часто парадоксального. Він радо йшов за модою, але перевертав її на 
свій копил. За всяку ціну він хотів бути оригінальним і дуже часто ним був. 
Його виступи, його писання — це були, як правило, бенгальські вогні, що 
спалахували блискучим, сліпучим світлом. Доля поставила його в Америці, 
точніше в американській славістиці в дуже вигідне становище. Коли він 
приїхав, славістичних катедр було кіт наплакав, а те, що існувало, було, як 
правило, в руках білогвардійських дам, рідше кавалерів, без професійного 
вишколу, але сповнених патріотизму і обожнення всього російського. Дуже 
нечисленні американці типу Самюеля Кросса не відходили далеко від 
цього ж таки типу. Методологічно вони були примітиви. На цьому тлі 
Якобсон з його професійним вишколом, з його бистрим розумом і чудо
вою пам'яттю і ерудицією видавався богом або принаймні провісником 
бога. Гірше було з загальним мовознавством. До самого кінця він не заво
ював осередок механістичного американського мовознавства — Мовознав
че товариство Америки. Пізніше він створив собі бічний бастіон у Мас- 
сачузетському інституті технології, але не це було метою його прагнень. В 
осередку американського загального мовознавства його терпіли, але він 
лишився чужаком, і хто знає, чи з нього потай не глузували.

Бистрота розуму — і в ставленні проблем і в їх розв'язанні — становила 
його головний чар. Діяння цього чару було особливо непереможне на 
безнадійному тлі до-якобсонівської американської славістики. Він виступав 
як фокусник-чарівник, здатний вести своїх слухачів чи читачів до незнаних 
країн, здатний перетворювати бруд на золото. Кожна його лекція, кожний 
виступ починалися з пригадки про щось загально прийняте і його спросту
вання в дальшому перебігу виступу. Метою виступу було ошелешити авди- 
торію, загіпнотизувати її. Як правило, це вдавалося, за ним ішли, йому ві
рили. Тільки згодом і тільки небагатьом розкривалося, що це новоздобуте 
золото аж надто часто було фальшиве і безвартісне.

Від багатьох мені доводилося чути, що Якобсон як особа був нечесний, 
але на це не слід уважати, бо він був великий відкривач нових шляхів у 
науці. А^е чи можна бути чесним в одній ділянці і нечесним в іншій? І чи 
можна зокрема бути чесним у науці, коли наука стала тільки засобом 
самозвеличення? Тут не місце входити в наукові дискусії, але можна 
заторкнути бодай поверхово дві-три проблеми. Десятками років граматика 
російської мови вчила, що російська мова має дієслова з двома основами
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— однією теперішнього часу, другою — інфінітиву: пиш-у — писа-ть. 
Якобсон кинув теорію про одноосновність російського дієслова. Для бага
тьох дієслів ця універсальна основа була абстрактна, яка не виступала в 
жадній реальній формі. Через низку трансформацій із складними правила
ми з цієї ідеальної форми виводилися всі форми дієслова. Це проголошено 
геніяльним відкриттям, і послідовники моди застосували цей винахід до 
всіх слов'янських мов, одна по одній. Написано дюжину дисертацій, нада
но дюжину докторських ступенів. А дієслівних основ усе-таки лишилося 
дві, і було далеко легше, вивчаючи російську мову чи яку там іншу 
слов'янську, запам'ятати ті дві основи, ніж запам'ятати ту ідеальну одну, 
що ніде не існувала, і кожного разу прикладати до неї складні правила 
трансформації.

Трубецкой і Чижевський, ідучи слідами Соболевського, помітили, що 
деякі кирило-методіївські тексти включають невеличкі фрагменти ритмі
зації, що їх можна розглядати як наслідування грецького вірша. Якобсон 
довів цю гіпотезу до твердження мало не про масову продукцію віршів у ті 
роки. Це було ефектно, і чому ні? Особливо, якщо не ставити питання про 
те, чому і для кого це віршування відбувалося.

У свій празький період, у співпраці з Трубецьким та іншими, Якобсон 
розробив поняття фонеми. Але ось у його американські роки фізики роз
щепили атом, в якому сама назва первісно означала неподільність. Мода 
на розщеплення привабила Якобсона. Він розщепив фонему на ди- 
ференційні ознаки. Поняття фонеми фактично стало непотрібним. Якось я 
сказав йому:

— Романе Осиповичу, ви руйнуєте самі те, що ви створили.
Він не знайшов іншої відповіді, як сказати:
— Ні, чому ж?
Як завжди, його наслідувачі були численні. Magister dixit, і наслідувачі 

перетворили кожну пропозицію на стоси дисертацій і монографій. В одній 
з п'єс Максима Горького герой, фабрикант, коли стається в Росії лютнева 
революція, поспішає "приєднатися до неї". Сталася жовтнева — він знову 
квапиться:

— Піти приєднатися!
Доля фабрикантів після Жовтневої революції відома. Але приклад 

Достигаєва не зупинив Якобсона. Він усе своє американське життя 
"приєднувався" — до атомових фізиків, до новітніх акустиків, до афа- 
зіологів, до відкривачів візантійської музики, до філософії Чарлза Пірса, до 
теорії комунікації... Його апетит у освоюванні нових сфер науки був по
диву гідний. Часом він робив у цих наскоках на різні ділянки цінні від
криття. Але чи це було відкриття, чи промах, завжди головним стимулом 
було бажання самозвеличення, бажання знайти свій образ у захоплених 
очах інших.

Ця жадоба успіху, жадоба дивувати й вести за собою інших, 
перетворювати їх на ентузіястів, на послідовників, на попихачів набувала 
рис трагічности. Якобсон справді ставав mirror-man. Він не міг жити 
інакше, як бачачи себе віддзеркаленим в інших. Це була його хвороба, 
його патологія. Вона робила його нещасним — кожна "зрада" його одним з 
послідовників ставала трагедією й породжувала прагнення помсти. І 
зрештою вона виключала можливість чесности в науці, як не конче 
практикував він цю чесноту і в житті.

Було в цій жазі успіху, віддзеркалення себе в інших щось садистичне. 
Він мав удачу завойовника, Наполеона або Гітлера. Він дбав не так про 
нащадків, як про сучасників. Він творив свою імперію тут, на землі, і 
тепер, у другій половині двадцятого сторіччя. Його імперія мала простя
гатися на всі ті численні ділянки, за які він хапався, але передусім імперія 
будувалася в славістиці, спершу американській, потім світовій. Це була 
експансія ірраціональна, експансія заради експансії. Він мав стати
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імператором славістики. У тих обставинах Америки, як він її застав, це не 
було надзвичайно важке завдання. Але він кинувся в бій з пристрастю, яка 
зовсім не виправдовувалася метою.

Року, здається, 1959 відбувалося якесь чергове збіговисько американ
ських славістів у Сан-Франсіско. Одного дня випадково зустрілися троє — 
він, я і Франсіс В., що викладав у Каліфорнійському університеті в Берклі 
(частина Сан-Франсіско). Якобсон був порядно напідпитку й казав дещо 
таке, чого він, може, не говорив би тверезий. Ні сіло ні впало він завів 
мову про стан славістики в Америці. Це був час, коли панування білогвар
дійських дам поступово сходило нанівець, але справжніх науковців серед 
славістів було ще небагато. Бажаючи, видно, трохи похвалитися, а трохи — 
сподобатися нам, двом присутнім, він раптом проголосив:

— Ми — велика трійка. Поза нами є тільки наші учні.
Це говорилося по-англійськи. Фраза big three була в широкому вжитку в 

пресі й радіо. Вона застосовувалася до Рузвелта, Черчіла й Сталіна, що 
володіли світом. Поки вони ділили Европу й Азію, Якобсон ділив 
Америку. Славістичну Америку. Du sublime au ridicule il n’y a qu'un pas, 
кажуть французи. Але Якобсон цієї різниці не схоплював. Він казав про 
велику трійку не жартома. У таких випадках почуття гумору його зрад
жувало, а до самого себе, скільки знаю, він його не застосовував ніколи. 
Зате історію він знав добре і знав, що тріумвірати ніколи не тривають. 
Двох знищують, третій стає монопольним володарем. На те й імперії, щоб 
у них був імператор. Але цього він не сказав, може, тому, що був сильно 
напідпитку, так що дуже скоро заснув тут таки на канапі, забувши про 
присутність двох інших гаданих тріюмвіратів. Та про цей сон і про 
поведінку двох інших гаданих тріюмвіратів далі.

Усерйоз розбудовувати свою імперію наочно він почав тоді, коли його 
студенти стали здобувати докторати. Ті роки були часом прищеплення 
славістики на американському ґрунті й фантастичного розросту її. Один за 
одним університети відкривали в себе славістичні відділи. їх треба було 
заповнити людьми. Кадри напоготові мав тоді майже виключно Гарвард, 
себто майже виключно Якобсон. Так він опановував катедру за катедрою, 
університет за університетом. Злі язики казали, що в себе вдома в якомусь 
потаємному місці Якобсон мав мапу Америки з її університетськими 
містами. Як тільки його кандидат діставав призначення до одного з них, 
Якобсон утикав у відповідне місце на мапі свій прапорець. Славістична 
імперія росла, як на дріжджах, і за кілька років мало лишилося 
незавойованих осередків.

Як правило, ці люди зберігали свою вірність Якобсонові. Причин на це 
було багато. Без рекомендації Якобсона вони ніколи не дістали б праці. 
Якщо людина хотіла щось надрукувати, здебільша це теж залежало від 
нього. Коли в Америці виходив славістичний журнал, він не був майже 
завжди в його руках. Від його рекомендацій великою мірою залежали 
стипендії й нагороди. Декого відплачувано безпосередньо через проекти, 
очолювані Якобсоном, про один з яких тут буде мова невдовзі. Але 
найбільше значення все таки, либонь, мав особистий чар Якобсона його 
бистроумність, його ерудиція; як уже сказано, вони творили особливий 
блиск на доякобсонівському ультрамізерному тлі. До цього додавалася 
широка рекляма Якобсона в Гарварді. Я оповім далі дещо про те, як вона 
діяла. Вона сприяла творенню справжнього культу особистосте. Престиж 
Якобсона ще посилювався престижем самого Гарварду. А Америка живе 
престижами й реклямами.

За своєю імперією Якобсон стежив пильно, караючи відступства й 
винагороджуючи заслуги. Подібно великий бос керує армією своїх 
гангстерів. Італійці створили свою мафію, але чи здогадалися вони, що 
принципи мафії можна застосувати й до університетського життя?

100

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Пізніше, коли Америка вже була опанована й прапорці стриміли скрізь, 
де тільки можна було їх застромити, Якобсон почав розбудову нової 
імперії: світову імперію почесних докторатів. І вона, скільки знаю, 
проходила успішно. Та в ті роки я вже втратив усякі контакти з ним і не 
можу говорити про це з власного досвіду.

Але час від цих загальних спостережень і міркувань поверйутися до 
першого — нібито медового? — місяця мого знайомства з Якобсоном. 
Отже, ми знову в вересні — жовтні 1952 року. Нагадую, я мав готову до 
друку працю про походження білоруської мови, і Якобсон узявся 
просунути її в др'ук. Серед своїх студентів він знайшов одного, що 
потребував заробітку, і знайшов десь невелику суму, щоб йому заплатити. 
Це був Ефраїм Левін. Вихований в Америці, він добре знав англійську 
мову, знав він також російську; української натомість — якою був на
писаний мій текст, — він не знав. Але він дістав словник Грінченка і так 
зробив свій переклад. Правда, примірник Грінченка, що він мав, був 
гортаний так часто і так енергійно, що при кінці Левінової праці він увесь 
розсипався на поодинокі листочки з дуже потерпілими берегами. Коротше 
кажучи, це була героїчна праця, вона забрала Левінові добрий рік часу, до 
осени 1953.

Тільки тоді Якобсон прочитав текст, хоч здавалося б, що перше, ніж 
витрачати гроші на переклад, треба було б той текст проглянути. Геть 
пізніше я довідався, що він гребував українськими речами, аж до читання 
текстів своїх підшефних авторів. Як паралелзо згадаю, що в час мого 
перебування в Гарварді Чижевський умовився з тодішнім Президентом 
Української вільної академії наук у Нью-Йорку, а з другого боку, із 
слов'янським відділом Гарварду про невеличку виїзну сесію Академії в 
Кембріджі в стінах університету. Якобсонові було передане спеціяльне 
запрошення, головним ініціятором був його близький колеґа Чижевський, 
але Якобсон волів зігнорувати запрошення і демонструвати свою від
сутність і своєю відсутністю показати колегам і студентам, як у таких 
випадках поводитися. Отже, він прочитав уже переклад моєї праці, і мене 
покликано на розмову.

Він мав багато зауважень. Крім кількох про дрібні недогляди, вони були 
виразно двох типів. Одні сходили на те, щоб додавати посилання на його, 
Якобсона, публікації. В мене були посилання на нього, — адже й писалося 
цю розвідку в період мого захоплення ним, — але він хотів більше й 
більше. Воно, звичайно, не шкодило б, але й великої потреби в тому не 
було. Складніше було з другою групою зауваг. Оминаючи деталі, цікаві 
тільки для фахівців, скажу, що для мене суть моєї праці полягала в тому, 
щоб показати, що східнослов'янські племена раннього історичного періоду 
говорили не цілком одноформною мовою, а діялекгами, які групувалися в 
чотири великі групи. З цих груп, у процесі історично зумовлених схрещень 
і розламів зформувалися сучасні три східнослов'янські мови. Ця концепція 
різко розбігалася з панівним у російському мовознавстві поглядом на 
"прасхіднослов'янську" чи "праруську" мову як більш-менш абсолютну 
єдність. Поради Якобсона стосувалися до поодиноких місць, вони не 
порушували загально-концепційних основ праці, але, коли їх скласти до 
одного (в усій своїй науковій діяльності Якобсон шукав "спільного 
знаменника" — його власний улюблений вислів, тоді як патос моєї 
діяльности був у піднесенні індивідуального), вони всі вели до розхитання 
моєї концепції.

Прийняти заувагу першого типу було б гидко, як гидкі всякі 
компроміси з комплексами самозвеличення. Але прийняти завваги другого 
типу означало б зректися того головного, заради чого я свою працю писав, 
ба більше, — того, що було провідним у всій моїй науковій діяльності. На 
це піти я не міг, хоч розумів, що коли цього не зроблю, це приведе до 
конфлікту з Якобсоном. Це означало багато — не тільки особистий
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конфлікт, а й падіння мого ідеалу. Я не знав ще тоді, як далеко може йти 
Якобсон у нищенні своїх супротивників або й просто неслухняних. Але 
було ясно: найменше, що може статися, — це втрата потенційного друга й 
дуже впливового ласкавця.

Тоді в Нью-Йорку, в Колюмбійському універсщеті катедра загального 
мовознавства була в руках Андре Мартіне. Він видавав також журнал Word, 
бастіон європейського структуралізму на американському ґрунті, проти
ставленого традиційному американському структуралізмові, згуртованому 
навколо Мовознавчого товариства та його органу Language. Доля хотіла, 
що Мартіне був у конфлікті з Якобсоном. Як до того дійшло, які особисті 
моменти грали в тому ролю, я не знав і не знаю, але сам факт був 
загальновідомий. Вислухавши зауваги Якобсона про милих моєму серцю 
"білорусів" і не сперечаючися з ним — це було б марним ділом — я сів на 
поїзд, приїхав до Нью-Йорку, познайомився з Мартіне, був прийнятий 
ним дуже дружньо, і лишив йому рукопис своєї праці. Вона вийшла в серії 
монографій журналу — і дуже швидко. Не знаю, чи це пояснювалося не
великим розміром книжки (яких 114 сторінок), а чи діяло тут і бажання 
дозолити Якобсонові. Дивним дивом книжка не тільки вийшла скоро, а й 
розійшлася дуже прудко, факт не звичайний для видань із слов’янського 
історичного мовознавства.

Це був початок війни. Якобсон, мстивий, як старозавітний Бог, ніколи 
не забував і не дарував непослуху, бунту, надміру самостійности. Але 
довгий час, понад десять років, це була прихована, холодна війна. Якоб
сонові було потрібне тільки повне знищення ворога, на менше він не 
йшов. А для цього йому були потрібні сильні козирі, і він чекав на них. Я 
теж утримувався від будь-яких виступів проти Якобсона. Один тільки раз я 
порушив правила гри. Це було саме того дня, коли в Сан-Франсіско 
підпилий Якобсон белькотів про "велику трійку", а потім заснув на канапі. 
Ми тоді обмінялися з В. кількома критичними зауваженнями про нашого 
сп'янілого колегу, що лежав непритомний перед нами. (В. дуже непри
хильно ставився до Якобсона й висхідної його кар'єри). Мабуть, він їх не 
чув, але хто знає? Якщо чув, то записав до списку моїх зухвальств, але 
записав на майбутнє, на час остаточного страшного суду й кари.

Так, отже, на поверхні все лишалося тихим і мирним, і життя в 
гарвардському невеличкому славістичному колі йшло заведеним порядком. 
Один до одного ми, правда, не вчащали, але поза тим зустрічалися як 
звичайні колеги. Після першого семестру, коли я, не знавши англійської 
мови, міг давати тільки курси російської мови для тих студентів, що вже 
пройшли всі елементарні курси, викладаючи, отже, російською мовою, 
тепер, "англізувавшися", я дістав більше курсів, а від другого року також 
два українські й білоруські курси, так що другого року моє ім’я вже 
з'явилося в списку курсів, призначених для докторантів (graduate students). 
Мене кликано на зустрічі з європейськими вченими, які один за одним 
їхали на прощу до Гарварду, й конкретно — до Якобсона. Так мене 
познайомлено тоді з Єльмслевом з данського академічного світу, з Альфом 
Соммерфельтом з Норвегії, знайомства мені не дуже потрібні, а ще менше 
їм, бо ж славістами вони ні з якого боку не були.

На одному прийнятті трапився комічний епізод. Воно було на честь 
Райзінґера, ніякого не науковця, а власника чи співвласника броварень, 
якщо не помиляюся, багатого капіталіста. Він давав великі пожертви для 
слов'янських студій у Гарварді, а сподівалися від нього ще більших. Під час 
звичайних у таких випадках перед обідом коктейлів мене з ним позна
йомили, але він мене мало цікавив, грошей вижебрувати в нього я не 
збирався (та й не знав, що це в американських звичаях), так що я не 
звернув на нього великої уваги. Під час коктейлів знайомишся звичайно з 
десятками людей, знайомишся для того, щоб їх так само легко забути. Яке 
ж було моє здивування, коли за довжелезним обіднім столом, де кожному

102

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


було призначене спеціальною карткою його місце, я знайшов себе сусідом 
Райзінґера. Це не справило мені приємности. Про що я буду з ним 
говорити? Що я маю з ним спільного? Краще було б сидіти поруч когось із 
моїх колеґ.

Так думав я, але не так Якобсон. Він помітив, де я мав бути, коли 
Райзінґер і я вже сиділи. Витримати цього він не міг. Він налетів шулікою, 
схопив картку з моїм ім'ям, побіг до розпорядників:

— Хто посадовив Шевельова поруч Райзінґера?
Сконфужений і зляканий розпорядник у смокінґу й з метеликом на шиї 

примчався до мене. Він просив тисячу разів вибачити йому, сталася 
прикра помилка, моє місце мало бути не гірше анітрохи, але не тут. І мене 
забрано з "капіталістичного оточення" й відпроваджено десь далі. Я не був 
ані трохи ображений, навіть був радий. Але треба було бачити, переляк 
Якобсона: пожертви, що на них розраховував він, могли перейти до 
Шевельова! Небезпека! Биймо тривогу! Як мало він знав людей, як 
безнадійно він не розумів мене, як усіх він бачив у подобі себе самого! О, 
ніщо не загрожувало йому. Але коло грошей мав бути він і тільки він. А 
було це все ще до моєї схизми, тоді він ще не прочитав мого рукопису, я 
ще не їздив до Мартіне.

До рутини належало також відвідування викладів Якобсона. Тих, що 
призначалися для студентів. Почалося це тим, що ще в першому вересні 
мого приїзду, більш-менш одночасно з першою зустріччю з Якобсоном, до 
мене підійшов JI.

— Ви ж будете ходити на виклади Якобсона? Ми всі ходимо!
Так у СРСР комсорг заганяв на комсомольські збори молодь. І спробуй 

не піти. Не міг і я не зрозуміти належно заохочення JI. Якщо "всі", то не 
можу ж я бути винятком. І два роки я сидів на лекціях Якобсона. 
Зрештою, я був не від того, принаймні на початку. Адже я був тоді 
закоханий у нього позаочі, чому ж не причаститися благодаті зблизька? 
Справді, на викладах було більше не-студентів, ніж студентів. Сиділи 
лектори, сиділи молоді адепти науки, сиділи люди з вулиці. Був це 
великою мірою організований успіх, але, мабуть, були й щиро захоплені. 
Були й героїні романів Якобсона. Хоч Якобсон був одружений із пані П., 
чешкою, яку всі називали її першим іменем Сватя, хоч ні його вік ні його 
зовнішність не нагадували Ромео, ввесь університет тільки й говорив про 
його романтичні "зальоти" з іншою жінкою, яка мала й іншого претенден
та, кавказького гарячого роду. Тривало це довго, мало багато перипетій і 
правило за тему розмов між мало не всіма членами викладацького 
колективу Гарварду. Взагалі університети — добрий ґрунт для пліток, а 
Гарвард спеціально, з його презирством до позаакадемічного оточення й 
замкненістю в собі. На викладах Якобсона, отже, були не тільки справжні 
героїні його романів, а й кандидатки до того. Один роман породжує ба
жання інших. Зауважу тут, до речі, чому ці романи не кінчалися так дра
матично, як перелюбство в Берклі. З одного боку, Гарвард у ті роки був, 
мабуть, ліберальніший у цих справах, з другого боку, тут не дійшло до 
япвного скандалу, влаштованого першою жінкою, і то скандалу в стінах 
університету.

Та твердження JL, що ходять на виклади "всі", було перебільшення. Не 
пригадую там ані Чижевського, ані Алберта Лорда, ані, звісно, Карповича. 
Ходила переважно менша братія, залежна він Якобсона. Як у багатьох 
інших випадках, не можна було провести виразної межі між ентузіязмом і 
міркуваннями кар'єри.

Самі виклади, як на мене, не були дуже цікаві. Бракувало їм системат
ичности. Він вихоплював тему і імпровізував на неї. То це була філософія 
Пірса, то спроба аналізи рецепції мови в діялозі, то якийсь деталь фоне
тики, усе диктоване бажанням оригинальности, наміром здивувати. Часом 
він забував, що далі, і тоді вихоплював з кишені шпаргалку, зраджуючи
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тим, що ця імпровізація була не зовсім імпровізована. Манера раптом 
звертатися по потвердження сказаного до когось з авдиторії дратувала 
мене й здавалася недобрим тоном. Англійська мова викладів лишала 
бажати ліпшого. Серед студентів ходив дотеп:

— Якобсонова англійська мова — блискучий і унікальний вияв 
старомосковської вимови.

Дотеп полягав у тому, що в лекціях з російської мови Якобсон раз-по- 
раз апелював до старомосковської вимови її, втраченої тепер, але носієм 
якої був він сам.

Але для мене Якобсон був серед моїх перших учителів саме англійської 
мови. Я погано розумів американських мовців, Якобсонова мова, і фоне
тично і синтаксично наближена до російської, була мені майже цілком 
зрозуміла, а запас слів і термінологія були незмірно багатші від моїх. 
Правда, на другому році це вже не мало значення, я наздогнав його в 
опануванні англійської мови. Але я сумлінно відвідував його виклади і в 
другому році. Це був майже обов'язок, і порушення його було б переходом 
від озброєного невтралітету холодної війни до війни гарячої. Це було 
зовсім непотрібне й небажане.

Якобсон ще міг собі час від часу дозволити в ніби дружній розмові зі 
мною випад проти мене ніби рикошетом, я мусів утримуватися й від 
цього. Моя поведінка з виданням книжки про походження білоруської 
мови — це було так багато, що далі кожний натяк чи жарт міг переповнити 
вінця. З Якобсонових випадів, які були не стільки проти-Шевельовські 
просто, як протиукраїнські і тим проти-Шевельовські посередньо, при
гадую два:

— Ах, що там слов’янські мови. Скоро на світі буде тільки дві мови — 
англійська і російська.

Або, тоном дружньої щирости:
— Ну, скажіть по правді — хіба ви не чуєтеся більше дома з росіяни

ном, як от хоч би я, ніж з галичанином?
Взагалі стосунки Якобсона з українцями були складні, внутрішньо 

суперечливі і по-своєму навіть — для нього — трагічні. У глибині душі 
існування українців і української мови він уважав за непотрібне історичне 
ускладнення й непорозуміння. На початку тридцятих років він у статті 
підтримав сталінський терор проти українських мовознавців, що ’’від
ривали українську мову від російської". Але українці й українська мова 
існували, і з цим треба було знайти якийсь modus vivendi. Бувши людиною 
дзеркального типу, що хоче бачити себе в захоплених очах інших — mirror 
man, він прагнув знайти "свого" чи "своїх" українців. Це могло бути одним 
зі стимулів до запрошення Чижевського, це напевне спонукало його 
запросити мене. А трагедія тут була в тому, що коли такий ніби патро
нований ним українець піддавався на його пісню сирени й ставав на 
"общеруські" позиції, такий українець негайно втрачав для нього всякий 
інтерес. А коли він не піддавався, драмі бракувало щасливої розв'язки, і це 
його мучило. Так ішла ця гра в кота й миші, і кінця їй не було. Вона теж 
належала до рутини слов'янського відділу Гарварду. Геть пізніше, 1963 
року, Якобсон знайшов "свого українця", хоч і не в Гарварді. Але це був 
Білодід (про це пізніше).

Нарешті, до моєї гарвардської рутини належала ще праця над моєю 
темою з так званого "російського проєкгу". Я вже згадував про нього, тут 
слід сказати трохи більше. Його метою був "вичерпний опис" сучасної 
російської мови. Це був абсурдний плян. Не можна вичерпно описати 
живу мову. Поки виконується проект, уже в ній одні елементи відмирають, 
а інші, нові, народжуються. Практично завдання сходило на опис мови за 
чотиритомним словником Ушакова. На той час це був найсучасніший і 
найповніший словник. Але про його далеко не вичерпний характер 
свідчить хоч би те, що за кілька років словник російської мови інших
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упорядників вийшов у сімнадцяти томах, хоч і це далеко не вичерпувало 
фактів мови. Проект, отже, був нездійсненний. Але американські фундації 
часто бувають ласі на Грандіозні проекти. Поважний і скромний їх не 
спокусить, великомасштабний і дорогий — так. Не пригадую, яка це була 
фундація, і не знаю, скільки вона дала грошей, але дала багато. Вивчення 
російської мови виграло від того помірно, Якобсон — безмежно. Він став 
великим працедавцем. Він міг тепер купувати людей серед студентів і з- 
поза їхнього колективу. Вони залежали від нього не тільки в академічній 
програмі, але й у своєму щоденному існуванні. Я був один з тих "куп
лених". Дарма що не став одним із тих свійських, дресованих.

Практично, це робилося так, що два примірники словника Ушакова 
були розтяті на поодинокі гасла. Кожне гасло було наліплене на окрему 
картку. Кожний автор вибирав з такої картотеки матеріял, що належав до 
його теми. Можливо, що перші автори справді могли вибрати повний 
матеріял для своєї теми. Коли я приїхав, картотека була в жалюгідному 
стані. Про абетковий порядок не могло бути й мови. Але багатьох карток 
просто бракувало. Кожний автор дбав про свої картки, поки працював над 
своєю темою. Закінчивши її, він повертав картки в такому хаосі, до якого 
він їх призвів. Я сказав про це Якобсонові. Він не звернув уваги. Кінець- 
кінцем> він мав голову на плечах, хоч і сливе без шиї. Хто-хто, а він знав, 
що ввесь цей проект був, як кажуть поляки, bujda па resorach. Моя тема 
була — складені слова. Я вибрав усі картки, що мали такі слова. Над тим 
матеріалом, що я дістав, я працював сумлінно й довго. Цікавою ця праця 
не була. Я закінчив її перед кінцем свого другого року в Гарварді і передав 
Якобсонові. Гроші я одержав повністю, вони були істотним додатком до 
моєї скупої (хоч у другому році й збільшеної) платні. Це вже був час нашої 
холодної війни, і я не наполягав на публікації. Це правда, що я присвятив 
проектові багато часу. Але я не вірив у доцільність проекту, і я дуже 
сумнівався в повноті свого матеріялу, навіть у межах самого словника 
Ушакова. Я не знаю, чи Якобсон коли-небудь прочитав мій витвір, і я маю 
великий сумнів, чи він збирався його публікувати.

Проект у цілому вийшов — з великої хмари малий дощ. Працювали над 
ним і грілися коло нього десятки людей. Із задуманої серії книжок вийшло 
яких може чотири або п'ять. Вони вихопили поодинокі теми без зв'язку 
одна з однією, роблячи проект далеким від вичерпности і в цьому сенсі. 
Але я не чув, щоб та щедра фундація правила з Якобсона процвиндрені 
гроші.

З подій тих двох років, хоч власне це були не так по-дії, як, сказати б, 
по-мови, бо йшлося тут не про дії, а про мови, — але такого слова нема,
— слід згадати дві. Обидві зв'язані з JI. Він був тоді професором- 
асистентом. Він не належав до дуже привітних або просто чемних людей. 
Просто кажучи, був він людиною брутальною й свідомо неотесаною. Він 
узяв право виконувати ролю клясної дами, роблячи колеґам, тим більше 
молодшим, свої зауваження про те, як поводитися і як не поводитися. Не 
думаю, щоб він мав таке доручення, радше це був спонтанний вияв його 
вдачі.

Один епізод стосувався до книги сербського мовознавця Івана 
Поповіча. Він видав німецькою мовою книжку "Історія сербохорватської 
мови", a JI. зрецензував її в журналі Language. Рецензія була брутальна поза 
всякі межі пристойности; від початку до кінця погромна, вона не залишала 
живого місця від книжки Поповіча. Я був здивований і вражений, тим 
більше, що книжка зовсім не була така погана. При зустрічі я запитав JI. 
про це. Відповідь була:

— Може, книжка й не така погана, але автор погана людина. Він 
негідно поводиться супроти добрих науковців.

Мушу сказати, що тут я був ще більше здивований і вражений. Щоб 
писати нищівні рецензії через незгоду з біографією автора, — таке практи
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кувалося в Радянському Союзі сталінських часів, але мені не вкладалося в 
голову, що таке може трапитися, що такий підхід застосовується в 
Америці. А треба було мені добре взяти це до уваги, бо кілька років 
пізніше, коли Якобсон проголосив мене persona non grata, Л. мав 
застосувати такий підхід до мене самого. Епізод цей тут я вирвав з 
хронологічного контексту, бо сталося це року Божого 1961, коли я вже 
давно не був гарвардцем. Але в моєї пам'яті є власна хронологія, і ця 
розмова поєдналася в одну цілість з другою розмовою, що таки припала на 
перший рік мого гарвардського життя, кінець першого семестру.

Серед тих курсів російської мови, що я вів для вищих рівнів студентів, 
одна група була найвища. Вона була зовсім маленька — всього чотири 
особи. Для кінцевого іспиту я дав їм переклад з англійського газетного 
тексту російською мовою. Переклад не вийшов у них добре. Були деякі 
помилки проти граматики і багато проти стилістики. Я почував себе від
повідальним за — фактично кінцеву — оцінку їхніх знань. Одному 
найкращому, я поставив добре, решті задовільно, відмінно не дістав ніхто. 
Правда, я не знав, що така оцінка може забрати в них стипендію.

Скоро по тому в університетському садку я зустрів Л. Не привітавшися, 
він накинувся на мене:

— Так ви робите. Приїжджаєте з Европи й думаєте, що ви все знаєте, а 
ми, американці, суцільні невігласи!..

Мова йшла не про мене, особу, а про мене, не-американця. Цілий 
складний психологічний комплекс утілився в цей вибух нервів і 
нестримного роздратування. Ставлення американського інтелектуала до 
Европи здебільшого визначається цим комплексом — людина визнає 
багато в чому вищість європейської культури, але тим більше підносить 
американську, навіть її найгірші боки, її найпримітивніші вияви. У 
більшости американських інтелігентів це приховане поверхнею демокра
тизму й рівности рас і народів. Для Л. таких гальм не існувало.

Зізнаюся, я робив з цього опортуністичний висновок: ти живеш в Аме
риці, ти залежиш від американців, ти в приймах, застосовуй їхні критерії, 
а не свої. Так я поводився в дальшому, але навіть тоді мене вважали за 
одного з найвимогливіших викладачів поміж моїми колегами. Що ж до Л., 
думаю, що він також цього епізоду не забув. Дочекавшися слушного часу, 
він обрушив на мене всю свою ненависть до зухвалих приходнів, що 
псують кар'єру американським хлопцям. Понад десять років, які минули 
від цієї сутички зимою 1951 року, тільки роз'ятрили рану.

Найцікавіше в усій цій історії те, що в кінці року, прощаючися зі мною 
дуже дружньо, чотири скривджені студенти зробили мені подарунок: пла
тівку однієї симфонії Шостаковича з їхніми підписами на футлярі. Це не 
могло бути голосування проти Л. Вони не могли знати про його монолог 
обурення. І Л. напевне не знав про цей подарунок.

На другому році мого перебування в Гарварді мені стало ясно, що ли
шитися там на дальші роки було неможливо. Як і в багатьох інших 
американських університетах, там діяло механічне правило: лектором не 
можна бути понад три роки. Або тебе підвищать до звання професора, або 
тебе викинуть. Це одне з тих механічних правил, якими Америка оборо
няється проти людяносте. У жарґоні це правило звалося — вгору або геть. 
На підвищення, на рух угору я не міг розраховувати, бо якраз на цей час у 
подібному становищі були двоє моїх колеґ, які були довше зв'язані з 
університетом і повинні були мати пріоритет — мій добрий приятель 
Віктор Вайнтравб і мій не зовсім приятель Л. Змагатися з ними було б не 
зовсім етично і, зрештою, безнадійно. А трьох професорів одразу Гарвард 
не міг узяти. Багато могло б залежати ще від Якобсона, але між нами вже 
був озброєний невтралітет. Треба було шукати іншого місця праці. Я 
шкодував, бо втомився від багаторічних мандрів і прагнув сталости і осід-
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лости. Гарвард мав добру бібліотеку. І я боявся мертвотної нудьги 
американських малих міст. Та вибору не було.

У ті роки знайти нове місце не було важко. Форумом для цього були 
річні конвенції Асоціяції новітніх мов. Часом їх був кінець грудня, а міс
цем того року був — дуже вигідно — Бостон. В університетському жарґоні 
ці конвенції мали назву — базар рабів. Туди з'їжджалися керівники відділів 
у пошуках викладачів, а шукачі посад виступали з доповідями. Мені навіть 
не довелося проситися в доповідачі, бо тогорічний провідник слов'янської 
секції, уже знайомий нам В. сам мене запросив. За тему я вибрав 
українські впливи на польську мову в 10 — 14 століттях. Як я бачу цю 
доповідь сьогодні, вона не належала до досягнень світової, ба навіть 
американської славістики. Тема була далека від історичної правди, крізь 
неї аж надто проглядало патріотичне wishful thinking. Моя англійська мова 
того часу вже надавалася до наукової доповіді на фахову тему, але часом 
мені бракувало якогось елементарного слова. Так було й тут. Слово мені 
підказали з авдиторії.

Незважаючи на це, мій дебют був дуже успішним. Правда, на тлі 
доякобсонівської славістики ця доповідь справді була науковою, навіть 
ультранауковою, а в моїй англійській мові можна було бачити бажання 
опанувати нову для мене мову, що, приміром, проти Чижевського, який 
такого бажання ніколи не виявляв, викликало добрі надії. Незабаром я 
дістав запрошення від двох університетів — мічманського в Анн-Арборі і 
Колюмбійського в Нью-Йорку. Останнє походило від Ерні Сіммонса, який 
розумівся на слов'янському мовознавстві, як я на китайському. Він не
давно втратив Якобсона, пробував дістати Стендер-Петерсена з Данії, але 
цього кандидата не пустили до Америки за нібито його "рожевість", яка 
справді виявлялася тільки в тому, що Стендер був головою данського 
товариства культурних зв'язків із Радянським Союзом. Але це були роки 
маккартизму, Ерні, отже, не мав багато вибору. У ситуації двох запрошень 
звичайна американська тактика — торгуватися з обома й дивитися, хто 
більше дасть. Але я був такий стомлений і так не хотів малого й зака- 
пелкового Анн-Арбору, що сказав Сіммонсові, що приймаю запрошення 
при одній-єдиній умові, що це буде стала посада. Так я знову потрапив на 
розмірно мізерну платню, — якщо не помиляюся, щось 6500 долярів на 
рік, але я був забезпечений працею до кінця життя, і я був у великому 
місті.

Усе таки мені було шкода кидати Гарвард і, пригадую, Якобсон потішав 
мене:

— Не журіться. Правда, в Гарварді всі студенти добрі, а в Колзомбії 
нерівні, але й там є добрі.

Формально призначення вимагало двох рекомендацій. Хто був перший 
автор, я не знаю. Другим був Якобсон. Знаю про це тому, що він надіслав 
мені копію свого листа. Ось повний текст у перекладі з англійської:

"Дорогий Професоре Сіммонс, 
у відповідь на Ваш лист, пересланий мені сюди, я подам свою думку 
коротко про д-ра Шевельова. Я можу назвати тільки трьох визначних 
слов'янських філологів по цей бік залізної завіси: Шевельов, Стендер- 
Петерсен і Станґ. Усі троє однаково видатні, але оскільки двом останнім 
в'їзд до цієї країни був по-дурному заборонений, розгляньмо лише 
першого.

Шевельов, учень такого видатного славіста як Булаховський, дістав 
ґрунтовний вишкіл у всіх галузях слов'янської філології. Він опанував 
бездоганно російську, українську, білоруську й польську мови і добре 
обізнаний на інших слов'янських мовах. Він у своїй стихії в порівняльній 
слов'янській філології і в церковнослов'янській і іншослов'янській літера
турній спадщині середньовіччя. Його невтомна дослідницька діяльність і 
публікації дали йому заслужену репутацію найкращого знавця української
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й білоруської мов у їхньому теперішньому стані та історії. Ці праці 
виявили справжню вмілість в описовій і історичній методології. Цілком 
нові і важливі також його дослідження польської мови в її стосунках із 
східнослов'янськими сусідами. Його нова монографія, що друкується в 
Мовознавчому гуртку Нью-Йорку, — оригінальний і цінний внесок у 
заплутані проблеми генетичних взаємин усіх трьох східнослов'янських мов. 
Його недавня доповідь про історію всіх слов'янських літературних мов, 
тепер друкована, так само сильна в своїй критичній частині і відкриває 
нові шляхи в дослідженні й збуджує думку також для історичного вивчення 
літературної англійської мови, як підкреслив професор Курат в 
обговоренні цієї доповіді, коли Шевельов виголосив її на мічманській 
конференції славістів. У цій праці, як і взагалі, він показує себе вченим з 
глибоким розумінням зв'язків між мовою й літературою і компетентним 
дослідником також літератури. Він має солідну ерудицію в усіх трьох 
східнослов'янських літературах усіх трьох східнослов'янських народів і 
поляків. Особливо цікаві його розвідки щодо українського романтизму і 
новітньої поезії. Усі філологічні й літературні питання він розглядає на 
широкому культурно-історичному й соціально-політичному тлі. У Гар
вардському університеті Шевельов виявив себе як прекрасний викладач, 
дуже уважний до своїх студентів та їхніх потреб, дружній у стосунках з 
колегами, безвідмовно відданий інтересам відділу, і як особа об'єктивного 
судження й чарівної особистости. Відданий Вам Роман Якобсон”.

У цей час мої стосунки з Якобсоном були напружені (так само, як його 
стосунки з Сіммонсом, з яким він мав дуже гострий конфлікт, унаслідок 
якого він залишив Колюмбію і перейшов до Гарварду). Чому він написав 
такий дитирамб мені, — можна пояснювати по-різному. Може, він хотів 
якнайскоріше позбутися мене, а його ідея "великої трійки" припускала моє 
перебування в одному з провідних університетів. А може — і певніше, — 
це був загальний стиль його рекомендацій. Він писав їх усі в супер- 
лятивних формулах, не гребуючи ніякими гіперболами. До таких пере
більшень належало прирівняння мене до Стендер-Петерсена й Станґа. 
Проти них я був ще початківцем, вони мали вже капітальні свої книжки, з 
якими мої тогочасні публікації ніяк не рівнялися. Але така рекомендація 
означала, що це він пустив мене "в люди", започаткував мою кар'єру. 
Може, того дня він навіть поставив свій прапорець у Нью-Йорку на м а т  
американських центрів. Хоч він і знав — у глибині душі я не був його 
людиною, а моя кар'єра тоді мало залежала від його рекомендації. Усе вже 
було домовлене між Сіммонсом і мною. Негативна характеристика загос
трила б його стосунки з Сіммонсом, і так напружені.

Після того настав період миру і відчуження. Він тривав вісім років. Усе 
було позірно в порядку. Ми обмінювалися відбитками своїх статтів. Ми 
робили на них дарчі написи, ніби дружні, але які ж холодні, без особистого 
дотику, навіть без дати, ніби підкреслюючи їх формальний характер: "На 
добру згадку від автора", "З привітом від автора", "З Новим роком! З новим 
щастям! Р. Я.". Коли він приїздив до Нью-Йорку, він мене не відвідував. У 
Бостоні я спинявся в Вайнтравбів і не йшов до нього. Власне, я не мав 
жадної зачіпки воювати з ним. Він мені нічого злого не зробив. Хіба те, 
що він не вклався в мій ідеал, яким я його колись бачив. Але це вина моя. 
Нащо робити ідеали, не познайомившися? Натомість у його очах я був 
зрадник і перекинчик до ворожого табору, — яким був Мартіне. Я 
порушив субординацію, не став ЙОГО людиною, виявив недозволену 
самостійність. При першій нагоді я мав бути покараний. І я знав: Якобсон 
нікому не дарує огріхів і виявів незалежности. Мир був неспокійний. При 
першому приводі він мав перетворитися на війну. На жорстоку війну на 
знищення.

Нагода трапилася 1962 року. І я сам спровокував війну. Я вирішив 
зголоситися на черговий міжнародний конґрес славістів. Міжнародні

108

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


конгреси славістів були започатковані 1929 року в Празі. Вони мали 
відбуватися кожних п'ять років, кожного разу в іншій слов’янській країні. 
У перших двох з'їздах Радянський Союз участи не брав. Третій, що 
припадав на 1939 рік, не відбувся, бо перешкодила війна. По війні всі 
віжки конгресів перебрав СРСР. Усі країни, де плекано славістичні студії, 
мали своїх представників у комітеті, що формально керував конгресами. 
Американська делегація складалася з Романа Якобсона, Вільяма Е. з 
Індіянського університету і Діна В. з Каліфорнійського. Тепер ішлося про 
п'ятий конгрес, що мав відбутися в Софії у вересні 1963 року. Його 
програму повинен був розглянути й затвердити комітет на засіданнях, 
скликаних у Москві 2 — 5 жовтня 1962. Серед зголошених доповідей 
американська делегація повезла й мою тему. Тема моя була політично 
невтральна. Не невтральною була особа доповідача. Навіть його прізвище.

У перші повоєнні роки я друкувався під прізвищем Шерех, псевдо
німом. У Києві й Харкові не знали, що сталося з Шевельовим. Коли 1951 
року Інститут мовознавства видав двотомовий колективний ’’Курс сучасної 
української літературної мови”, там уміщено без усяких змін мій розділ про 
просте речення, що його я ще перед війною передав Булаховському. 
Правда, вміщено без прізвища автора, тільки з глухою приміткою —• 
'Опрацював за матеріялами Інституту мовознавства Академії наук УРСР JI. 
А. Булаховський". Але можна не сумніватися, що, коли б там знали про 
моє місце перебування й діяльність від 1941 року й далі, друкування цього 
тексту було б неможливе. Я повернувся до свого справжнього прізвища, 
коли переїхав до Америки. Трохи пізніше я розкрив історію свого 
псевдоніму в передмові до книжки "Не для дітей". Моє прізвище було 
добре відоме в мовознавчих колах України, але тільки з передвоєнних 
часів. Уже тоді, коли я відновив публікації під своїм прізвищем і коли це 
стало, без сумніву, відоме радянським органам нагляду, дехто з СРСР волів 
не розголошувати його. Одна з провідних комуністичних постатей 
радянського мовознавства Ольга Ахманова в гострому нападі на мій огляд 
українського й білоруського мовознавства не назвала мого імени (Word, 
1965, 1, стор. 180. До цієї рецензії я ще повернуся). Найкращим і властиво 
єдиним способом подати відомість, що я існую і працюю за фахом — теза 
радянської пропаганди була, що діячі культури на еміграції в Америці 
позбавлені такої можливости, — було з'явитися офіційним учасником 
конгресу славістів. Чи їхати на конґрес фізично, чи ні — наявність мого 
прізвища в складі американської делегації не могла б бути прихована і 
промовляла б до колишніх моїх учнів і колеґ. Це була скромна мета мого 
вчинку.

Від цього часу історія моїх зустрічей з Якобсоном — тема цього писан
ня — набирає іншого характеру, ніж перед тим. Ці зустрічі перестають бути 
особистими. Власне, остання моя особиста зустріч з ним мала місце в 
грудні 1962 року. Тепер вони стають листовними — позаочними й міжкон
тинентальними, здебільша діючи через різних посередників. У персональ
них архівах Якобсона, Е., В. відкриваються папки під назвою "Випадок 
Шевельова". Поза всяким сумнівом, подібні папки відкрилися і в справах 
Івана Білодіда в Києві, і в інших радянських, менш приватних архівах.

Та перед тим, як перейти до цих понадособових вимірів моєї "справи", 
варт згадати про одну таки особисту зустріч, хоч зовсім не з Якобсоном і 
тому формально ніби поза рамками цих споминів. У попередньому уступі 
вже була згадка про Білодіда, і це саме зустріч із ним, що заслуговує тут на 
невеличке місце. Та вона не така й стороння, бо від 1962 року мова взагалі 
мусить іти не про двоособові контакти — мої з Якобсоном, а про 
трикутник Якобсон — Білодід — я.

Ця зустріч з Білодідом відбулася 30 серпня 1962 року. Місцем дії був 
американський Кембрідж, точніше — кулюари авдигорій університету, де 
тоді відбувся Дев’ятий міжнародний конфес мовознавців. Білодід був у
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складі радянської делегації, я — американської. Я головував там також на 
одній із секцій.

Це була моя перша і остання особиста зустріч з Іваном Костянтино
вичем Білодідом. Перед тим я тільки чув про нього і чув від слідчого 
НКВД. Допитуючи мене про різних моїх знайомих, він запитав між іншим, 
що я знаю про цю особу. Цілком правдиво, я відповів, що не знаю нічого. 
Але слідчий згадав Білодіда в такому контексті, що наводило на припу
щення, що той був сексотом на службі НКВД. Пізніші відомості, що дохо
дили до мене, потвердили це припущення. Його головокрутна кар'єра не 
була в жадній пропорції з його здібностями чи науковими працями. 
Блискучісіь і блискавичність цієї кар'єри підказували, що він мав свої 
заслуги. Згадую при цьому польський жарт: Що потрібне для того, щоб 
стати членом спілки письменників? — Wydanie jednej ksiazki і dwoch 
kolegow. Для Академії наук, либонь, кількість колеґ мала б бути більша. У 
той час, одначе, Білодід був ще на відносно скромній посаді заступника 
директора Інституту мовознавства, себто заступником Булаховського і пар
тійним оком над ним. Коли я згадую дворічну "співпрацю" Булаховського з 
Білодідом, коли я дивлюся на посмертно опубліковані фотографії Білодіда 
з Булаховським або Виноградовим (який, одначе, знав ціну Білодідові й не 
пускав його навіть на поріг ним редагованого журналу "Вопросы язы
кознания"), мимоволі згадую рядки Василя Курочкіна про цей тип людей:

Осторожность, осторожность, господа!
Патриот из патриотов,
Господин Искариотов 
Приближается сюда!

А починав Білодід із захоплення виставами Курбаса й творами Тичини 
й Яновського! На цьому, мабуть, і почалося зацікавлення ним в органах 
НКВД.

Про те, що Білодід буде на конгресі, я наперед не знав (він був 
малоймовірний учасник, не мав він ані праць із загального мовознавства, 
ані не розумів і трохи англійської мови), його репутація була мені відома, а 
все таки мені було цікаво з ним поговорити. Припускаю, що і він 
цікавився можливістю такої розмови. Адже для подібних речей він і був на 
конгресі. Щось зо два дні ми зустрічалися в авдиторіях чи в кулюарах і 
поглядали один на одного. Але просто підійти один до одного ми не 
зважувалися. Політична, та й наукова прірва була занадто відчутна. Аж, 
нарешті, третього дня один з колеґ сказав мені, що Білодід розпитував про 
мене, і поцікавився, чи не хотів би я познайомитися з гостем. Так нас 
познайомлено, ми потиснули один одному руки, і я мав нагоду ближче 
придивитися в очі нашого гостя, оспівані пізніше в неофіційному 
київському гумористичному фольклорі як "Білодідові риб'ячі очі". (Це було 
в сімдесятих роках, але очі, напевно, були такі самі і в шістдесятих).

Білодід ні про що мене не питав. Він став проти мене в величну позу 
радянського вельможі і прорік:

— Ну, розпитуйте!
Але без павзи почав казати, що Булаховський у них у великій пошані і 

його портрет висить у Білодідовому кабінеті, а його твори незабаром 
будуть видані (Булаховський помер незадовго перед тим, 1961 року). Дещо 
він оповів про інші видавничі проекти Інституту мовознавства, я сказав, 
що Інститутові потрібний журнал. (Журнал "Мовознавство" почав вихо
дити 1967 року, але Білодід спромігся зробити його, правда, українсько- 
мовним, але суцільно політизованим загальнопартійним і позбавленим 
наукової вартосте). Я й собі оповів йому про деякі свої праці і передав 
йому кілька своїх відбиток, які він ласкаво прийняв, крім однієї. Він
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відкинув мою рецензію на "Varangica" Стендер-Петерсена, не кажучи чому, 
обмежившися на скупому:

— Цього не треба!
Може, він думав, що писати про варягів на Русі — непристойно й 

недозволено. А певніше, він просто не знав, що таке Varangica, і вирішив, 
що це мусить бути щось антирадянське.

Ми розпрощалися, знов потиснувши руки. Ніхто не запрошував другого 
приїздити до себе, ані обмінюватися листами чи навіть відбитками. 
Авдієнція була дана, і другої не передбачалося. Але Білодід про мене не 
забув, як буде, зрештою, аж надто очевидно з подальшої оповіді. Зрештою, 
в самій нашій розмові був один момент, коли Білодід вийшов з рівноваги 
та пози зверхности. Це було, коли я згадав, що в друку був перший том 
серії "Нові течії в мовознавстві" (Current Trends in Linguistics), присвячений 
східноєвропейському мовознавству і що для цього тому я написав огляд 
мовознавства на Україні й Білорусі. Його наче пересмикнуло, і сухим, 
начальницьким тоном він кинув запитання:

— З ким це узгоджено?
Запитання, в якому відбився ввесь його досвід радянського бюрократа. 

Я пробував заперечити, що в Америці для друку узгодження не потрібне. 
Це було, звичайно, так і, як показали майбутні події, не зовсім так.

Пізніше, як мені оповідали, Курилович, що бачив нашу розмову, пере
казував, що вона була дружня. Це правда, що ми не билися й не ображали 
один одного. Але від дружности це все було далеко. Тепер Білодід наочно 
знав, що я існую, що маю якесь становище в американському мовознав
стві, що не думаю мовчати про стан мови й мовознавства на Україні і що, 
відтак, мене треба знищити. Це було в серпні, — активні ж воєнні дії поча
лися на початку жовтня. Фронт був перенесений з американського Кем- 
бріджу до Москви. Відтепер усі ці дії відбувалися далеко від мене, і я дові
дувався про них тільки з листів. Першим з них був лист Стендер-Петерсе
на, датований 10 жовтня 1962 року.

Стендер-Петерсен писав мені про події на московському засіданні 
Міжнародного комітету славістів. Поскільки його лист для мене 
започаткував усю справу і поскільки він був найоб'єктивніший і написаний 
негайно після подій, а не з відстані кількох місяців, я дозволю собі навести 
з нього довгу цитату:

"Присутній без права вирішального голосу професор Білодід, колишній 
міністер народної освіти України, попрохав дозволу висловитися і в дуже 
темпераментній, майже агітаційній промові запропонував виключити Вас 
із списку учасників з’їзду. Мотивував він свою пропозицію тим, що Ви 
зрадник, що Ви співпрацювали з німцями під час окупації України, зокре
ма Харкова, що Ви були доцентом університету, що Ви в своїх (газетних) 
статтях, “обливали покійного Булаховського брудом”, що Ви далі відійшли 
з німцями, які відступали з України, і що Ви тепер в Америці співпра
цюєте в запекло сепаратистській українській академії. Коли він закінчив 
свою промову, з усіх боків почулися голоси, що вимагали Вашого 
виключення. Через те, що ніхто з присутніх американських делегатів 
(Роман Якобсон, Е.) не забрали голосу, я вважав за потрібне виступити з 
заявою, в якій я, не входячи в деталі Вашого відходу з України, повідомив, 
що знаю Вас особисто, що в мене склалося враження, що відходили Ви з 
України зовсім не так добровільно, як казав Білодід, і що я в Вас уважаю 
за видатного мовознавця. Я також підкреслив, що я в Вас не зауважив 
жадної ультранаціоналістичної настанови і що я Вас уважаю за цілком 
симпатичну і серйозну людину. Я запропонував замислитися над питан
ням, чи* не слід у даному випадку покласти центр ваги на наукову, а не на 
політичну сферу, при чому вказав і на те, що Ви тепер американський 
громадянин і стоїте під обороною американських законів. Мою промову 
вислухали спокійно.
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Після того виступив Роман Якобсон (який дякував мені після засідання 
за мій виступ, без якого йому, колишньому емігрантові або неповоротцеві, 
було б важко виступати). Він приєднався до моїх висловлень, при чому 
дуже сильно підкреслив, що без документальних доказів не можна вик
лючати нікого. Він не вважав це питання політичним, але радше етичним, 
себто, якщо документи покажуть, що зведені на вас обвинувачення слушні, 
присутність або неприсутність Ваша на з'їзді буде моральним питанням. 
Він натякав і на те, що обвинувачення такі поважні, що коли виявиться 
їхня слушність, може постати питання й про Ваше становище в Америці...

У Вашій обороні виступили ще деякі особи... Кінець-кінцем вирішено 
запропонувати Білодідові зібрати документальні дані про Вашу нібито 
"зраду" й переслати їх президії майбутнього з'їзду, на чолі якої стоїть 
надзвичайно симпатичний і врівноважений академік Владімір Ґеорґієв... У 
цілому в мене складалося враження, що багато хто були задоволені моїм 
сміливим виступом проти Білодіда”.

Місяць пізніше я одержав два листи від учасників московського засі
дання, цього разу від американців — від В. і від Е. Між трьома джерелами 
мого знання про факти є дрібні розбіжності, але вони легко пояснюються 
різницею суб'єктивних сприймань і зберігання деталів у пам'яті, почасти 
інтерпретації. Приміром, вигуки "Исключить" після виступу Білодіда, за 
Стендер-Петерсеном, почулися "з усіх боків", за В., це був "малий, але 
голосний хор голосів", за Е., "малий дзюркіт (ripple)". Є розбіжності в 
поданні порядку виступів. Усі, крім Е. твердять, що Якобсон виступив 
після Стендер-Петерсена, себто другим, тоді як за Е., другим був він, а 
Якобсон дав кінцевий підсумок. Важливіші розбіжності в оцінці павзи 
після виступу Білодіда. В. не згадує про таку павзу; Стендер-Петерсен, не 
кажучи просто, дає зрозуміти, що вона була затяжна; Е. характеризує її як 
"довга мертва тиша". Можна думати, що це відповідає істині і свідчить про 
первісну дезорієнтацію американців і непевність, як діяти.

З листів В. й Е. імена промовців, що забирали слово після Якобсона в 
моїй обороні, були Станґ з Норвегії, Рудольф Яґодіч з Австрії і С. Коно
валов з Англії, а також, звичайно, Е. З усіх них Стендер-Петерсен виділив і 
переказав тільки промову Якобсона, після своєї власної. Сталося це, 
напевне, не випадково. Між виступами Стендер-Петерсена і Якобсона 
була істотна і глибока різниця. Перший виступав справді в моїй обороні, і 
проти втручання політики. Промова Якобсона була наскрізь типовий 
doubletalk. На перший позір він ніби теж боронив мене. Справді ж це було 
заохочення Білодіда до дії. Твердячи, що вимоги Білодіда мають розгля
датися як етичні, а не політичні Якобсон відкривав шлях до засудження 
мене, адже етика ніколи ніким не виключалася з академічних критеріїв. А 
далі він досить виразно натякав, що матеріял Білодіда поведе до мого 
виключення не лише з софійського конгресу, а з цілого американського 
наукового життя. Якобсон недвозначно пропонував свою співдію в цьому 
напрямі, а бажанням Білодіда це відповідало якнайкраще. Тут закладено 
основи бльоку Якобсон-Білодід (а отже, й ті, хто стояв за спиною Біло
діда), що справді став реальністю в наступні роки.

Білодід мав зібрати матеріяли, що мали б компромітувати мене, й 
переслати їх Болгарському комітетові на чолі з Ґеоргієвим. Але минув 
майже рік, поки він це зробив. Замість передати матеріяли Ґеоргієву, який 
мав би передати їх американській делегації, він привіз їх безпосередньо на 
софійський конгрес. Можливо, він розраховував на те, що заохочений 
річною тишею, я вирішу, що він доказів не має, і поїду до Софії на 
конгрес. Можливо, що плянувалося там, після того, як американська 
делегація зречеться мене, дати волю дії політичній поліції, яка передала б 
мене в руки радянських господарів Білодідових. Якщо такі пляни були, то 
їхньому здійсненню перешкодив тільки мій неприїзд до Софії. Колись мій 
радянський слідчий з НКВД, відпускаючи мене, сказав:
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— їдьте, куди можете й хочете. Ми вас знайдемо.
Може, він, на здійснення своєї обіцянки, — "він” у збірному сенсі, 

звичайно, — вже чекав на щасливе побачення в Софії. Болгарська полі
тична поліція напевне радо надала йому потрібне приміщення і все те 
інше, чого він міг потребувати. Але він не спромігся знати, що цей час я 
розмірено, щасливо і спокійно провів у Атенах.

Повертаючися до подій осени 1962 і літа 1963 років, спокій року був 
порушений виступом голляндських славістів. Вони довідалися про ін
цидент на московській нараді, сприйняли американську позицію як не
рішучу або й опортуністичну і вирішили протестувати спершу перед аме
риканською делегацією, а далі, коли буде треба, й перед усіма західними 
славістами, не зупиняючися навіть перед можливістю розколу перед 
конгресом. Особисто я нікого з них не знав, за винятком хіба Ерта 
Кайперса, та й і з ним знайомство було тільки короткочасне (він викладав 
якийсь час у Колюмбійському університеті, але в відділі мовознавства, а не 
славістики) і давно перервалося. Наприкінці жовтня прийшов до мене 
лист від Кайперса про початок справи, а за тим пішли листи до 
американської делегації, один категоричнішій від одного. Ішлося, звісно, 
не так про мою особу, як про втручання політики до науки. Мені ця акція, 
зовсім не залежна від менг, не була бажаною, хоч я не міг заперечити 
шляхетних намірів. Якобсон і його товариші в делегації могли думати, що 
я під'юджував усе це. Американці з делегації реагували блискавично 
швидко і так різко, що з приводу одного з листів, сланих до Голляндії, я 
мусив послати свої пробачення за тон і поведінку своїх, так чи так, 
земляків.

Позиція американців була за всяку ціну зберегти мир з радянцями, і 
вони доводили голляндським ворохобникам, що Білодідів виступ був його 
особистою справою, що його засуджували інші радянські славісти і що вся 
справа розв'язана позитивно, так що голляндські протести недоречні і 
повинні бути анульовані. Після цілої хурделиці листів і телефонів справа 
була притишена до кінця листопада 1962 року. Вона знову спалахнула в 
червні 1963 року й знову була пригашена. Практичних наслідків вона не 
мала жадних. Можна згадати, що вона зустріла співчуття третього члена 
Якобсонової "великої трійки" — В. Але це співчуття виявилося тільки в 
листах до мене, і ніякого резонансу воно не мало. В. не втручався до 
жадних славістичних справ, його участь у плянах "розподілу американської 
славістики" була виплодом уяви Якобсона. В. не змінив цієї позицій й 
пізніше.

Сцена дії перенеслася до Софії, вересень 1963, коли Білодід привіз і 
передав американській делеґації, мої статті (очевидно, фотостати), 
друковані в харківській "Новій Україні" часу німецької окупації. Як саме 
вони були передані і чи всі — чи безпосередньо чи через Ґеорґієва — я не 
знаю. Не було при цьому стороннього спостерігача типу Стендер-Петерсе
на, а члени американського комітету ніколи не оповідали мені про обста
вини події. Єдине, що я знаю, — з листа Е., — що вони були "шоковані", 
але нічого про конкретні обставини. Може, коли-небудь згадають про це 
ще живі учасники події.

Тут буде, либонь, до речі згадати про той фактичний матеріял, на якому 
будувалися Білодідові обвинувачення. По-перше, сам факт друкування в 
"Новій Україні" — газеті, що виходила в Харкові в час німецької окупації, 
робилася українськими руками, але під пильним доглядом німецького 
цензора. За приблизно два роки її існування я вмістив коло десятка 
статтів. Членом чи працівником редакції я не був. Друкуючися там, я 
виходив із погляду, що в підцензурній пресі, чи то радянській, чи 
нацистській, не можна висловити всієї правди, можна висловити тільки 
півправди: в радянській про вади нацистської системи, в нацистській про 
вади радянської. Можна також порушити деякі, хоч і обмежені аспекти
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української культури, заборонені в другій системі. Справа читача, що 
роками мав тільки радянські газети, — порівнювати і так доходити дещо 
повнішої правди.

Установити бібліографію моїх статтів, що побачили світ на шпальтах 
"Нової України" (деякі були заборонені цензурою, приміром, моя стаття 
про Петлюру, хоч там не говорилося про його політичну діяльність, а 
тільки про літературно-критичну) — це була тоді справа важка. Я 
бібліографії не провадив, бо не надавав великого значення цим статтям, та 
в голодному й холодному місті не було ні можливости, ні сенсу робити 
бібліографічні записи. Поза Україною, скільки мені відомо, "Нова Україна" 
не тільки бібліографічна рідкість, а не репрезентована ніде в комплексі. 
Думаю все-таки, що за останні двадцять років мені пощастило відновити 
бодай назви моїх статтів. Ось вони (читач, що не цікавиться такими 
сухими матеріялами і не має мисливських нахилів Білодіда, звичайно, 
омине цей перелік):

1. "Уярмлена мова" (спільно з Нетаєм-Цебенком). Ч. З, 11 грудня 1941.
2. "Визначний український діяч. До роковин смерти О. Потебні". Ч. 13,

25 — 26 грудня 1941.
3. "Перша ластівка". Ч. 20, 4 лютого 1942. (Про альманах "Ластівка" 

1841 p.).
4. "Брудні наміри большевиків". Ч. 34, 21 лютого 1942. (Про санітарний 

стан міста).
5. "Тарас Шевченко". Ч. 181, 1942.
6. "Високе завдання". Ч. 181, 1942.
7. "Спиридон Черкасенко (1876 — 1940)". Ч. 247, 1 листопада 1942.
8. "Замість рецензії (Міркування в театральній залі)". Ч. 259, 25 

листопада 1942.
9. "Олександер Олесь". Ч. 275, 1942.
10. "Ідучи з концерту". Ч. 320, 10 січня 1943.
Була ще стаття про Василя Мову (1842 — 1891), 1942, але не знаю, коли.
Скільки бідний Білодід мусів намучитися, щоб серед цих згадок про 

письменників і науковців переважно 19 сторіччя й хроніки концертів 
знайти докази моєї співпраці з німцями! Він знайшов, роблячи добру міну 
при поганій грі, два. Не статті — фрази. Одна була в "Замість рецензії", 
друга — в статті "Брудні наміри большевиків". Ось ці фрази:

1. "Для вояка німецького Ваґнер — цілий світ. Бо вояк цей ідейний і 
культурний, пізнав світ, його принаду і його суворість, вигартував у собі 
мужність і виховав змістовність".

2. "Боротьба за санітарний стан міст і селищ — це воєнний фронт, це 
боротьба, якою ми допоможемо героїчному німецькому військові добити 
большевизм — ворога усього людства".

Про мої ілюзії перших місяців війни я виразно написав у вступі до 
книжки Юрія Шереха "Не для дітей", що вийшла 1964, а складалася 1963 
року і перед тим, ще до викриттів Білодідових, і нема потреби це тут пов
торювати. З цього вступу, власне, й почалася марна Білодідова спроба 
детективного розсліду моїх помилок і "злочинів".

За гаслом зберігати українську добру посмішку варт тільки звернути 
увагу на те, що в обох випадках моєї "коляборації" на шпальтах "Нової 
України" практично йшлося про дуже елементарні і далекі від політики 
речі: щоб публіка не робила бешкетів у театрі і щоб місто було чистим, а 
не вогнищем бруду й хвороб.

Але до яких би фактів чи міркувань ми не вдавалися, — чи до моїх, чи 
якихось ще інших, — усе це не грало жадної ролі 1963 року в Софії і після 
повернення славістів звідти. Матеріяли Білодідові були прийняті під таким 
соусом, як він їх сервував. Ніхто навіть не подумав про те, що комплекти 
"Нової України" в радянських бібліотеках не лежали на читальняних столах 
і що треба було дуже спеціяльного дозволу або й заохоти від дуже спеці-
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яльних органів, щоб до тих комплектів дістатися, а отже, Білодідові 
розвідки в ділянці шевельовознавства мусіли ті органи цікавити. Факти 
моєї "співпраці" з німцями були такі незначні й незначущі, що робити з 
них ті організаційні висновки, про які в Москві згадував і які Білодідові 
обіцяв Якобсон — усунення мене з американського наукового життя, не 
здавалося можливим. Я далі викладав і брав участь у наукових 
конференціях Заходу. Зміна зайшла в моїх стосунках з Якобсоном.

Про це тут і буде далі мова. Але спершу ще один відступ загальнішого 
характеру. Є речі в моїх писаннях тоді, під час і по війні, які потребують 
критичного перегляду в деталях. Але — дивлячися по змозі об’єктивно, 
зосторонь, я бачу в них, серед затоптаного в порох історії, і якусь свою 
заслугу, якою не можу не пишатися.

Радянська пропаганда воєнних років і дотепер, говорячи про трагедію 
війни, ішла під гаслами калібанізму і канібалізму. Якщо й були мудрі 
Просперо, їхній маршрут пролягав звичайно до каторги або шибениці в 
житті, до очорнювання в громадській думці. Калібанізм і канібалізм і досі 
отруюють на Україні спогад про воєнні роки. Звідси, приміром, нехіть або 
побоювання сказати щось добре про УПА або Дивізію "Галичина", звідси 
цілковите спотворення перспективи на воєнні й повоєнні роки. Якоюсь 
малою мірою, не завжди це усвідомлюючи і далеко не досконало, я вже 
тоді, попри заблуди й збочення, працював на розбудження голосу 
Просперо. Це не могло і далі не може не обурювати багатьох і багатьох, а 
надто тих, що волею-неволею оспівували і готові далі оспівувати людину в 
зореноснім Кремлі, транскавказького сизокрилого орла тощо. Але десь, у 
потаємній пам'яті історії, нитки аналогій до Просперо в моїй свідомості 
вичшсовувалися, і цим я не можу не величатися...

Повернімося до Якобсона, не випадково спільника Білодідового (а з 
ним і інших калібанів).

Озброєний невтралітет недавніх років замінився на неприховану 
ворожість. Відбитки його праць перестали приходити. Перед тим мене 
прошено давати рецензії до новозаснованого Якобсоном International 
Journal of Slavic Linguistics and Poetics (правда, не статті!). Тепер цього 
заклику не поновлено, та я й не пробував з нього скористатися. Ближчі 
соратники й послідовники Якобсона, як от Моріс Галле, Едвард 
Станкевич, Кирил Тарановський, що колись так дружньо водив мене по 
Беоґраду й допомагав мені купити сербський килим, який і досі висить у 
мене в спальні над моїм ліжком, дивилися на мене недобрим оком або й 
зовсім не хотіли дивитися. Явно я був у неласці. Наближався час нападу. 
Треба було тільки нагоди.

Нагода в таких передгрозових ситуаціях завжди знаходиться. Нею став 
вихід моєї досить довгої книжки "Передісторія слов'янських мов. Історична 
фонологія праслов'янської мови". В Европі це сталося в кінці 1964, в 
Америці 1965 року. У рекордово короткий час, у першому випуску 1966 
року журналу Slavic and East European Journal з'явилася рецензія. Тут я вже 
писав про те, як JI. розгромив книгу Поповіча з історії сербохорватської 
мови і виправдував далеко не академічний тон своєї рецензії тим, що 
Поповіч мав недобру біографію. Тепер я теж мав погану біографію. До 
того ж JI., — про це теж тут згадано, — мав зі мною розрахунки за мою 
нібито зневагу до американських науковців і студентів. Тепер час розплати 
настав. Брутальністю тону ця рецензія перевищувала все, що він перед 
тим писав. Борис Унбеґаун, справжній джентлмен і зразок витриманости в 
поведінці й писаннях, так обурився цією рецензією, що вислав листи в цій 
справі до Кирила Тарановського, що тоді викладав у Гарварді, і до Томаса 
Шова, редактора журналу, де рецензія з'явилася. Наведу уривки з обох 
листів. До Тарановського він писав:

"Ті, хто знає автора, казали мені, що не були здивовані ні хамським 
тоном рецензії, ні її некомпетентністю, ні навіть доволі ницим доносом
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щодо допомоги, яку Шевельов дістав на видання книжки (між іншим, JI. 
не міг не знати, що ці 2000 долярів були дані як позика, що вже майже 
виплачена, бо книжка добре розходиться). Щось подібне мені траплялося 
читати в радянській пресі, але вперше в пристойному журналі, який 
надрукував цей пасквіль, як видно, не розглянувшися в ньому. (Якби ж це 
було так! Тут виявляється надмір Унбеґаунового джентлменства! — Ю. Ш ). 
Те, що JI. показав свою некомпетентність і незнайомство з рецензованою 
книжкою, як і те, що він цією рецензією виключив себе з кола славістів- 
джентлменів, звісно, його особиста справа... Погано те, що ім'я JI. міцно 
асоціюється з гарвардською славістикою... Ще гірше, на мою думку, те, що 
ця рецензія в Европі кине тінь на всю американську славістику, до якої я 
тепер більш або менш належу. В Европі принаймні добре знають різницю 
між Шевельовим і JI. ”

І до Шова:
"Я прочитав Ваш багатий на факти й жвавий огляд радянських 

публікацій про Пушкіна з великою приємністю і тільки шкодував, що Ви 
були там безпосереднім сусідом в'їдливої, нечесної і, що мене особливо 
обурює, суцільно неджентлменської рецензії на книжку Шевельова. Я 
ніколи не думав, що така низькість можлива в тому, що вважається за 
наукову полеміку. Крім, звичайно, радянської Росії, але й там вона, 
здається, зменшується".

Я не просив його писати ці листи, але він написав і прислав мені копії. 
Якби він, однак, перечитав полеміку Якобсона з Мазоном про "Слово о 
полку Ігоревім", він побачив би джерела Jl.-ого стилю. А якби він довше 
жив, то побачив би такий самий стиль і рівень у багатьох інших його 
писаннях.

Говорячи про Л., згадаю дещо пізніший епізод. Роком чи, може, двома 
пізніше я був у Кембріджі і разом з Віктором Вайнтравбом ми йшли 
гарвардським парком. Біля виходу ми спіткали Л. Він привітався з моїм 
супутником і простягнув руку мені. Він сказав:

— Гаразд, Джордже, потиснемо руки один одному після всього цього?
Я відповів:
— Краще ні.
Його рука на якусь секунду зависла в повітрі. Потім відсмикнулася. 

Рецензія Л. була тільки початком. Трохи пізніше з'явилися ще дві в тому ж 
стилі. Одна належала Т. Л-ові, друга — Дж. ван-К-нові. Під першою 
підписано "Іллінойський університет", під другою — "Станфордський 
університет". Це було не зовсім так. Воно відповідало дійсності, коли 
рецензії вийшли друком. Але не тоді, коли їх писано. Тоді обидва автори 
закінчували свої студії в Гарварді. Свої перші посади вони дістали на 
рекомендацію Якобсона. Усі три рецензії мали спільне географічне 
походження. Разом вони знаменито охопили Америку. Одна з'явилася в 
журналі об'єднання викладачів слов'янських мов, друга — в журналі 
Асоціяції славістів, третя — в журналі міжнародного характеру. Осторонь 
лишався тільки Language. Там, як уже тут говорилося, Якобсон не мав 
сили; але цей журнал ніколи не виявляв великого зацікавлення слов'янсь
кими проблемами. Так для всіх кіл, зацікавлених слов'янським мово
знавством, автор "Передісторії" був представлений невдахою, невігласом, 
мало не ненауковцем взагалі. Глузливо-зневажливий тон усіх трьох додавав 
емоції до "інтелектуальних" аргументів. Хто не орієнтувався в проблематиці 
праслов'янської мови (а таких була більшість), не міг не сприйняти тону 
рецензій.

Про вміщення рецензії в Slavic Review мені оповідали невеличку історію. 
Цей журнал звичайно не рецензував мовознавчих праць. Його головні 
зацікавлення були політологія, історія, економіка, література. Одного 
прекрасного дня до редактора журналу Робертса з'явився (так мені
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оповідали) Якобсон. Серед інших тем розмови зайшла мова про мою 
книжку. Якобсон запитав:

— Чи маєте рецензента? Це важлива книжка, було б недобре, коли б 
журнал не відгукнувся.

Коли Робертс визнав, що ні, Якобсон сказав, що може допомогти, він 
може порекомендувати дуже доброго рецензента. Це був Л-р. За звичаєм 
американських журналів рецензія — вияв думки автора, редактор не 
повинен втручатися, і, замовивши, мусить друкувати. Вірний засадам 
редакційної етики, Робертс мусів умістити рецензію, хоч, мабуть, такої 
рецензії він не сподівався.

Не знаю, чи ця історія правдива. Але, якщо й ні або не зовсім, вона 
цілком відповідає духові Якобсонової ’’операції знищення”.

Рецензія Ольги Ахманової на мій огляд української й білоруської 
мовознавчої продукції, яку я вже згадував, теж скористалася з правил 
етикету американських редакцій. Редакція Word уважала це за fair play дати 
слово для оцінки видання про радянське мовознавство радянському 
авторові. Ахманова виявила своє знеохочення до мене й мого огляду, 
заявивши, що сторінки наукових видань не треба бруднити моїм 
прізвищем і що такі оцінки треба вилучити з наукових видань. Ця рецензія 
не була інспірована з Гарварду, її інспірація йшла від Білодіда і моєї з ним 
розмови в американському Кембріджі з його обуренням:

— З ким це узгоджено?
Але рецензія Ахманової, яка випередила приблизно на рік виступи Л., 

Л-ра і ван-К, добре вписалася в цю "дискусію” про мою книжку як її 
увертюра і, напевне, несподівано для редактора Word став четвертим 
американським журналом у кампанії проти мене. І хіба, здавалося б, 
протиприродний бльок Якобсон-Білодід не знайшов тут ще одного вияву? 
Кампанія проти мене живилася з радянських джерел, але всі засоби були 
добрі в знищенні моєї скромної особи. І, кінець-кінцем, вони всі коорди
нувалися або й плянувалися в американському Кембріджі з диявольською 
винахідливістю й продуманістю, якій дорівнювала б хіба інтриґа Яґо проти 
Отелло. Недурно один з моїх приятелів створив калямбурну форму 
прізвища інженера всього цього механізму — не Якобсон, а Яґобсон.

З-поміж людей не з табору Якобсона в Америці знайшовся тільки один 
славіст, що наважився дати позитивну — високо позитивну — оцінку моїй 
"Передісторії слов'янських мов" і почасти іншим моїм працям. Це був 
Генрик Бірнбавм з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Але 
він зробив це не в журналі, а в своїй книзі "Праслов'янська мова". Та й 
сталося це тільки 1973, сім років пізніше. І скільки читачів могла мати така 
книжка — особливо в Америці, де проблематика праслов’янської мови 
налічує хіба пару десятків фахівців, — в порівнянні з колом читачів трьох 
провідних журналів? Праця Бірнбавма не завернула, отже, течії.

Що міг зробити я? Американські наукові журнали мають засаду 
відповідей автора на рецензії не містити. Виходить це з віри в демократію: 
рецензент має останнє слово, якщо він зловжив своєю привілегією, це 
врівноважиться іншими рецензіями. Випадків завоювання всіх журналів, 
можливих тільки за допомогою методу мафії, тут не передбачено. Велика 
іновація Якобсона була перенести гангстерські методи в славістику. Але на 
поверхні все було гаразд, у найкращих демократичних традиціях, як завж
ди в таких випадках. Протестувати й противитися було неможливо й недо
речно.

Я написав — для себе — аналізу всіх закидів, що їх висунули проти моєї 
книжки рецензенти. Я зробив це в суто науковому тоні й стилі, без 
полемічних і демагогічних трюків, що характеризували моїх американських 
рецензентів, удаючи, що це була з обох боків суто наукова полеміка. У 
наукових прилюдних виступах належить до доброго тону посміхатися 
чемно й привітно, коли тебе б’ють в обличчя. Я посміхався. Моя шухляда
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зберігала цю чемну відповідь п'ять років. Нарешті, 1971 року я вмістив цю 
відповідь у збірці своїх статтів, що з'явилася — не в Америці — в 
Німеччині. Вона звалася "Teasers and Appeasers. Essays and Studies on 
Themes of Slavic Philology" і вийшла в Мюнхені. Але це було тільки для 
власного заспокоєння. Хто буде читати книжку проскрибованого автора? 
Хто поєднає одну із статтів з рецензіями, що з'явилися п'ять років тому? 
Скільки мені відомо, книжка була замовчана в Америці й рецензій не 
дочекалася. Я не ходив по редакціях і не пропонував редакторам своїх 
рецензентів.

Маленьке додаткове ускладнення внесло готування мого ювілейного 
збірника. Він був присвячений моєму шістдесятиріччю (1968). Ідея вийшла 
від двох моїх колишніх учнів — Олекси Горбача і Якова Гурського. Мене 
поставлено перед фактом, коли вже вислали запрошення до співучасти 
славістам різних країн. Я тільки звернув увагу редакторів на те, що не 
випадає видавати збірку на пошану, що б там не казати, американського 
науковця без жадного "справжнього" американця в редакції. Тоді мій 
колега з Колюмбійського університету, дарма що не мовознавець, 
погодився ввійти бодай символічно до складу редакції. "Робочі редактори" 
Горбач і Гурський виходили з найкращих намірів, але, далекі від провідних 
славістичних центрів Америки, вони не уявляли собі, в якій складній/ 
ситуації вони опинялися і як їм при тому поводитися. Запрошення вони 
висилали всім людям з іменами, не виключаючи найзапекліших 
"якобсоністів", так що з самого початку ідея стала відомою самому 
Якобсонові, і він, напевне, вжив чимало заходів, щоб вплинути на багатьох 
потенційних учасників, переконуючи їх, щоб вони стоїх статтів до збірки 
не давали. Не лише прихильники й послідовники Якобсона нічого не 
відповідали на запрошення або присилали свої відмови, але й просто люди 
обережні, що не хотіли втручатися до конфлікту. Збірник, який вийшов аж 
1971 року накладом Українського університету в Мюнхені, відбиває через 
ці обставини американську славістику дуже обмежено і почасти випадко
вими іменами.

Наукова вага збірника, отже, менша, ніж могла б бути за сприятливіших 
обставин. Тут він нас цікавить як один з документів кампанії очорню- 
вання, провадженої Якобсоном, про що тут уже була почасти мова. Urbi et 
orbi невтомно й неугавно повторював він, згідно з його обіцянкою 
Білодідові на московській нараді 1962 року, що я належу до найчорніших 
нацистських коляборантів і заслуговую на послідовний бойкот кожним 
чесним науковцем. Іноді це робилося в листах, але обрежніше було робити 
це усно, принагідно, при особистих зустрічах. Я міг спостерігати, як один 
за одним науковці приходили до висновку, що найрозумніше — відсах
нутися від мене. Приклади можна б наводити десятками, енергія Якобсона 
в цій кампанії була справді подиву гідна. Я обмежуся тут на кількох більш- 
менш випадкових прикладах.

Моше Альтбауер з Єрусалимського університету надіслав був статтю до 
збірника на мою пошану, а потім забрав її назад. Мотивувалося це тим, що 
я антисеміт. Для Якобсона це був, зрештою, логічний висновок із тези, 
якою він переконував інших і, либонь, переконав себе, що я був 
нацистський коляборант. А в намаганні переконати жидівського науковця 
цей аргумент був найсильніший. Дарма що за все життя я не написав 
жадного протижидівського рядка, а жиди були завжди серед моїх 
найближчих приятелів.

З Антоном-Емілем Тахіаосом з університету Салонік я познайомився 
під час візити цього міста. Він прийняв мене дуже дружньо, і ми провели 
приємно час. Він сказав мені, що за кілька місяців вирушає до Америки, я 
запросив його відвідати мене. Приїхавши, він подзвонив з аеропорту, Він 
їхав до Гарварду і повідомив, що заде до мене, повертаючися звідти. У
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Гарварді його поінформували, що я "чорна вівця". Я ніколи не дочекався 
від нього другого телефона.

Кеннет Нейлор з Університету Огайо, приїжджаючи до Нью-Йорку, 
зголошувався до мене, і ми вирушали на полуденок. Це урвалося, коли 
розгорілася Якобсонова кампанія проти мене. Не знаю, чи при цьому 
говорилося, що я расист. (Нейлор був чи не єдиний славіст-негр)... У сенсі 
мого "антисемітизму" це було б зовсім нормальним аргументом.

Не конче в кожному випадку Якобсон виступав сам. Очорнення лю
дини — в дусі арії Дон-Базіліо про наклеп — шириться, як лісова пожежа в 
посуху. Одним із моїх добрих студентів був Джеррі Лістон. Ми 
зустрічалися не тільки на лекціях і семінарах, а й приватно. Здобувши 
докгорат, він одержав призначення в Техаському університеті. Там він 
дістав відповідну інформацію, і наші стосунки перервалися.

Колеґа з Відня і хорватський патріот Йосіп Хамм звернувся до мене 
листовно, прохаючи моїх біографічних даних: група віденських славістів 
висувала мою кандидатуру до Австрійської Академії наук. Більше я ніколи 
нічого про це не чув. Не знаю, чи Якобсон переконав Хамма не робити 
цього, чи він забльокував цю справу пізніше, коли до нього звернулися по 
мою характеристику.

Я міг би наводити подібні приклади без кінця. Якобсон неугавно діяв 
двома лініями: очорнювання мене як особи — в розмовах, компромітація 
як науковця — в пресі. Комбінація була добре продумана, в дусі Яґо, і 
вона діяла. Не в усіх випадках, але в багатьох. Не знаю, скільки серед моїх 
новоявлених і новотворених супротивників було переконаних, а скільки 
опортуністів: не сваритися з Якобсоном, він славіст число один, і він 
мстивий, як біблійний Бог.

Були й дуже комічні випадки, без них ніколи не обходиться. Геннінґ, 
данець, що вчився в Гарварді, а потім викладав у Копенгагенському 
університеті, прийшов на мій там виклад, коли я вже почав, і вийшов з 
авдиторії моментально при моїх останніх словах. Він боявся бути 
скомпромітованим приватною зустріччю з негідною людиною.

Ван-К., той самий, що був у трійці рецензентів-нищівників, коли я мав 
виклад у Станфордському університеті в Каліфорнії, прийшов на 
полуденок, що я мав з головою слов'янського відділу Тоддом, але 
вибачився, що не може бути присутнім на моїй лекції. Полуденок був 
приватний, виклад — публічний. А ну ж чутка про його присутність дійшла
б до Кембріджу! Тактика, протилежна Андерсеновій, але однаково смішна.

Серед тих, хто не піддався заходам Якобсона, ніхто, за винятком 
Унбеґауна, що пробував апелювати до шляхетности інших колеґ (він не був 
американцем, а до того ж, як він сам любив підкреслювати, належав до 
людей, народжених ще в 19 сторіччі), дехто надсилав мені листи співчуття, 
обережно сформульовані, щоб, Боже борони, я не використав їх у полеміці 
або судових заходах, якби до таких дійшло, приміром, В. Більшість 
мовчала. Зрештою, найчастіша поведінка в Америці, коли на когось 
нападуть на вулиці чи в метро, — нащо втручатися, —

Суд наедет, отвечай-ка,
С ним я век не разберусь.

Ніхто не питав мене ні про що, не застосовував старого правила — 
audiatur et altera pars, правда, може, з делікатности, — чи хтось має право 
скликати суд над колеґою й виносити вирок?

Посередньо війна проти мене позначилася й на моїх студентах. Якобсон 
з ними приватно, певна річ, не говорив. Чи вони знали виступи проти моїх 
праць у пресі, не знаю. Але в Америці існує неписане правило, що про
фесор своїх студентів, коли вони закінчують навчання, приміщує на 
працю. Коли більшість університетів Америки була "окупована" Якобсоном
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і його прапорці майоріли над чимраз більшою кількістю американських 
університетських міст, приміщувати студентів на праці ставало чимраз 
труднішим. А це, звичайно, студентам було відомо аж надто добре і надто 
боляче. Число моїх студентів в останні роки мого викладання різко 
зменшилося.

Якобсонова мрія про те, щоб мене зовсім виключити з американського 
академічного життя, не здійснилася. Але з його "великої трійки" я випав, 
так само, як і В. Тепер Якобсон височів самотньо в американській 
славістиці як повний володар і пан. Мене подолано і кинено в порох 
приниження й безсилости.

Але дивним дивом стався ще один спалах воєнних дій. Було це року 
Божого 1966, три роки після софійського конгресу. І провина тут була моя, 
хоч я не мав ілюзій щодо можливости подолати Якобсона. А все таки 
наївно дитяча мрія про тріюмф справедливости ще жила в моїй душі. Саме 
починалося готування до наступного, шостого з'їзду славістів, що мав 
зійтися в Празі восени 1968 року. Я дістав тоді запрошення взяти участь у 
цьому конгресі. Тепер я розумію, що це не було виявом будь-яких змін у 
настанові Американського комітету славістів. Це був звичайний в Америці 
акт механічного діяння канцелярій. Якась секретарка, що не знала нічого 
про мене і про мій "випадок", механічно розсилала запрошення всім 
учасникам софійського конґресу. Я був один з них, моя доповідь була 
видрукувана в матеріялах з’їзду. Секретарка не радилася з головою чи 
членами комітету, вона не знала нічого про бурі попередніх років. А 
керівники забули сказати їй про виключення.

Тоді я не знав цих законів канцелярійного механізму. Я подав свою 
тему Е., — не міг же я подавати її Якобсонові, чия ворожість була мені аж 
надто відома. Наслідком цього був новий вибух листування між нами в 
травні 1966 року.

Коли я дивлюся на ці довжелезні, часом десятисторінкові листи, 
дивлюся з перспективи свого вісімдесятріччя, з якого друга половина 
пройшла в Америці, я дивом дивуюся витраті часу, енергії й нервів, якої 
це листування коштувало мені, а, мабуть, якоюсь, хоч і меншою, мірою, Е. 
Власне, справа моєї неучасти в з'їзді була вирішена наперед, і надія на 
зміну була ніяка. Не міг же Е. змінити погляд Якобсона, і не міг він 
виступити проти Якобсона. Діяв я в пошуку абстрактної справедливости, я 
намагався переконати Е. Нащо це було мені потрібне, не кажучи вже про 
недосягненність цього? Сьогодні мені здається, що Е. тоді був для мене 
свого роду втіленням Америки. А Америка мала бути — так я вірив — 
моєю новою батьківщиною, точніше — моєю першою батьківщиною, бо не 
міг я вважати за справжню батьківщину Радянську Україну. Досвід моїх 
1962 — 1963 років учив мене того, що Америка — славістична Америка — 
воліла не втручатися в конфлікт і, за дуже малими винятками, аж ніяк не 
поспішала на мою оборону. Підсвідомо тепер спроба переконати Е., що не 
вела до жадних практичних наслідків — була спробою знайти мою 
Америку, дружню й повну зрозуміння. Знані Кіплінґові слова

Oh, East is East, and West is West, and
never the twain shall meet

в моїй уяві могли стосуватися до Америки та Індії, але не до Америки і 
України, що лежала все таки в Европі. Зрештою, моя безмежна 
говорючість була нормальна для людини зі слов'янського світу, що якоюсь 
мірою рада вилити свою душу в обіймах дружнього всерозуміння і 
всепрощення.

Майже таку саму говорючість Е. я прийняв за вияв такої самої наста
нови. Тут я жорстоко помилився, — і пренаївно, по-дитячому. Традиція, в 
якій діяв Е., була зовсім відмінна. Вона полягала в тактиці демократичного
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суспільства, побудованого на законі, а не на "серці", спрямованій на 
досягнення компромісу, поки це можливе. А компроміс робився в 
інтересах досягнення своєї мети. Метою в даному випадку було усунути 
мене від участи в з'їздах славістів. Краще було зробити це без конфлікту й 
скандалу. Засобом для цього була спроба переконати мене. Так був 
побудований перший лист Е., з 11 травня.

Головні пункти цього листа були:
Не можна повністю усунути політику з організації славістичних 

конгресів. Я мушу зрозуміти це.
Американці, не зголошуючи мене на конгрес, видрукують мою доповідь 

у своєму томі.
Участь у з’їзді загрожувала б мені особисто, бо чехи могли б видати 

мене радянцям. Е. навіть цитував відповідну статтю радянського 
кримінального кодексу.

Безнадійність спроб боронити мене від закидів радянської делегації.
І, нарешті, моя поведінка під час війни, хоч і хибна, може бути 

пояснена тим, що мені тоді бракувало повної інформації.
Усе це було по-своєму дуже розумно й викладено тактовно, без гострих 

виразів, хоч у суті речі дуже твердо. Але я сприйняв це на слов'янський 
кшталт, хоч це був чотирнадцятий рік мого життя в Америці. У владі 
почувань, я вирішив, що Е. можна переконати в моїй правоті, тільки треба 
докласти до цього зусилля. І на семисторінковий лист я відповів своїм 
новим, такої ж довжини. Я розкривав йому очі на стан України й свій, я 
жадав безкомпромісової перемоги правди і беззастережної поразки 
аморальних і підступних радянців. Вийшов такий собі дуже темперамент
ний міні-тракгат, щось у стилі листа Бєлінського до Гоголя, такий же 
пристрасний і такий же недоречний. Можу собі уявити, яким безнадійно 
здитинілим і, в своїй запеклості, небезпечним видався цей лист. Між 
"Заходом" і "Сходом" виростав непрохідний бар'єр.

Але американська система далеко не беззуба. Коли компроміс не вда
ється, вона може гостро кусатися, може перегризти горлянку. Другий лист 
Е., з 26 травня, був агресивним до краю. Посилаючися на "сильну оборону" 
мене на московській нараді Якобсоном і Е. (що казав Е., я не знаю, а 
щодо Якобсона, то ми вже бачили тут, що це була "оборона", яка про
понувала Білодідові союз у діях проти мене), він далі формулював, що —

не хоче обороняти мене перед радянцями;
мої політичні погляди були нереалістичні і вели б до підриву демократії 

в її боротьбі проти тоталітаризму;
якщо я не здамся, він піде на публічний скандал, в якому будуть затерті 

всі нюанси і пануватиме брутальність.
Лист кінчався тим, що я "колишній коляборант з нацистами" і що він 

більше не боронитиме для мене права бачити мою доповідь друкованою в 
американському томі.

Зміст листа був у цілковитій протилежності до попереднього; тон його 
був гранично брутальний. Він звучав як окрик — замовкни або тебе 
знищать. До програмованої брутальности додався дуже виразно й дуже 
щиро властивий американській інтеліґенції комплекс мегаломанії- 
меншовартости, як у випадку, давніше, з Л.: ви приїжджаєте з Европи й 
починаєте нас учити, але не ви створили цю країну. Тон листа виключав 
можливість дальшого листування. Переді мною виріс комплекс, який 
колись, у першій клясі гімназії, грубо закінчив моє дитинство й розвіяв 
його ілюзії. Було неможливе листування з Якобсоном, стало неможливим
— з Е. Лишався третій член Комітету американських славістів Д. В. 
12 червня я написав до нього:

"Які б не були мої почуття, я не збирався робити жадної “революції” і 
відмовляюся від претенсії брати участь у славістичному конгресі. Ви 
можете повідомити всіх, кого Ви схочете, про це моє рішення”.
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Це була повна й беззастережна капітуляція. Це було визнання тріюмфу 
зла в світі, катастрофа моєї віри в засади добра. Це здавалося втратою 
щойно набутої нової батьківщини. Так я це бачив тоді. Моя боротьба 
скінчилася. Це було теж не по - американська.

Кілька днів перед тим Борис Унбеґаун, обурений брутальністю цієї акції 
знищення, відмовився від участи в славістичному з'їзді в складі 
американської делегації. Він писав про "принизливі вето", накидувані 
радянцями, і про те, що самий принцип національних комітетів, теж 
накинений радянцями, веде до таких вето. Я просив його припинити всякі 
виступи в моїй обороні. Куртуазія, успадкована від дев'ятнадцятого 
сторіччя, мусіла поступитися перед безоглядною брутальністю двадцятого.

Конфлікт добіг свого вичерпання, позиції визначилися на роки й роки, 
дитячі ілюзії капітулювали перед тверезістю дорослих, Схід перед Заходом, 
Україна перед Росією, моє добре ім'я було втоптане в болото, пошана до 
мене втрачена в багатьох колег, мій вплив на молоде покоління майбутніх 
славістів зведений до мінімуму. Навіть у ті двері, що для мене не 
закрилися, я не почував себе певним стукатися й заходити. Мій світ 
звузився й відгородився від решти світу. Я ні з чим не змагався і ні проти 
чого не протестував. Либонь, кожна людина переживає таку кризу. Але це 
буває десь коло сімнадцятьох років. І на переломі від дитинства до 
дорослости. У моєму випадку це сталося десь на п'ятому десятку життя, 
справді сміховинна історія. Було це можливе тому, що я вперто й 
засліплено ототожнював зло в світі з радянською системою. Поза нею 
людина була добра, повинна була бути добра, не могла не бути добра. На 
п'ятому десятку років життя я відкрив — патологічно пізно, що людина зла 
не тільки в СРСР чи в Кремлі, тільки форми зла відмінні. Не дуже 
оригінальні відкриття. Але від того не менш болючі.

Різко обмеживши, де можна було, свої зв'язки з зовнішнім світом, я 
віддався роботі над серією історичних фонологій слов'янських мов, 
складовою частиною яких мала бути моя історична фонологія української 
мови. Томи серії почали виходити від 1975 року, моя книжка вийшла 1979. 
Редакційна праця над томами інших авторів забирала мені багато часу, бо 
треба було не тільки перевіряти факти й забезпечити повноту охоплення, 
але й провести більш-менш однакову методологічну базу, щоб томи серії 
не становили випадкового й різномасного асортименту, а були справжньою 
єдністю. Це мала бути перша такого роду серія, створена на засадах 
"празької" фонології й на ідеї внутрішньої вмотивованости й взаємозв'язку 
мовних змін.

Для мене особисто особливу ролю відігравала, природно, моя власна 
книжка. Всеохопної й об'єктивної історії української мови не існувало. 
Виклад цієї історії був підпорядкований або наївно -романтично - 
патріотично-націоналістичним мріям, або втиснений у штучну схему 
обще-руських казенних приписів. В обох концепціях панувала однакова 
неувага до дійсности. Треба було вперше показати єдність і тяглість мовно - 
історичного процесу на терені України від сьомого сторіччя до наших днів, 
охопити всі видані тексти, показати походження діялектів, забезпечити 
солідну фактичну базу, створити, одне слово, свого роду енциклопедію 
історії української мови, як висловився одного разу в розмові Пол 
Векслер, колишній мій учень, тепер у Тель-Авівському університеті. 
Подібне завдання ставив собі колись у загальній історії Михайло 
Грушевський. Але історія оперує занадто багатьма фактами і тому ніколи 
не може осягти ні повноти, ні точности. Навпаки, історична фонологія, що 
має до діла з якими тридцять до сорок фонем, цілком надається до такого 
завдання і до найвищого ступеня переконливости.

Книжка вийшла 1979 року, але її ефект був подібний до сплеску води, 
коли до неї кинути камінь. Брижі розходяться, камінь поринув на дно, і 
знов бачимо рівну застояну поверхню. Книжок з україністики славісти
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звичайно не читають, тим більше вісімсотсторінхових. Таку книжку вони 
читали б тільки, якби їх вабило прізвище автора. Але це прізвище було 
скомпромітоване якобсоніядою. Прибічники Якобсона, як і він сам, не 
потребували цього разу навіть організувати нищівних рецензій. 
Найкращою тактикою було замовчування. Книжка могла б мати резонанс у 
слов'янських країнах, передусім у СРСР, але звідтам вона була відго
роджена політичними бар'єрами. Коли видавець переслав примірник на 
рецензію до "Вопросов языкознания", редактор відповів, що не може вміс
тити рецензії, бо книжка вийшла три роки тому. Україністів на Заході кіт 
наплакав. Численні русисти не читали книжки, бо пощо їм українські 
справи, хоча в дійсності книжка актуальна для русистів, бо, показуючи в 
зовсім новому світлі генезу і історію української мови, вона тим самим 
перевертає мало не догори дном питання генези та історії російської мови.

Книжка мала дуже малу кількість рецензій, мені відомо їх шість — по 
одній у Польщі, Англії і Америці і три в німецькомовних країнах — Німеч
чині і Австрії. До цього можна додати уступ у огляді праць з праслов'ян
ського мовознавства 1971 — 1982 років Генрика Бірнбавма й Пітера 
Меррілла. Він може піднести кількість американських рецензій з однієї до, 
скажімо, півтори. Цього разу рецензенти дали позитивну оцінку моїй пра
ці. Але, за малими винятками, рецензії обмежуються на викладі загального 
пляну книжки (що можна зробити за самими назвами розділів) плюс 
подеколи розгляд однієї чи двох проблем, мовчки проходячи повз 
інновації в розв'язанні цілої низки часткових і загальних проблем. Не 
знати, чи це пояснюється обмеженим розміром рецензій, чи, може, в 
декого з авторів маємо просто справу із знеохотою прочитати від початку 
до кінця книжку такого обсягу. До того дві рецензії були вміщені в таких 
періодичних виданнях, які рідко читаються славістами. (Для цікавих подаю 
в кінці цих спогадів бібліографію відомих мені рецензій).

Колись Генрик Бірнбавм назвав "Предісторію слов'янських мов" моїм 
magnum opus. Це помилка. Я вважав і вважаю цю книжку лише підго
товною й вступною до "Історичної фонології української мови" і тільки цю 
останню за мій magnum opus. Тому байдуже прийняття цієї праці фаховим 
читачем, хоч було воно позитивним, для мене було гірким розчаруванням, 
може, суб'єктивно, може, неслушно.

Проблематика книжки, а тим самим і сама книжка поза колами 
славістів мусіла б викликати зацікавлення в українського еміграційного 
читача-інтеліґента. Але книжка показалася занадто фаховою, і я не знаю 
читачів цього типу, що продерлися б крізь хащі термінології й часткових 
проблем до взагальнень, почавши, може, не з початку книжки, а з її 
кінцевої, підсумкової частини.

Так склалося багато обставин на малий розголос цієї праці. Але можна 
думати, що вирішальним у створенні такої ситуації було знецінення автора 
як науковця, так блискуче і так організоване здійснене з вулиці Прескот в 
американському Кембріджі. Тому варт повернутися, на закінчення цих 
спогадів про зустрічі з Якобсоном, до 1966 року.

Дія почалася 3 червня 1966 року, себто тиждень після другого листа від 
Е. до мене і тиждень перед моїм остаточним зреченням. Цим днем 
датований лист, що його мій колеґа в слов'янському відділі Колюмбії 
вислав до Е. — вислав з власної ініціативи, не на моє прохання. Наводжу 
лист повністю, в перекладі.

“Дорогий Біле,
я шокований довільним способом, яким Ви відмовили Юрієві Шеве- 

льову права участи в наступному конгресі славістів у Празі. Цілком 
можливо, що Ваша перша пропозиція опублікувати його доповідь, але від
мовити йому права їхати була правильна, і він помилився, відхиливши її. 
Але я не можу приєднатися до засади, що ми повинні в нашому виборі 
делегатів керуватися демонстраціями людей, подібних до Білодіда, і не
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можу схвалювати лайки, яку Ви спрямували до Шевельова в Вашому 
недавньому листі з 26 травня 1966 р. Я висловлююся як колеґа і приятель 
Шевельова і як член Американського комітету славістів. Як такий я мушу 
сказати, що вважаю Вашу акцію, яка ледве лишає місце для апеляції, 
щонайменше довільною.

Я не маю іншої можливости, як зняти моє прізвище із списку канди
датів на статус делегата до празького конгресу”.

Копію цього листа він послав Якобсонові. Відповідь останнього 
датована 28 червня. Наводжу її також у повному перекладі:

“Дорогий Б.,
мушу по щирості сказати Вам, що я був дуже шокований копією 

Вашого листа до Е., яку Ви мені прислали. Я вважаю Е-ві листи тактов
ними й розумними. Я просто не можу уявити, як можна боронити і 
вважати за свого друга людину, що 1942 року, коли численні чехи, поляки, 
росіяни, жиди тощо були звірячо вбивані нацистами, могла публікувати в 
Німеччині статті, що кликали до підтримки Гітлерової переможної армії, 
яка боролася за культуру(!) проти варварства(І). Для мене і для моїх 
міжнародних друзів така людина просто негідник (villain), який не лише не 
заслуговує оборони й підтримки від чесних людей, але виключив себе з 
прогресивного культурного суспільства і праця якого в американському 
університеті становить ганьбу для цього університету. Я цілком (awfully) 
певний, що роками я був обдурений (bluffed) цією людиною, яку на 
підставі фальшивих відомостей, що він дав був мені, я підтримував у його 
запрошенні спершу до Гарварду, а потім до Колюмбії. Коли я зустрів у 
Москві великого вченого й чудову людину, покійного Булаховського, він 
казав мені з огидою про гітлерівські статті Шевельова, а я, спираючися на 
брехливі запевнення Шевельова, що він ніколи не писав таких статтів, 
намагався переконати Булаховського, що його відомості мусять бути хибні. 
Я повторив такі самі сильні сумніви про правдивість таких відомостей, 
коли в Москві відбивав напад Білодіда. Але в Софії докази були подані. Я 
читав з найбільшою відразою відповідні брудні статті. Потім Шевельов у 
листі до Е. потвердив своє авторство і заявив, що він "забув" існування цих 
документів. Нарешті, в його недавньому листі до Е. він зізнався в зрадни
цькій проірамі, яку він висував у цих статтях. У Софії нас повідомлено, що 
скандальні документи, показані нам, — ще не найгірші між тими, що збе
рігаються в архівах. І я вірю цьому. Мені дуже шкода, але я морально зо
бов’язаний написати цього листа моєму найстаршому американському уч
неві й другові, до якого я відчуваю найбільшу прив'язаність і приязнь”.

Багато чого в цьому повному зненависти листі читач легко оцінить 
правильно в світлі попереднього тексту цих спогадів. Але в кількох точках, 
мабуть, варт поставити крапки над і.

Іду за порядком листа.
Якби я навіть хотів, я не міг би друкувати якихось статтів у Німеччині. 

Між вимираючим Харковом і Німеччиною лежали непрохідні кордони.
Я не міг обдурювати Якобсона щодо моєї біографії в 1941 — 1943, 

навіть якби хотів, бо він мене ніколи про це не питав, ані коли кликав 
мене з Швеції, ані тоді, коли я вже був у Кембріджі.

Я ніколи не казав, що "забув" про те, що писав статті в свої харківські 
піднімецькі роки для місцевої газети. Я тільки казав, що не маю їх списку, 
а тим більше тексту. Тільки геть пізніше мені пощастило відновити цей 
список і дістати малу частину текстів. Про це я тут уже писав.

Усе це чиста маячня або свідоме фальсифікування фактів. Це маячня 
або фальсифікування фактів досягають свого апогею в згадці про ставлен
ня Булаховського до мене і моє до нього. Тут варт — і вистачає — зістави
ти кілька цитат із писань самого Якобсона і інших американських колеґ. їх 
треба порівняти з тим, що написано в щойно наведеному листі Якобсоно- 
вому.
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Стендер-Петерсен, 10 жовтня 1962: “Він (Якобсон. — Ю. Ш.) був спро
можний повідомити, що під час його останньої розмови з Булаховським 
останній дуже тепло покликався на Ваші (Шевельова. — Ю. Ш.) наукові 
здібності”.

Е., 13 листопада 1962: Якобсон "вів далі, кажучи, що коли він бачив 
Булаховського на московському з'їзді останній раз перед його смертю, Бу
лаховський сказав йому, що чув деякі обвинувачення проти Вас (Ше
вельова. — Ю. Ш), але ніколи не бачив жадного доказу і не вірив їм".

Е., 11 травня 1966: "Свідчення Булаховського вирішально промовляє 
проти закидів Білодіда".

В., 7 листопада 1962: "Якобсон відповідав, що він розмовляв з Булахов
ським на московському конгресі і що Булаховський відповів, що і він чув 
такі чутки (про Вас), але ніколи не бачив нічого, що підтримало б їх і що 
він, Булаховський, при цій нагоді передав Вам свої добрі побажання".

І, нарешті, сам Якобсон, 14 листопада 1962: "1958 року в Москві 
Булаховський говорив мені про Шевельова як про свого визначного і 
улюбленого учня і нарікав на чутки, що намагалися скомпромітувати 
Шевельова, що на них Булаховський, не зважаючи на всГйого намагання, 
ніколи не міг знайти найменшого доказу".

Булаховський переслав мені свій привіт тоді ж таки іншим американсь
ким делегатом — Генриком Бірнбавмом. Передано мені тоді ж від нього 
одну книжку з його підписом.

Усі ці свідчення одностайно стверджують, що в Москві Якобсон розпи
тував Булаховського про мене (можна думати, в надії почути компромі- 
туюче свідчення), але зустрів тільки якнайкраще ставлення до мене. Це не 
перешкодило Якобсонові вісім років пізніше подати цю сцену так, що 
Булаховський шукав Якобсона, щоб висунути неймовірні обвинувачення 
проти мене, а Якобсон пробував мене боронити. Важко уявити собі зухва
ліше перекручення дійсности. Джерело цих наклепів — не Булаховський, а 
Білодід, хоч навіть у розпалі цих фантастичних закидів Якобсон не 
наважився повторити твердження Білодіда, ніби я виступав із статтями 
проти Булаховського, де "бруднив його ім'я". Бо таких статтів не було, і 
ніяка сила в світі не могла б їх продемонструвати. Поза тим, одначе, стиль 
виступів проти політичного супротивника тут у Якобсона й Білодіда 
однаковий. Це брутальний і підступний стиль радянської пропаганди 
сталінських (та й пізніших) років, коли Єфремов ставав шкідником, Бу- 
харін — ворогом комунізму, і мільйони людей гинули за подібними фаль
шивими обвинуваченнями. Це метода виправдання будь-яких засобів 
метою (в даному випадку метою знищення Шевельова, що аж надто явно 
визирає в закиді Колюмбійському університетові, що він ганьбить себе, не 
звільнивши мене з праці).

Лист Якобсона з 28 червня 1966 року — типовий приклад свідомого і 
систематичного перекручення фактів з метою обмови супротивника. Він 
був би цілком достатній для судового позову. Це було унеможливлене тим, 
що адресат листа, передаючи мені його копію, зобов'язав мене ніде не 
розголошувати цього листа. Ця заборона впала тільки зі смертю Якобсона, 
що сталася 1982 року. Але нехай карою буде те, що він не погребував 
спілкою з Білодідом, а через нього, посередньо, з КҐБ, чиїм аґентом 
Білодід був.

Так моя остання зустріч з Якобсоном, — як і кілька попередніх, позаоч
на, на папері, — volens nolens перетворилася на зустріч із ним не самим, а 
в супроводі Білодіда. І, як у моїй уяві вони йшли поруч один одного, було 
навіть щось спільне в їхніх поглядах — риб'ячих очей Білодіда і вузьких, 
під волохатими стріхами брів — Якобсона. З Білодідових обіймів він ніко
ли не вирветься і так увійде до історії. Білодід і Якобсон померли майже 
одночасно (Білодід на яких дев'ять місяців раніше — 1981). Якщо пекло
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влаштоване Дантовими колами, вони напевне опинилися в тому еамому 
колі. Милих і приємних розмов!

У моєму випадку передчуття з часу першої нашої зустрічі коло "Амба- 
садора" не обдурило мене. День цієї зустрічі був найчорнішим днем мого 
життя. Чорнішим навіть від дня мого допиту в НКВД. А над американ
ською славістикою Якобсонова (а тим самим посередньо й Білодідова) тінь 
височить і по сьогоднішній день. Хоч поволі цей "культ особи" втрачає на 
своїй актуальності й потузі.

Може, дещо запатетично буде закінчити цей спогад про зустрічі з Якоб
соном, але для тих, хто вірить у справедливість історії, — слушно словами 
Пушкінового героя:

И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.

Сьогодні, коли Якобсона й Білодіда нема серед живих, а авторові цих 
спогадів у його вісімдесятріччі не лишається багато, поки він мусітиме 
переступити той же поріг, автор цей не має ніяких практичних бажань і 
вимог у контексті спогаданого тут. В СРСР спеціяльна комісія судить 
мертвих і, кого вважає за потрібне, "реабілітує", — абсурдний і потворно 
кафкіянський процес. На Заході комісії царя Міноса нема. Є і лишаться 
прихильники й противники Якобсона, аж поки не забудуться імена сучас
ників і учасників цих подій, включно з його власним. Бо всі імперії, як і 
люди розпадаються й забуваються, тим більше такі примарні, як 
славістична. Якби навіть тепер панівним став погляд автора цих споминів, 
напевне одного дня з'явиться запопадливий журналіст або юний запальний 
дисертант і намагатиметься "реабілітувати" Якобсона, а то й Білодіда. Істо
рія не знає ні назавжди встановлених оцінок, ні справедливости.

А втім, сьогодні хрестовий похід проти альбігойців, себто проти Ше
вельова, ще аж ніяк не історія. І як воно може бути історією, коли Альбі 
ще не здобуте і єретики ще не всі спалені й винищені до ноги, коли ще 
живе Шевельов і навіть має однодумців і послідовників... Пігмеям завжди 
певніше в тіні більших від них. А вигадувати чи міняти методи потреби не
ма, вони ті самі — не дискутувати по суті, вихоплювати слушно чи нес
лушно другорядні деталі, які нібито перекручено, а головне — невпинно 
діяти в кулзоарах, ширячи зловмисний поговір. Ось дві-три ілюстрації сві
жісінької дати, 1988. Конґрес тисячоліття християнства в Равенні, квітень. 
J1. читає доповідь, яка нічого спільного з тематикою або ідеями Якобсона 
не має. Але доповідь відкривається орацією-похвалою Якобсонові. Розу
мійте язиці: Якобсон і далі живий, тільки в іншому втіленні. З доповіддю 
виступаю я. Після доповіді підбігає до мене Вавржінек, захоплений, очі 
блищать:

— Мушу поговорити з вами, доповідь дуже близька моїй душі, ви 
сказали те, що я думав.

Я відкладаю розмову на завтра. Завтра Вавржінек тікає від мене, як від 
чуми, а коли ми все таки опиняємося поруч, дивиться в підлогу. Ну, ще б 
пак, недосвідченого чеського колеґу ввечері просвітили. Тепер він знає, 
хто тут гітлерівець і ворог чехів і Чехії. Див. вище історії Тахіаоса, Л-на й 
багатьох інших. Як давніше Якобсон і Л., так тепер Л. радо ділиться своїм 
"знанням" з кожним, хто його ще не має.

У Голляндії виходить книжка молодого англійського славіста, де він 
нібито йде за ідеями Шевельова. З неприспаною пильністю накидається на 
неї в спеціяльній рецензії той самий Л. Догана голляндцям — як вони 
наважилися видати таку книжку. Відро помиїв на бідного англійського 
початківця. Звісно, ані натяку на зміст книжки, жадної полеміки з її 
загальною ідеєю. (Зрештою, вміння вилущувати загальні ідеї взагалі не 
належить до сильних боків більшости американських критиків). Пара
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вихоплених деталів, дрібних і неістотних, хуліганське висміювання всіх 
нібито причетних до "школи" Шевельова... Точнісінько цими методами JL 
нападав на Шевельова двадцять років тому. На честь Якобсона треба 
сказати, що сам він таких рецензій не писав. На брудну роботу в нього 
були JI., ван-К. JI-р. Він був тільки їхньою музою, їхнім Аполлоном, пере
втіленим у Квазімодо. Йому належав ідейний провід, вишкіл, ідеологічні 
вказівки.

Так робиться історія. І так пишеться історія. Треба було б бути великим 
оптимістом, щоб сподіватися на зміну в цьому.

Тож розглядаймо все це моє писання як вияв старечої балакучости або 
як заохоту до гри в Рошамон. Одне можу сказати з певністю: тут подано 
історію моїх зустрічей з Якобсоном якнайчесніше, як я її бачу сьогодні, не 
ховаючи фактів, що аж ніяк не підносять мене на п'єдестал чеснот і непо- 
мильности. Живи я ще п'ятдесят років, може б, цей погляд змінився. Але 
жити цих п'ятдесят років мені не судилося. Тож для мене це бачення ос
таточне. Бо його припечатує близький кінець. Бо, зрештою, єдиний 
незаперечний факт, з яким історики не можуть не рахуватися і не можуть 
гратися, — це смерть.

Якби ці спогади мали кінчатися на патетичній ноті, тут би й поставити 
крапку. Але тут мені приходить на пам'ять ще один епізод з першого року, 
з перших місяців мого знайомства з Якобсоном. Ми знов у Кембріджі, і 
це останній день року, 31 грудня. Ще від часів передвоєння я маю 
забобонний страх перед зустрічанням нового року. Обіцянка нового щастя 
видається мені викликом долі. Краще тихенько лежати в своєму ліжку й 
прислухатися до чужих радощів на вулицях. Може, тоді доля не помітить 
мене й не скине на мене лихо й біду... І так я сидів дома сам. Десь об 
одинадцятій годині до мене стукають. За дверима студент:

— Мене послав Якобсон. Він не намірявся скликати гостей, але так 
склалося, що дехто прийшов. Він запрошує Вас до себе й тому прислав 
мене.

Я складаю свої вибачення. Ні, мені було б трудно зробити це. Я не 
можу. Дякую, але не можу.

Студент відходить. Годинники йдуть. Уже за яких чверть години північ. 
І знову стукіт у двері. Я мовчу й не відчиняю. Я гашу світло. З-за дверей 
голос Якобсона. Він дуже хоче, щоб я прийшов. Він просить. Ходімо 
разом. Я мовчу. У вікнах темно. Якобсон повертається додому. Мабуть, він 
ще встигнув на перший удар годинника, але без мене. Пізніше між нами 
ніколи не було розмови про це. Але я не міг не знати: це було 
проголошення війни.

Чи я мусів це робити? Ні, тисячу разів ні. Звичайно, на цей час мої 
"Білоруси" були вже в Мартіне, і в моїй свідомості Якобсон був уже 
скинений з п'єдестала. Але можна було зберегти декорум приязні й 
чемности. Люди різних поглядів не мусять особисто сваритися і ображати 
партнера. Рукопис забрати в Якобсона я мусів, це була справа наукової 
совісти. Але я не мусів глузувати з п’яних монологів про "великих трьох". І 
поготів я не мусів відкидати новорічне запрошення, яке без сумніву було 
актом доброї волі й бажання підтримувати добрі — бодай на позір добрі 
стосунки. Моя відмова була актом приниження. А все таки я був тоді 
проти нього хлопчисько, а він був видатний учений.

Надмірна задерикуватість — не прикмета змужнілости. І простолінійна 
принциповість, застосована не до істотних речей, а до побутових дрібниць 
теж не характеризує зрілого мужа. Якобсон тоді був мені вже гидкий, бо я 
в ньому розчарувався. З мого боку, моя поведінка не була навмисним 
викликом, хоч я розумів, що об'єктивно це був виклик. Головним 
спричинником її були мої емоції. Але знову ж, зрілий муж не керується 
емоціями, він їх загнуздує.
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Так, отже, війну між мною й Якобсоном перший оголосив я. Якобсон 
потім чекав роки на активізацію воєнних дій, щоб почати їх із вигідних 
позицій. Але він знав, як і я, — це була війна. День, певніше — ніч 
початку її — 31 грудня 1952 року.

Слова Ісусові: Взявши меч, від меча загинеш (Матвія 26:52).

Нью-Йорк, січень — лютий — серпень 1988.
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МИСТЕЦТВО

Галина СКЛЯРЕНКО

ОКСАНА ЧЕПЕЛИК: ЕСТЕТИЗАЦІЯ ПРОСТОРУ

Одним із парадоксів сучасного 
мистецького життя України є іс
нування в ньому своєрідних НЛО
— "невідомих літаючих об'єктів": 
художників, що з успіхом експо
нують свої твори за кордоном, бе
руть участь у різних виставках та 
акціях на Заході, вдома ж залиша
ючись практично незнаними. Між 
тим їхні роботи привертають увагу 
не тільки своєрідною інтерпрета
цією загальносвітових напрямків, 
а й відображенням нових тенден
цій у національному малярстві, 
індивідуальними авторськими по
шуками.

Саме такою бачиться мені 
творчість молодої київської ху
дожниці Оксани Чепелик. Її пер
ша персональна виставка відбула
ся в Сопоті (Польща) 1991 року; в 
1993-му вона стажувалася у Пари
жі, де мала змогу влаштувати вис
тавку своїх робіт у центрі Ля Баз; 
вона є членом міжнародної асоці
ації мистців АІАГ, що базується в 
Німеччині і залучає до співробіт
ництва художників із багатьох 
країн світу (з-поміж українців 
членом цієї асоціації є також 
художник Марко Гейко). Оксана 
експонувала свої твори в Мюнхені 
та Хаґені, брала участь у спільній 
із французькими мистцями вис
тавці в Парижі 1992 року... Проте 
вдома, у Києві, художниці не так 
то й легко віднайти однодумців, 
власне місце в сучасному худож
ньому житті.

М оє перше знайомство з Окса
ною відбулося на відкритті фран
цузького культурного центру в 
Києві, де художниця експонувала 
інсталяцію "День і ніч, або Шля
хами нашої пам'яти". Складна 
просторова багатоелементна ком
позиція настільки точно була 
"вписана" в інтер’єр, що, здавало
ся, була виконана спеціально для 
нього, сприймалася необхідною  
його частиною. Вона складалася з 
абстрактних живописних елемен
тів, ритмічно побудованих струк
тур із дерева, керамічної плитки, 
окремих металевих та целофано
вих частин. Матеріали не нові для 
сучасного мистецтва, "обтяжені" 
різноманітними художніми асоці
аціями, — проте інсталяція Окса
ни Чепелик відрізнялася від робіт 
інших київських мистців у цьому 
виді творчости.

5. Сучасність-12 129



Просторові композиції все час
тіше з'являються на виставках в 
Україні. Серед них — аскетично- 
концептуальні, виважені, інтелек- 
туально-раціональні роботи Гліба 
Вишеславського, які оригінально 
розробляють актуальну "екологіч
но-археологічну" проблематику, 
інтерпретуючи складні взаємо
зв'язки між культурою, природою 
і цивілізацією. Чи експеримен- 
тально-пошукові твори Василя 
Цаголова, який то випробовує різ
ні художні мови, пропоновані су
часним мистецтвом, то прагне по
єднати, здавалося б, непоєднувані 
моменти: умоглядну вибудуваність 
і внутрішню збентеженість та гли
боку драматичність світосприй
няття. Познайомився глядач із 
"ретроспективно-фольклорними" 
інсталяціями Олександра Бородая 
і Олександра Бабака, в яких вони 
використовують відомий принцип 
"обже труве" (“речі знайдені”), 
по-своєму реконструюючи есте
тичний світ національної тради
ції...

Оксана Чепелик іде власним 
шляхом. Ґх підхід до роботи з 
предметами можна визначити як 
естетизацію простору. При цьому 
простір вона сприймає не як гло
бальну буттєво-космічну катего
рію, а як "місце дії", тобто щось 
певне і визначене, а тому потре
буюче "декорування", саме есте
тичних якостей. Мабуть, тому 
твори Оксани легко вписуються в 
інтер’єр, "вбираючи" його в себе і 
надаючи йому нових ритмічних, 
кольорових, пластичних імпульсів.

Напевно, така особливість ав
торського бачення в чомусь обу
мовлена першою творчою профе
сією художниці, — адже Оксана 
закінчила архітектурний факу
льтет Київської академії мистецтв. 
Після цього якийсь час працювала 
за фахом, виконала надзвичайно 
цікаву роботу, яка, на жаль, через 
сьогодшшню економічну кризу не

Оксана Чепелик. Інсталяція 
"Хрестнийхід об'єктів 1, 2 і З, 5», 1993.
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Оксана Чепелик. "До питання 
про скарби герменевтики", 1993.

Оксана Чепелик.
"Спокута содомського гріха", 1993.

була реалізована. Це проект 
"Скіфський курган" у Херсонській 
області — комплекс, який об'єд
нує пансіонат, виставочні зали і 
навколишній ландшафт. Автор
ський задум приваблює не лише 
високо професійним вирішенням 
суто архітектурних завдань, а 
більш широкою — культурно- 
художньою програмою. Адже міс
це, призначене для комплексу — 
це прадавня напівміфічна Гілея, 
про яку писав ще історик Ге
родот, де бували, за переказами, 
Ахіл та Геракл... У своєму проекті 
Оксана Чепелик спробувала від
новити глибокі історичні і ку
льтурні нашарування, включити їх 
у сучасний простір, надати йому 
об'ємного змістового звучання.

Познайомившись із членами 
київської художньої групи "Елек- 
трогефест" (яка працювала на базі 
інституту ім. Є. Патона), Оксана 
стала учасницею їхніх виставок у 
Польщі, Німеччині, Росії; експо
нуючи там зварні металеві скульп
тури. Незвичне захоплення для 
жінки! Проте Оксана зовсім не 
боїться складних трудомістких 
технік. їй цікаво випробувати себе 
в різних видах мистецтва, а то й у 
різних авторських ролях, досяга
ючи в них високої професійної 
майстерности. Її металеві скульп
тури приваблюють вишуканим ви
конанням, фантастичністю обра
зів, сміливим поводженням із ма
теріалом. Вона створює реальні і в 
той же час химерні речі, в яких 
присутні й відбитки прадавніх мі
фів, і їх сьогоднішнє прочитан
ня... Дві її скульптури "Міфологіч
ний птах" і "Поза межею часу" за
лишилися на виставці в Парижі. А 
Оксана захопилася живописом, 
який поступово став чільним у її 
творчості. В малярстві її приваб
лює вже певною мірою традицій
ний для мистецтва XX століття 
абстрактно -конструктивістський 
напрямок, де логіка й чітка по-
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будова поєднуються з імпровіза
ційністю. Тому Оксана найчасті
ше працює серіями, розробля
ючи й урізноманітнюючи обра
ний мотив, розкриваючи його 
кольорово-пластичні можливос
ті. Назви цих серій досить про
мовисті: "Життя структур", 
"Квадрати", "Імпровізації"... 
Кожна з них налічує до двадцяти 
окремих творів, які є самостій-

ребувають скоріш е на межі аб
стракції і фігуративности, в ре
дукованій формі містять у собі 
відгомони реальних колізій. У  
Оксани ж  головним є інш е — 
холоднувата відпрацьована ф ор
мальна елеґантність, де внутріш
ня напруженість твору виростає 
зі співставлення кольорових 
площ ин, чітких композиційних 
ритмів, із тої архітектонічности

Оксана Чепелик. "Весела сокира", 1993.

ними, цілком закінченими, а 
водночас — елементами дина
мічного, рухливого, пронизаного 
єдиною  темою циклу.

Така орієнтація' свідчить про 
незалежність і самостійність мо
лодої художниці. Адже раціона- 
льно-аналітичні напрямки аб
страктного живопису не вельми 
пош ирені в українському мис
тецтві. В цьому контексті можна 
згадати хіба що Олександра Ду
бовика, — хоча і його твори пе-

побудови, щ о надає їм ціліснос- 
ти. Її картини асоціюються з 
конструктивістськими фантазі
ями Ель Лисицького, Татліна, із 
класичним аванґардом початку 
XX століття; проте вони вже 
позбавлені стрімкого оновлюва- 
льного пафосу, існують у культу
рі як традиція, як тип форма- 
льно-цластичного мислення.

Але й тут схильна до постій
ного пошуку Оксана прагне на
бути нових якостей: вона почи

134

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


нає працювати з великими ф ор
матами, включає в свої живопис
ні полотна окремі предмети, 
наприклад, металеві терки 
(“Спокута содомського гріха”, 
експонована на виставці “Хутір” 
у Києві наприкінці 1993 року) чи 
металеві дзвіночки (“Весела со
кира”). Художницю починають 
цікавити пласична ґротесковість,

театром імпровізаційного дійства 
"ААА", виступаючи в ньому як 
сценограф, автор костюмів, а то 
й виконавець (в цьому театрі 
важко вирізнити окремі творчі 
проф есії, його образні пропози
ції побудовані на складному 
синтезі усіх компонентів). Театр 
був учасником перш ого міжна
родного фестивалю авангардного

Оксана Чепелик. "День і ніч, або шляхами нашої пом'яти", 1994.

несподіваність композиційних 
вирішень. В одному зі своїх по
етичних текстів (а Оксана пише 
й такі) вона висловилася так: 
"Регулярність, що ковзає, проду
ває, ріже, свердлить і відсту
пає...".

Коло інтересів художниці 
надзвичайно ш ироке. Вона пра
цює з захопленням, кожного ра
зу пропонуючи ті чи інш і нова
ції. Упродовж 1992 — 1993 років 
вона співпрацювала з Київським

мистецтва в Києві (червень 1993 
року), фестивалю "Оберег", де 
разом із співаною поезією  були 
представлені нетрадиційні види 
мистецтв. Зокрема, Оксана вис
тупила в акції "Лабіринт".

Костюми, які вона створюва
ла для вистав "ААА", по суті, є 
своєрідними кольорово-пластич- 
ними об'єктами. Об'єктами, що 
можуть рухатися, змінюватися. 
О дні з них, ж ор стк о-к он - 
структивні, зберігаю ть свої
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Оксана Чепелик. 
"Міфологічний птах", 1990.

властивості навіть  
без акторів, не 
одягненим и на 
лю дську постать: 
це яскраві об 'єм 
но-кольорові 
гнучкі структури, 
які мають сам ос
тійний естетич
ний зм іст. Інш і — 
живуть лиш е у 
природном у лю д
ському р усі, п ід 
креслю ю ть та 
видозміню ю ть й о 
го.

Восени 1993 ро
ку Оксана Чепелик експонувала 
свої твори на виставці "Інтуїція і 
конструктивізм", яка відбулась у 
картинній ґалереї міста Паневе- 
жюса (Литва). Там були репре
зентовані також литовські, німе
цькі й бельгійські художники. 
Оксана виставила інсталяцію та 
серію "Квадрати".

Інсталяції "Хресний хід об'єк
тів (1, 2 і З, 5)", на мій погляд 
продовжують "театральну" тему в 
творчості Оксани Чепелик. У 
них вона не стільки "співстав- 
ляє" предмети (а інсталяція, як 
відомо, й означає "співставлен- 
ня"), скільки підкоряє їх певній 
драматургічній д ії, "обживаючи" 
простір, декоруючи його в дусі 
того чи інш ого образу. Вона ви
користовує в цих творах навіть 
не предмети, а матеріали — тка
нини, дерев'яні конструкції, ме
талеві елементи, папір, виявляє 
їхні природні пластичні можли

вості: гнучкість, м'ягкість, р ізно
манітність фактур. Так створю
ється образ "просторової дії": 
просдір, що в ньому хочеться ру
хатися, що його важливо не ті
льки побачити, а й побувати в 
ньому, пройти наскрізь, відчути 
на собі його фізичний вплив. 
Якщо ж спробувати інтерпрету
вати ці роботи, так би мовити, 
сюжетно, літературно, — то по
ряд із естетичною грою в них 
відчувається присутність лю дини
— не "людини взагалі", а цілком  
визначеної, яку можна впізнати, 
яка начебто тільки-но вийшла 
звідси, й образ її розчинився в 
барвах, предметах, лініях...

Ш ирота мистецьких зацікав
лень О ксани вражає і захоп
лю є, викликаючи водночас ц іл
ком природне запитання: щ о ж  
усе-таки стане головним? "Сьо
годні — це ж ивопис та інсталя
ції", — вважає О ксана. Щр бу
де завтра — покаже час.
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КРИТИКА

Володимир МОРЕНЕЦЬ

ПОШУКОВИЙ ПРОСТІР І "ЄДИНА ПРАВДА ’*

У грудні 1945 року в німецькому містечку Ашаффенбурґ відбувся 
перший з'їзд МУРу, творчі принципи якого сформулював Улас Самчук 
у доповіді "Велика література”: "Немає жадного сумніву, що справа, ме
та, обов'язок є визначальні, а мистецтво, художні засоби, пошуки дос
коналосте стосовно до першого — підрядними". У "Думках про літера
туру" І. Багряний постулює: "В цілому комплексі засобів боротьби нації 
література повинна займати одну ділянку цілого поступального фронту, 
а український письменник повинен бути в перших його лавах. Поза 
тим я собі великої української літератури не мислю".

Так уже вкотре під тиском обставин із ланів уяви і чуття українські 
мистці скликалися під бойові иггандарти як речники головної ідеї — ідеї 
незалежности нації. Благородність і висота цих помислів не потребує ко
ментарів, як і самопожертва — хвали та подяки. Мистці люди емоційні. А 
Центральний провід УПА в найтяжчу пору трагічної битви намагався ви
вести своїх художників із лінії вогню і навіщось уберегти. Навіщо? Мабуть, 
щось знав: про різні рівні боротьби, про відлуння пострілу і відлуння сло
ва, яке знічується, меркне і чахне в однострої, навіть коли він свій, рідний.

Тим-то реакція молодшої Генерації мистців на заклики І. Багряного, 
У. Самчука, О. Грицая та інших ідеологів Великої літератури була кри
тичною. Ігор Костецький, Юрій Косач, Олег Зуєвський та інші пи
сьменники нагадали громаді, що в руслі державотворення має творити
ся високе мистецтво, не прикуте ланцюгами "мусу" до минущого часу, 
мистецтво українське, до якого прислухаються і німець, і американець, 
і англієць, байдужим-байдужі до "українського питання". Прислухають
ся і збагнуть, що є такий народ, бо є така художня література. Не боро
тьба, а література, мистецтво. МУР відіграв свою вікопомну роль, хоч і 
не зовсім так, як мислили його теоретики: "Може, це жорстоко (історія 
тільки такою і буває), — пише Григорій Грабович, — але, здається, що 
найбільшим досягненням МУРу було те, що він дав притулок таким 
“диверсантам”, а досягнення “великої літератури” в тому, що вона так 
швидко породила свою антитезу” (“Сучасність”, 1986, ч. 7 — 8, с. 80). 
Під "диверсантами" дослідник має на увазі поетів-модерністів і, пере
довсім, Нью - Й оркську групу, яка виступила на літературну арену в 50-х 
роках. Згодом, роздумуючи про творчу долю Михайла Рудницького, 
Богдан Рубчак сказав: "Спільна екзистенціальна ситуація просто при
мусила молодих письменників часто-густа відсувати естетичні пробле
ми на другий план, зосереджуючись на суспільній боротьбі. Врешті ця 
лицарська реакція до екзистенціальної ситуації свого народу знищила і 
групи, і навіть окремі таланти" (Рубчак Б. Пробний лет. / /  Розсипані 
перли. — К. 1991. — С. 39). Ні, ці молоді "диверсанти " не втратили ли
царства, не берегли себе, — більше того, в очах як старшої Генерації

* Д опов ідь  на пленумі Ради  Спілки письменників України 1.X I.19-94 р.
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емігрантів, так і материкової української літератури вони на довгі деся
тиліття себе загубили, аби зберегти щось важливіше — мистецьке нача
ло в мистецтві, красу яка правдива сама по собі. І зберегли. Саме по
езія діаспори стала тим живим пагоном на всохлому древі політизова- 
ного, ідеологізованого слова 50-х років, який невдовзі викинув буйноц- 
віт таких модерних талантів, як І. Драч, М. Вінграновський, І. Калине- 
ць, В. Стус та інші дебютанти 60-х, а за їхніми спинами, хай і не види
мі широкому загалу, та не менш значимі для вітчизняної лірики поети 
Київської школи (М. Воробйов, В. Кордун, В. Голобородько, М. Гри- 
горів) та інші вигнанці правдивого "соцреалістичного” мистецтва; і 
зрештою, оця, збережена за кордонами України, за океанами поезія 
мо^рного напряму, поезія творення краси заради духовної повні, роз
горнула глибини і праглибини Вітчизни в ліриці 80 — 90-х років, в її 
стильовому і філософському багатстві отверзла їх так широко, аж дій
шов нарешті до нас голос тих, хто беріг живе українське слово за кур
тиною неспростовної більшовицької правоти.

Нині ми вже добре знайомі з творчістю поетів Нью-Йоркської групи. 
Високою дисципліною думки і напругою почуття відзначається лірика Бог
дана Рубчака (СІЛА), котрий від 50-х років по сьогодні видав п’ять збірок 
поезій. Іще 1956 р. у вірші ’’Діамант" він ясно висловив своє розуміння по
езії як ‘просторої білої далечі душі”, задавленої в себе. Хто має очі, той по
бачить, скільки загальнолюдськи значимого розкривається в цій духом 
України освяченій художній далечі. Вісім збірок у творчому доробку рафі
нованого естета Богдана Бойчука, котрий зумів так змалювати Крукову го
ру над Стрипою, що видно її і з Мадріда, і з Нью-Джерзі. Кому це вадить? 
У руслі аванґарду працює автор ’’Поезій про ніщо та інших поезій на ту са
му тему” Юфй Тарнавський. Згадаймо також інші його збірки: "Без Еспа- 
нії”, "Пісні є-є”, ’’Поезії про ніщо”, самі назви яких досить симптоматичні. 
Математик за освітою, антитрадиціоналіст, він свідомо уникає будь-яких 
суспільних зводин, запрошуючи й нас ’’взятися за олівці і піти туди, де кін
чаються слова”, де починається чисте екзистентне тремтіння. Тим часом 
саме Юрій Тарнавський на босхівські роки нашої незалежности відгукнув
ся непримиренною публіцистичною поемою "У ра на”, виконаною на та
ких емоційних регістрах і з такою відвертістю, на які не стало сміливосте й 
сили в жодного з наших ’’громадянськи заанґажованих” поетів. 12 збірок 
віршів у творчому доробку Емми Андієвської (Німеччина), сенсорно-інту- 
їтивна глибина лірики якої подивовує світ. Живе і працює в Бразилії ще 
один член Нью-Йоркської групи — відома поетеса Віра Вовк. До речі, са
ме вона 1968 р. намагалася вивезти і видати за океаном вірші М. Воробйо- 
ва. Як вона взагалі знайшла його, початківця в запіллі, відомого тільки 
найтіснішому колу? Чому помітила і виділила? Тільки суголосність поетич
них ключів, творчих принципів може бути тому поясненням, потверджу
ючи спадкоємність модерної течії у вітчизняній поезії.

Серед мистців, які живуть і працюють у Сполучених Штатах, хочу 
згадати своєрідну постать Юрія Коломийця, що з його творчістю зна
йомить нас "Світо-вид” (II, 1990):

Були всі люди не
людьми
і тільки й признаку, що з глини,
а ми опудалами тьми
були ягнятами провини.
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Як зрозуміло з наведеної цитати, я не маю наміру стверджувати, що 
геть уся поезія з-поза кордонів України всуціль модерна, бо й немає 
ніякого антагонізму між різними напрямами єдиного національного 
поетичного плину, чистота і свіжість якого власне й залежить від 
нормального розвитку різних напрямів. Так, саме в руслі традиційного 
вірша при очевидних його індивідуальних відмінах працює Олександр 
Смотрич (Канада), котрий тяжіє до внутрішньої поліфонії вірша 
тичининського типу. Натомість добре відомий у нас Мойсей Фішбейн 
(Німеччина) зовсім не цурається їдкої адресної публицистичности, що її 
незрідка бракує нашій "патріотичній" музі.

Разом із тим, молодше покоління, як правило, віддає перевагу по
шуковим формам, а, головне, естетичним засадам поетичного малюнка. 
У Сполучених Штатах це — Іван Онужик та Марія Ревакович.

Низку відомих поетів зберегла і береже для української літератури 
Канада. Очевидно, насамперед випадає згадати тут Олега Зуєвського, 
одного з "диверсантів" МУРу , чия заглиблена в стихію символізму лі
рика полонить не одну юну душу. "Вибране" О. Зуєвського з вдум
ливою передмовою Соломії Павличко нещодавно було видане в 
Україні. На окрему розвідку заслуговує лірика Ліди Палій. За браком 
місця дозволю собі зацитувати мініатюру Ліди Палій, яка дає змогу від
чути манеру її проникливого поетичного живописання:

Не розпачай за осіннім листям.
Сніг поховав його гідно 
в високих курганах,

познімав білі шапки у смерек, 
що шанобливо похилились 
над мертвим літом.

Як бачимо, і мала засніжена місцинка може бути дзеркалом спокон
вічної етичної традиції, яку зовсім не обов'язково пропагувати — 
досить показати.

Світова географія нової української поезії широка. В Бельгії репре
зентує наше слово Роман Бабовал, автор п'яти оригінальних збірок і 
багатьох перекладних книжок. У Боснії — Михайло Ляхович, вірші 
якого перейняті журою за Україною, її незайманим, історично 
неповторним образом. У Бухаресті живе і працює Іван Ковач, поет 
тонкого образного бачення, визрілого на первні "кларнетизму":

Розлилися кров'ю, 
гвоздиками, — 
то вечір зайнявся 
вогнями,
і дише гріб ночі 
безмежною 
легенею 
неба.

З-поміж численних українських поетів Словаччини згадаю Ярослава 
Павуляка, вірші котрого не раз публікувалися в нашій пресі, а 
минулого року з'явилась і його збірка "Блудний лебідь".

Ціла когорта мистців живе у Польщі. Насамперед шанобливим 
словом належить згадати метра української модерної лірики Остапа 
Лапського. Задовго до того, як "барабани пафосу" перекрили і соль-
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фовий, і сопілчаний, і баладобудекяо-іронічний голос нашої пребагатої 
поезії, він творив чарівні зразки лаконічного сюрреалістичного 
малюнка, найближчі аналоги якого знаходимо нині у віршах Михайла 
Григоріва. З-поміж молодших напруженою духовною інтенцією 
виразно суб'єктивованої природи виділяється, як на мене, Тадей 
Карабович, котрий дебютував на початку 80-х років. А ще ж у Польщі 
вільну від декларативности поезію творять Женя Жабінська, Іван 
Киризюк, Роман Крик, Юрій Гаврилюк, відома в краї поетеса Міля 
Лучак. Підляською говіркою пише Софія Сачко.

Названі вище імена — лише частина того художнього материка, 
який ми мусимо освоїти, аби українська поезія розкрилася в своєму 
істинному світовому — географічно і естетично — огромі, аби її 
іманентні художньо-філософські пошуки не видавалися примхою заде
рикуватих чи відсторонених оригіналів, а сприймались як логічний, 
природний для жанру процес. Аби, зрештою, весь пошуковий простір 
не зводився до варіативного виголошення однієї-єдиної Правди. Хто її 
уздрів? Хто вхопив її за поли так, що вона раптом посумирнішала чи 
постатечнішала в холодній бронзі знання "як треба"? Задаю ці 
риторичні питання, маючи на увазі й статтю Юрія Мушкетика "Колесо" 
в "Літературній Україні" (27 жовтня 1994 p.). "Якщо ж узагальнити, — 
пише талановитий і шанований прозаїк, без сумніву і страху 
заглиблюючись у геть чужі для нього хащі літературознавчо-естетичної 
теорії, — то, власне, змагалися й змагаються реалізм та модернізм, 
одним з головних репрезентаторів якого, зокрема у нас в Україні, нині 
є авангардизм". Ради Бога, Юрію Михайловичу, не скидайте на плечі 
громади, яка. подеколи дещо читає, сім мішків гречаної вовни. 
Авангардизм до модернізму має таке саме відношення, як листопадова 
неділя до Великодня. Далі цю понятійну січку автор прекрасних 
історичних романів примножує через знак рівности поняттями 
постмодернізму, поставанґардизму, ба навіть окремими стильовими 
течіями на зразок сюрреалізму тощо. Не буду тут доводити, що названі 
поняття аж ніяк не синонімічні — це азбука сучасного світового літера
турознавства. Отож могли б "теоретичні" міркування щиро стри
воженого станом літератури письменника викликати тільки усмішку, 
коли б, попри благодійні наміри автора, так разюче, так загрозливо не 
нагадали, не перегукнулися з радянськими, партійними принципами 
поцінування літератури. Адже саме ця мірка — реалістичне і 
витребенькувате, читай: "наше і чуже" — прикладалися свого часу до 
творчости Йогансена, Свідзинського, Антонича, зрештою, Сосюри із 
резюме: "Вірші, які не служать народу". Якщо хто забув, най відкриє 
сьоме число журналу "Вітчизна" за 1951 рік. Юрій Михайлович 
закликає не винаходити "колеса" і не помічає, що сам тим часом 
наново вимайстровує триколісний — аби стійкішим був — велосипед, 
що тим ровером упродовж п'яти десятиліть вульгарна критика само
владно гасала нашими поетичними луками, вичавлюючи в них все 
нове, незвичне, незрозуміле охоронцям соцреалістичної чистоти. Хіба 
не перепало шістдесятникам? Я вже не кажу про внутрішніх і зовніш
ніх літературних вигнанців. І яка різниця, що, натискаючи на педалі 
єдиновірности, ті критики тримали над собою кривавий стяг? Стяг 
змінено на істинно народний, — а що із ровером робити, із тим самим 
методологічним одороблом поділу літератури на реалістичну і всю 
погану "іншу"? Я виступаю не проти персони, а проти явно гальмівної
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тенденції. Навіщо сьогодні взагалі витягати із запасників 50-х років цей 
іржавий механізм, коли чи не вся поезія зарубіжжя і потужна нова 
поезія України 80 — 90-х років свідчить про належність і нормальність 
взаємоіснування і взаємодії різних напрямів, різних "ізмів", де своє 
законне, природою дане місце має і традиційна, і модерна, і 
авангардна лірика?! Навіть коли остання комусь не подобається — вона 
потрібна! Не окремому ім’ярек, а жанрові, літературі, задля вільного її 
саморозвитку. Немає сумніву — наміри автора "Колеса" благородні, як 
благородним і достойним є позбавлений індивідуальних випадів виклад. 
Але виклад чого? Юрій Мушкетик запевняє, що перед кожним справді 
новаторським явищем він ладен упасти на коліна. Навіщо такий 
драматизм? Чи хто падав на коліна перед "Баладами буднів" І. Драча, 
"Ста поезіями" М. Вінграновського, "Пробудженою музою" І. Калинця, 
"Палімпсестами" В. Стуса, — а тим часом це та багато іншого, не 
обтяженого всенародним захватом — все це слава української поезії 
другої половини XX ст., це те, чим наше мистецтво апелює до світової 
естетичної думки.

Справжнім і глибоким є біль письменника за літературу, яка втра
чає позиції. Однак чи всі ті позиції відповідають її вічній, не на днесь 
тільки даній суті? І чи варто заради піднесення її авторитету знову 
скликати художників під бойові прапори, а тим паче таврувати всіх, хто 
через різні '’ізми" не втискується в однострій — ідейно-методологічний 
однострій? Все це вже було. Все це українська поезія зарубіжжя вже 
пережила. Пережила і передала сстафету новітнього — а це і значить 
модерного — пошуку теперішньо mv поколінню поетів. Так, Богдан 
Рубчак, Емма Андієвська, Остап Лдпський. Роман Бабовал — це 
модерн, так само як модерним був Тичина і Антонич, як модерними є 
нині Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Іван Малкович, Петро 
Мідянка, а зі старших — Павло Мовчан, Володимир Затуливітер і 
багато-багато інших прекрасних мистців, творчість яких не входить у 
жодний антагонізм ані з традицією, ані з авангардом, а все це разом — 
з провідною потребою. Тільки в множині напрямів ця потреба й 
задовольняється, хоча це не відразу помітно.

Я б і не торкався цієї теми, якби чи не вся українська поезія нового 
часу так кричущо не суперечила тезам, викладеним у "Колесі", коли би 
перетрухлі принципи національно перелицьованого соціологізму не 
висловлював письменник, обтяжений такою довірою громади і таким 
великим авторитетом. Отож гріх мовчати, коли в це слово закрадається 
така небезпечна омана, як поділ поезії на реалістичну і всяку іншу 
“погану”. Зрештою, я впевнений, що на змайстроване тоталітаризмом 
ложе неіснуючого реалізму українська поезія вже не ляже хоч би тому, 
що його — цього "реалізму" — в ліриці ніколи й не було. Є манлива і 
плідна множина художніх уяв, напрямів і стилів; оце її дорога, її 
щасливий шлях — як за межами України, так і в самій Україні.
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Соломія ПАВЛИЧКО

ПРИСТРАСТЬ І ЇДА: 
ОСОБИСТА ДРАМА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Іван Котляревський започаткував нову українську літературу 
бурлескною поемою "Енеїда" (1798), в якій їжа і пиття займає не 
менший обсяг тексту, ніж війни, подорожі й еротика. "Енеїда” стала 
свого роду кліше “національної народної людини”, чи не визначальна 
риса якої — напитися і наїстися. Ста роками пізніше інший 
український класик Михайло Коцюбинський змінив цей популістський 
стереотип. Він відкинув “профанну” сферу об'їдання, характерну для 
початків народницької літератури, і переніс свій погляд із побуту на 
почуття, психологію, красу. Таким є кліше Коцюбинського — естет, 
поет інтелігенції, людина тонких почуттів, рафінованої мови1. Однак 
біографія письменника, його особисте листування відкривають ще 
одного Коцюбинського — часто діаметрально протилежного до загаль
ноприйнятого уявлення про нього. Життя цього іншого Коцюбинсь
кого мало свою драматургію, кодовими словами якої були: пристрасть і 
їжа.

Творчість Коцюбинського припала на останнє десятиріччя XIX і 
перше XX століття. Fin de siecle в Україні не був такий виразний, як в 
інших європейських літературах, однак приніс в українську літературу 
елементи декадентства, символізму, неоромантизму, всього того, що за 
аналогією з німецькою та польською літературою дістало назву модер
нізму.

Однак, fin de siecles — як культура — Коцюбинського заторкнув 
мало. Коцюбинський, який справедливо вважається найвидатнішим 
стилістом української прози, модерністом не був. Навпаки, він почав 
як реаліст і народник під впливом Панаса Мирного й Івана Нечуя- 
Левицького, пізніше, на початку XX віку, відійшов від цього напрямку 
і, хоча симпатизував народницьким поглядам, однак у письмі схилявся 
до імпресіоністичної манери. Тут, щоправда, не було метаморфози чи 
суперечносте — адже імпресіонізм, цей останній великий стиль
XIX ст., був об'єктивним мистецтвом, побудованим на точному відо
браженні відчуття, враження, спостереження. Як психолог Ко
цюбинський найчастіше писав про людську і мистецьку роздвоєність, 
амбівалентність, свідомо чи підсвідомо відбиваючи свою письмен
ницьку і людську драму.

Коцюбинський написав досить небагато. Це —* оповідання і повісті, 
серед яких, як правило, виділяють "Fata Morgana" і "Тіні забутих 
предків". Під кінець життя він став відомим, і його твори видавалися 
російською, чеською, польською, німецькою, шведською та іншими 
мовами.

Від редакції. Здаючи собі справу з нетрадиційности підходу автора статті до теми та 
її дискусійности, все ж публікуємо цю розвідку.
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Його життя в основному проминуло в провінційних містах і 
містечках України, а також у Молдавії і Криму, де він був на урядовій 
службі. З 1898 року Коцюбинський напостійно поселився в Чернігові. 
Тут він працював чиновником у статистичному бюро губернського 
земства. Чернігів, одне з найстародавніших міст України, на початку
XX віку був глухою провінцією. За переписом 1897 року в ньому 
проживало 27 тисяч мешканців. Суспільним, культурним або науковим 
життям місто не відзначалося, єдиною перевагою була відносна 
близкість до Києва.

Саме життя закладало базу роздвоєносте Коцюбинського. Він був 
чиновником, який ненавидів царський режим. Він був українським 
письменником і засновником чернігівської ^Просвіта", а водночас на- 
службі говорив тільки російською мовою. Його творчість починалася 
тоді, коли діяли царські заборони на користування українською мовою. 
Отже, обставини склалися так, що він друкувався рідною мовою в 
Австрії (тобто в українській Галичині), а в перекладах російською — в 
Росії.

Він перебував під наглядом поліції за політичну неблагонадійність, 
хоча за своєю натурою не належав до тих, хто висловлює і формулює 
політичні платформи. Переважну частину життя прожив у містах, хоч і 
не великих, — однак більшість творів присвятив селу, селянам, 
народові”, який в українській політичній мові того часу був тотожний 

селянству.
У царині літератури Коцюбинський виявляв обережну зацікавленість 

новими віяннями. З одного боку, був новатором у сталі і психологізмі, 
з другого, надмірного новаторства остерігався. У пристрасних дискусіях 
про нове і старе, модернізм і традицію, які захопили буквально всіх 
його сучасників, Коцюбинський участи не брав. Його двоїстість 
висвітлює лист до феміністки, модерністки і взагалі найконтро- 
версійнішої письменниці зламу століть Ольги Кобилянської, надіс
ланий 25 жовтня 1902 року. В ньому він просив її дати якийсь твір для 
альманаху пам’яте Пантелеймона Куліша, хвалив її роман "Земля”, 
нарешті додав:

"Знаючи наші широкі круги читачів, що ще знаходяться під впливом 
реалізму і сливе в о р о ж е  в і д н о с я т ь с я  д о  м о д е р н и х  
н а п р я м к і в  л і т е р а т у р н и х ,  ми не зважуємося давати такі 
речі, як Ваше “Тут повинні рожі стояти”, яке нам дуже сподобалося.

Наших читачів ще треба виховувати, і доводиться робити це 
обережно. Бувши у Росії, Ви, певне, трохи познайомилися з умовинами 
нашого життя і не здивуєтесь тому, що пишу” (5, 273)2.

Коцюбинському йдеться не про політичну, а про естетичну обереж
ність, про домінування реалізму, проти якого він сам не зважується 
повставати. З одного боку, йому імпонує європейськість Кобилянської 
(це підкреслено у всіх його листах до неї) і європейська література 
взагалі; з другого боку, модернізм, експеримент, повстання проти ка
нонів дещо лякають.

А в пізнішій розгромній рецензії на першу книжку Миколи 
Філянського (“Лірика”, 1906) Коцюбинський виступає як цілковитий 
консерватор. І хоча його критика в деталях справедлива, — в цілому 
вона показує нерозуміння спроби Філянського модернізувати сталь 
української поезії.
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Ця ж сама обережність так і не дозволила йому випробувати великі 
форми. Він писав якось до Панаса Мирного: "хочеться мені... 
спробувати свої сили на великій речі, на романі — та лячно..." (5, 221).

Обережність, можливо, була однією з причин відчуття неви
вершеносте, яким тяжко страждав Коцюбинський. Це була справжня 
драма письменника. "Так мало і так невдатно робив (тепер, як став 
старший — всі гріхи видніші мені)..." (7, 112) — писав він до 
Володимира Гнатюка. Він був самокритичним, особливо під кінець 
життя, і мав добрий літературний смак. Через двадцять років після 
дебюту він перечитав твори, які принесли йому літературну славу, і був 
у відчаї, що вони включені до його російського видання. "Скільки тут 
солодкого, ідеалізації селян, яка примітивна техніка і яке без краю 
скучне! Я просто червонію, перечитуючи повість"(7, 103), — писав він 
зокрема про оповідання "На віру".

Однак, найбільшою драмою і проблемою Коцюбинського було, 
здається, його особисте життя. Його дружина Віра Дейша (1863 — 1921) 
була цікавою постаттю. Вона закінчила Бестужевські курси в Пе
тербурзі. За поширення нелегальної літератури в 1893 році була півроку 
ув'язнена у Варшавській цитаделі, а в пізніші роки перебувала під 
наглядом поліції. Писала популярні статті з природознавства. Вони 
познайомилися в 1894 році і одружилися в 18963. Однак його багато
літні стосунки з іншою жінкою дозволяють припустити, що цей шлюб 
не був щасливим.

Коли Коцюбинський познайомився з Олександрою Аплаксіною в 
1902 році, він був уже батьком чотирьох дітей і керівником відділу 
сільськогосподарської поточної статистики в Чернігові, де вона так 
само працювала. Взимку 1904-го між ними виникло взаємне зацікав
лення.

Роман почався з того, що тепер називається sexual harassment. 
Коцюбинський покликав Аплаксіну до телефону, який знаходився в 
коридорі. Насправді ніхто не дзвонив, і це був трюк Коцюбинського, 
щоб виманити її з кімнати і поцілувати. Вона вирвалася з його обіймів і 
образилася. Наступного дня з'явилася перша записка4, яку Коцю
бинський поклав на робочому столі Аплаксіної. Вона починалася так: 
"Не сердитесь на меня. Я виноват только в том, что Вас люблю, горячо 
и искренно...". Це був березень 1904 року. Однак у цей час Аплаксіна 
не прийняла залицяння Коцюбинського, хоча він їй подобався. Перше 
побачення відбулося 3 січня 1906 року. (Цю дату він ціле життя 
відзначатиме як свято). Вони гуляли вулицею і вперше розмовляли про 
свої почуття одне до одного. В малому провінційному місті йти їм було 
нікуди. Коцюбинський жив із дружиною, чотирма дітьми, матір'ю і 
сестрою. Аплаксіна — з матір'ю і сестрою. Коцюбинський у цей час мав 
41 рік, Аплаксіна — 26.

Зустрічі найчастіше відбувалися на вулиці, в домовленому місці й у 
певний час. Часом — удома в Аплаксіної, коли там більше нікого не 
було. Записки передавалися на роботі в умовленому місці, найчастіше 
клалися в кишеню плаща в гардеробі.

У своїх листах до Аплаксіної Коцюбинський пише, що любить 
тільки її одну, безмежно і навіки. Ця любовна нота витримана 
протягом усіх років їхнього листування. На початку їхніх стосунків 
Коцюбинський у своїх листах дещо загально говорить, що чекає того 
часу, коли вони з Аплаксіною будуть остаточно разом. Однак ніяких
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конкретних реальних планів він не робить. Це скоріше мрії его- 
центрика: "Я уверен, что ты была бы прекрасным товарищем мне..."5.

Єдина спроба влаштувати якось спільне життя сталася в 1907 році. 
Коцюбинський написав до свого знайомого в Катеринославі з 
проханням підшукати йому там роботу, щоб переїхати туди з 
Аплаксіною. Однак товариш виявився на лікуванні за кордоном, і 
нічого не вийшло. Стосунки з Аплаксіною залишалися в таємниці, а 
зустрічі відбувалися в глибокій конспірації.

В 1907 дружина Коцюбинського Віра дістала анонімного листа про 
любовну аферу свого чоловіка. Вона спробувала з’ясувати стосунки з 
Коцюбинським. Однак він ухилився від чітких пояснень: "Я уклонился от 
объяснений — ни да, ни нет. Так пока лучше. На все придет время"6.

Скандал стався на початку 1908 року. До Віри потрапив лист 
Аплаксіної. Вона знову спробувала з'ясувати стосунки з чоловіком. 
Тепер Коцюбинський не може заперечити свій зв'язок і бачить свою 
проблему як конфлікт між почуттям і обов'язком. На цю тему лист до 
Аплаксіної:

"Пишу тебе после объяснения, мой друг. Мне предъявлено было 
твое письмо с добавлением, что это письмо от тебя. Я прочитал и не 
отрицал. Не смотря на ожидания, — никаких упреков, никаких сцен. 
Наоборот — столько высказано было благородства, участия и доброты
— что я был сражен. Оказалося, что В [ера] Щустиновна] очень любит 
меня, чего я не подозревал. Она умоляла меня не бросать семьи, не 
губить всех. Мне было так страшно тяжело, так невыносимо, что я 
плакал. Теперь у меня туман в голове. Не знаю, переживу ли я 
тяжелую душевную драму — этот конфликт между долгом и чувством. 
Что делать? Мучительно тяжело.

Неужели я могу приносить только одно горе окружающим меня и 
себе самому!

Не могу сейчас соображать, не могу писать. Сообщаю тебе только 
факт и жду от тебя ответа по адресу до востребования. М. С. Пиши.

Твой”7.
Признання Віри Устимівни потрясло Коцюбинського. Його 

люблять, отже, з цим треба рахуватися. Адже любов до нього — 
серйозний аргумент.

Коцюбинський дещо патетично називає свою ситуацію конфліктом 
між обов'язком і почуттям. Для нього найголовніший персонаж цієї 
ситуації, її центр — він сам. Це він переживає душевну драму. Це він 
страждає. Однак рішення про те, що робити далі (сам він нездатний до 
дії) має прийняти хтось інший. Перед цим фактом він ставить 
Аплаксіну.

Її перший імпульс — розірвати ці стосунки, які тепер стали 
безперспективними. Однак Коцюбинський засипає її листами, в яких 
описує свої страждання, своє горе, апатію, втому, нарешті, свою 
фізичну хворобу. Він наголошує не на любові, а на дружбі. Як друг 
Аплаксіна не може його покинути в тяжку хвилину. Врешті його 
ламентації зробили своє. Все залишається по-старому, за винятком 
одного — перспектива спільного життя з Олександрою Аплаксіною 
більше не обговорюється. Натомість часто обговорюються питання 
конспірації. Як, наприклад, передавати листи, щоб їх не перехопила 
дружина. Дарунки, куплені в Італії, Коцюбинський посилає посилкою з 
Києва на ім’я подруги Аплаксіної. Водночас він же дратується їхньою
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"обережністю" під час побачень і наполягає, щоб Аплаксіна поселилася 
сама, і тоді вони б могли вільно зустрічатися в неї вдома.

Що ж до дружини, то можна припустити, що Коцюбинський 
переконав її ще в 1908 році, що його стосунки з Аплаксіною при
пинені. Принаймні в листах з Капрі і подорожей по Європі він посилає 
Вірі поцілунки, сумує з приводу того, що вона не може бути з ним; ті 
ж самі слова, тільки у дещо палкішій формі він адресує і до 
Олександри Аплаксіної.

Тут я перехожу до найцікавішої і найпарадоксальнішої частини 
спадщини Коцюбинського — його листування з дружиною Вірою 
Дейшою та подругою Олександрою Аплаксіною.

Отже, знову повертаюся до Віри Дейші — дружини. Листи до Віри, 
хоч і мали ще до їхнього одруження "ділову частину" (що купити або 
продати, прислати чи не прислати), у своїй любовній частині дуже 
схожі на майбутні листи до Аплаксіної. І в формах звертання (“моя 
голубко”, “моя дитиночко”), і в любовному дискурсі. Стосовно обох 
він бере на себе роль патріарха-батька, найчастіше звертаючись "детха" 
до Олександри і "дитиночко" до Віри. Хоча насправді виявляє 
інфантилізм у стосунках із обома.

Любовні листи до Віри — ескіз майбутніх листів до Олександри. У 
другому випадку дуже часто розвиваються риторичні моделі, розпочаті 
в першому. Схожість листів до обох жінок в деяких випадках просто 
феноменальна.

Наприклад, лист до Віри від 4 жовтня 1896 р. починається так: 
"Добридень тобі, моя ясочко! Чи добре виспалась? Дай твої устоньки, 
очки, бровенята. Цілую без ліку..." (5, 79). А ось початок одного з 
листів до Олександри 1906 року: "Доброе утро, Шурочка. Дай губки. А 
теперь глазки. Целую..."8. Що ж до запитання: "Як спала?", то воно 
зустрічається в дуже багатьох листах. Тема "ти мені снилась" — так 
само найпопулярніша в обох випадках.

Весь любовний дискурс листів до Віри, по-перше, обмежений, по- 
друге, штучний, псевдолітературний, переповнений пестливими сло
вами, де почуття втілене в зменшувальних суфіксах, як от: "коханнячко 
моє гаряче" або "моє серденяточко", "моє щастячко". Загалом, лю
бовний дискурс в українській літературі на цей час вироблений слабо. 
Власне, листи Коцюбинського — перша спроба висловити почуття, 
адресовані конкретним людям. Однак за манерою вони нагадують 
скоріше пасажі з народницьких повістей Квітки-Основ'яненка. Він 
цитує вірш Грабовського (переспів вірша Бенедиктова):

"Ти моє сонце, південне проміннячко,
Місяць сріблястий, зірка тихесенька.
Ти — моя радість і горе-боліннячко,
Ранок мій ясний і нічка темнесенька!” (5, 148).

Стиль власних признань Коцюбинського позначений такого роду 
літературщиною. В російському варіанті, в листах до Олександри, це 
вдається дещо краще: його почуття сильніші, нарешті, існувала певна 
російська традиція говорити про почуття, якої ще по суті не було в 
українській культурі. 1

У 1896-му, в рік їхнього одруження, у листах Коцюбинського до 
дружини з Криму, де він працював у філоксерній комісії, починаються
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регулярні звіти про їжу. Віра символізує комфорт родинного життя, а 
їжа — комфорт його нового стану і певну сексуальну вдоволеність. 
Лист до Віри 13 жовтня 1896 року: ’’Сонечко ти моє! Ти мені світиш і 
грієш. Твої листи для мене — половина життя. От і нині дістав листа 
од тебе... Я мало не з’їв твого листа, таким він був мені солодким, а 
найпаче від грушової підливки. Ай, ті груші: побились потовклись та 
напустили такого соку, що лист твій та бонзині9 книжки як душенина 
упріли в тому сокові. На превелику силу одліпив я його від коробки і 
тільки що розклав на столі, щоб хоч місцями прочитати, коли знов 
лихо: оси зачули, що прийшов лист од Віри, і роєм назлітались його 
читати” (5,92). Лист од Віри до Алушти був вкладений у посилку з 
грушами та яблуками. І, хоч вони потовклися й погнили в дорозі, він 
дякує за цю солодку посилку, яка видалася йому такою смачною. 
Коцюбинський, як показують його перші листи до дружини, цінував 
добру їжу, і ця їжа, за народним українським прислів'ям, була шляхом 
до його серця. Задоволення від смачної їжі й еротичне збудження 
зливалися в одне солодке почуття, яке певний час визначало його 
життя в ролі молодого мужа.

І все ж за кілька років його привабив інший смак. В одному з ранніх 
листів до Аплаксіної Коцюбинський писав: ’’целую твои губки, такие 
вкусные"10. Або: "...все пальчики целую, глазки, губки. Как вкусно!"11

Смак і апетит до їжі, звичайно, залишився і навіть зріс. У листах до 
дружини він постійно пише про їжу, режим дня, свої фізіологічні 
спостереження. Листи до Аплаксіної в перші роки їхнього зв'язку, 
навпаки, наповнені почуттям, поцілунками, мріями про зустрічі, 
враженнями від зустрічей, переказами любовних снів тощо. На початку 
Аплаксіна належить до високої сфери його життя. Любов — духовне 
почуття. Її місце коло літератури. В одному з ранніх листів до 
Аплаксіної Коцюбинський пише: "...весь внутренний мир мой наполня
ешь ты да соперница твоя — литература"12.

Однак про літературу в його листах до Аплаксіної йдеться значно 
менше, ніж у його листах до Віри кінця 90-х років. З часом літературна 
тема з листів поступово зникає. Дуже рідко він згадує про читання 
якоїсь книжки, ще рідше ділиться творчими задумами або ідеями. Зате 
часто згадує, як він спав, як виглядає або почувається, як змарнів чи 
поправився, засмаг чи зблід, приймає ліки чи ні, описує безкінечні 
консультації в лікарів, дантистів, не забуває також згадати про візит до 
перукаря і кравця з інформацією про ціну пошитого костюма чи 
плаща. Останнє, звичайно, адресується дружині.

Отже, в листах до Аплаксіної превалює еротика. У листах до Віри — 
гастрономія. Його апетит — його найбільша радість, симптом його 
фізичного і духовного здоров'я, про який він майже з піднесеністю 
повідомляє обох своїх кореспонденток. Тема апетиту поступово по
ширюється до писання: "...работаю, пишу, но все как-то без ап
петита"13. Це адресується Аплаксіній. Ось він у маєтку мецената Євгена 
Чикаленка під Києвом в червні 1908 року. Тут Коцюбинський 
відпочиває, нічого не пише й не читає, спить, їсть, загорає. Листи до 
Віри і до Шури пишуться і відсилаються майже одночасно. Вони 
містять майже ідентичні пасажі. В листах до Віри, однак, більше 
побутових деталей, гастрономія — на першому місці. Найбільша радість 
його канікул — це його гарний апетит. Як от:
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19 червня 1908: "З обідом тут не так погано, як думалось. Живе тут 
економка, яка старається догодити. Достає десь м'яса, варить каву, а 
сьогодні зробила на солодке морожене і навіть добре. Молока багато, і 
я п’ю його замість чаю" (6, 91).

23 червня 1908: "...сьогодні несподівано занедужав на шлунок, 
болить голова, не спав, в роті гірко, і нема апетиту. З обідом тут все- 
таки не дуже добре, бо м’яса нема, кури слабують в селі, і небезпечно' 
їх їсти, а на обід мусять давати все тісто — варене, печене й смажене, 
що для мене не дуже здорово. Треба якось оберігатися і більше жити 
на молоці та яйцях".

Трохи далі в тому ж листі: "Як там з гусінню, чи будуть у нас які 
фрукти?" (6, 93).

26 червня 1908 p.: "Встаю о 6 або о 6 1/2, гуляю до 8, у 8 їм яйця, 
яєшню, печену картоплю, молоко, каву або чай, що сам загадаю. По 
сніданку гуляю серед поля до 1-ої, коли обід. Розкопав собі спаржу і 
салату. Видумую сам страви. О 4-й полуденок — кисле молоко або що 
інше, знов гуляння до 8, коли дають вечерю, а по вечері, о 10, спати, 
їм доволі багато, більше, ніж удома" (6, 94).

Того ж самого дня в листі до Аплаксіної він описує свій розпорядок 
дня майже тими самими словами: "...встаю в 6, гуляю до 8. Завтрак 
(основательный) и опять гуляю до обеда, до 1 часу. Потом гуляю до
8 вечера, с промежутком в 4 на еду. В 8 ужин, в 10 спать"14. Як бачимо, 
едина відмінність цього звіту — нема деталей харчування.

І знову лист до дружини, 6 липня 1908 року: "Почуваю себе добре, 
хоч вчорашній обід був для мене незвичайний: сардини, балик, 
мариновані карасі, раковий холодець, мед (такий, що п'ють)" (6, 98).

Перелік цитат аналогічного змісту можна продовжувати. В листах до 
Аплаксіної, писаних у ті ж самі дні, кулінарна тема звужена до згадки 
про брак або присутність апетиту. Він обох благає писати якнай
частіше, обом посилає поцілунки, обом скаржиться на самотність і 
пропонує зустрітися в Києві, до якого з маєтку Чикаленка чотири 
години їзди.

Коцюбинський кілька разів проводив літні канікули, а останнього 
разу й зиму в Італії, на острові Капрі. З часом його подорожі ставали 
все довшими, відповідно листів до обох жінок писалося все більше і бі
льше. Зазвичай, до Капрі він їде через Львів, Відень, Венецію, Флорен
цію, Рим, Неаполь або ж пароплавом із зупинками в Греції, Туреччині 
та в різних італійських портах. З усіх зупинок і, звичайно, із самого 
Капрі Коцюбинський пунктуально пише листи до Олександри і до Ві
ри, які відсилаються одночасно і знову майже буквально повторюють
ся, за винятком деяких деталей, а також мови: до Віри листи україн
ською мовою, до Олександри — за кількома винятками, російською.

Коцюбинський уже в 1906 році знає, що всі його хвороби, від яких 
він постійно шукав ліку і вдома, і в Італії, викликані роздвоєністю його 
життя. "Невозможность часто видеть тебя, невольная разлука и неудов
летворенность такой раздвоенной жизнью, какой теперь приходиться 
жить мне — все это подчас страшно измучивает меня — и в этом моя 
болезнь"15, — пише він до Аплаксіної. Він не зміг розв’язати цей життє
вий вузол, який із часом усе тісніше затягувався. Почуття подвійности 
життя і внутрішньої безнадії проступає часом у листах до сторонніх 
людей. До Чикаленка: "... в останні часи напав на мене такий сум, така 
безнадія, що все стало байдужим. Не знаю, може серце тут винне, а
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може щось інше, довго було б писати й нелегко п и с а т и . . (7, 116). Сло
во "серце" можна розуміти в буквальному і в фігуральному сенсі. Його 
подорожі, які ставали все довшими і пояснювалися необхідністю ліку
вання, мали ще й інший сенс. Це була свого роду підсвідома втеча від 
проблем, тобто від головної проблеми його приватного життя. Тому на 
Капрі він щасливий. Попри хвороби й деяку самотність він справді на
солоджується життям. І це почуття радости, внутрішньої гармонії ви
хоплюється в листах, хоча Коцюбинський намагається всіма силами 
стримати його, не забуваючи в кожному посланні нарікати на свій фі
зичний стан. Його обидва амплуа: в листах до Аплаксіної — нещасно
го, змученого чеканням зустрічі коханця, в листах до Віри — хворого 
мужа не передбачали радісних і веселих тонів в описі власного побуту.

Його листи і записки до Аплаксіної переповнені почуттям, навіть 
пристрастю. Бачити, цілувати, обнімати, просто бути з коханою жінкою
— його найбільше бажання. Однак його любов досить егоїстична. Лю
бовний дискурс листів до Аплаксіної — не тільки і не так "я люблю те
бе", як "люби мене", "не забувай мене", "пиши, що любиш". Або: "Я 
считаю себя очень счастливым, имея такого хорошего друга, зная, что 
для меня бьется и живет такое любящее сердце"16. Або: "Все будет хо
рошо, люби только меня, остальное неважно"17. Навіть його вітання з 
днем народження позначені цим егоїзмом: "Мне кажется, ты родилася 
для того, чтобы наши души могли встретиться на нашем земном пути и 
слиться в одном большом чувстве..."18.

Письменник, мужчина навіть не приховує того, що в Аплаксіній шу
кає окраси для свого життя, стимулу своїх почуттів і своєї творчости: 
"Если великий Данте имел свою Беатриче, то пусть позволено будет 
мне, обыкновенному смертному, иметь свою Беатриче-Шурочку, любо
вь которой зажигает во мне огонь и согревает сердце. Вот сейчас — 
мне хочется прижать твои руки к моему сердцу и с благодарностью, с 
глубокой радостью поцеловать их за то, что они дали мне счастье, ожи
вили и украсили мою жизнь"19. Очевидно, Аплаксіна іноді підозрівала 
його в егоїзмі, адже він відповідав їй: "...я все думаю, что ты не счита
ешь меня холодным егоистом, думающим всегда только о себе"20.

У цілій низці листів із Капрі (1911 р.) Коцюбинський описує Аплак
сіній своїх численних прихильниць, які приносять квіти, записки, а та
кож залицяння до нього італійських жінок. І справа не тільки в тому, 
що він любить увагу до себе, хоч і часто зауважує, що товариство його 
обтяжує, — він свідомо пробує викликати ревність і заздрість Аплаксі
ної. Очевидно, вона дорікає йому, а він запевняє, що вона не має під
став для ревнощів.

Крім того, любовний дискурс Коцюбинського парадоксальним чином 
позначений дидактизмом. Він звертається до Аплаксіної майже з мора
лізаторськими закликами: "Не бойся разочарований, люби и береги на
шу любовь. Любовь надо беречь"21.

Коцюбинський обсесивно стежить за своїм організмом. їжа, як доз
воляють припустити його листи до дружини, є базовим інтересом його 
життя. Від їжі залежить тілесне здоров'я, а від нього — духовне. Від ос
таннього ж — можливість думати і творити. Він невтомно описує Вірі 
найменші деталі свого стану, апетиту, вигляду, режиму, шлунку (“доб
рий шлунок” або "поганий шлунок" — незмінна деталь кожного листа, 
він стає своєрідним фетишом, яким буває хіба що для дітей молодшого 
віку). Віра, його дружина, яка в молодості була революціонеркою, судя
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чи з їхнього листування, не просто прийняла патріархальний розподіл 
ролей у сім'ї, — в своєму шлюбі вона почала виконувати роль матері 
свого чоловіка. їй належалося зокрема приймати фізіологічні звіти про 
те, як йому їлося і як по тому працював його шлунок. Що ж до самої 
матері, то вона зіграла в житті Коцюбинського особливу роль. Стосун
ки Коцюбинського з матір'ю і їх вплив на формування його особистос- 
тости та творчости мали би стати окремою темою психоаналітичного 
характеру. В рамках цієї статті зазначу, що Коцюбинського з матір’ю 
пов'язували близькі стосунки в його дитинстві та юності, через неї він у 
молодості кинувся на батька з ножем, а після його одруження вона жи
ла з ним та його родиною. В час його від'їздів нею опікувалася Віра.

На Капрі Коцюбинського захоплює природа, краса пейзажу, чисто
та, але так само і їжа, про яку він звітує з бухгалтерським педантизмом: 
'...Годують три рази в день: вранці 2 чашки какао, або кави, або чаю, 
масло, мед. В 12 1/2 сніданок з 2 страв (одна м'ясна), сиру і фруктів. В
7 1/2 обід з 5 чи 6 страв. Все смачно і дуже по-панськи. За це все я 
плачу 6 лір на добу, себто 37 к. х 6 = 2 р. 22 к. Так дешево — трудно і 
уявити собі..." (6, 124).

Ще один лист із Капрі, того ж самого 1909 року: "Хоч у Відні я й не 
був у лікаря, проте знав, що буду почувати себе добре на Капрі, — і 
справді так воно вийшло. Каву і вино я покинув пити. П'ю часом 
трошки вина, що називається “Вермут Торіно”, — се солодке, смачне 
вино, настояне на ароматичних гірських травах і таке корисне для 
шлунку, як “Сан-Рафаель”, тільки дешеве. Замість кави п’ю какао, дві 
великі чашки щоранку, з маслом, медом і докторським хлібом. Молока 
не п'ю, бо не треба. Тут так добре годують, що більше їсти не можу. 
Сплю добре...” (6, 134).

Листи з Капрі 1910 і 1911 років наповнені аналогічними за дета
льністю звітами про з'їджене і випите. До Віри з пароплава, Константи
нополь, 6 червня 1910: "Годують нічого собі, в і ї  сніданок з 4 страв, в 
6 1/2 обід з 6 страв, фрукти і кава. Дають і вино. Тільки вранці погано, 
бо дають чорну каву. Мушу замовляти собі какао і молоко, і за це ок
рема плата" (7, 17).

9 червня, 1910 по дорозі з Салонік до Афін, з того ж самого пароп
лава: "Готують тепер зовсім порядно, на сніданок 4 страви (суп, конче, 
сир, вино, фрукти). На обід 6 — 8 страв, вино, фрукти, чорна кава. 
Сплю часом і вдень, спочиваю " (7, 21).

Нарешті, з Капрі 16 червня 1910: "Годують так смачно, гарно і гігі
єнічно, що і слів нема на похвалу. Ще кращий кухар, ніж торік. Трохи 
мало дають, але я не голоден, бо страв багато" (7, 24).

В усьому іншому — описах природи, народних свят, подорожі з 
Горьким на яхті і т. і. — листи до обох жінок майже точно повторю
ються. А деякі з них цілком ідентичні. І все ж в одному з листів до Ап
лаксіної він не витримав і поринув у свою улюблену гастрономічну те
му:

"Спрашиваешь, чем я питаюсь, есть ли здесь фрукты. Остров сла
вится фруктами на весь свет. Ежедневно ем апельсины, которые пода
ют нам прямо с дерева, с листьями на ветках, сочные, ароматные и 
сладкие, какие мы не едим у себя. Пожираю персики, абрикосы, 
сливы, миндаль (еще зеленый, но тем вкуснее), черешни. Скоро будет 
готов виноград, но я уже не дождусь. Словом, фруктов очень много. 
Вообще же кормят меня чудесно, роскошно даже, кроме того подается
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все очень изящно..."22. Далі Коцюбинський описує кімнату, меблі, ціни, 
готельні порядки, нарешті, вид із вікна.

Отже, перелом нарешті відбувся. Чим ближчий стає їхній зв’язок із 
Аплаксіною, тим більше еротичну гастрономію заміняє реальна. А 
любовний дискурс стає дискурсом переповідання їдження та його 
ритуалів, присутности чи відсутности апетиту. Чим більше він згадує 
про те, що їсть, тим менше він пише про те, що написав чи прочитав. 
Паралельна тема до їжі — розлінувався, нічого не читаю, відпочиваю.

З віком Коцюбинський починає культивувати досить гедоністичний 
стиль життя. Хоча і тут він роздвоєний: з одного боку, прагне 
елегантного життя, з другого, постійно сумнівається, чи може собі його 
дозволити. Він нарікає в листах на брак грошей, однак живе у 
найдорожчому на Капрі готелі. Його найбільша насолода, майже екстаз
— їжа. От він у старовинній кав’ярні в Константинополі: "Ложусь на 
диван, подают мне сладкий кофе, гьрячий уголь для папирос. Лежу и 
наблюдаю эту своеобразную азиатскую жизнь..."23. А от вже на Капрі: 
"...после обеда нежусь в удобном раздвижном кресле"24. І все ж, хоч 
його ваблять гастрономічні насолоди, він не гурман, що, цінує рафі
нований смак і букет вина — він цінує кількість, корисність, а також, 
бажано, дешеві ціни.

Дбаючи про своє здоров'я, Коцюбинський постійно вигадує для себе 
дієти, рецепти. Він то п'є вино і каву, то утримується від них, то 
дозволяє собі молоко, то забороняє. Навіть в останні місяці життя, 
коли стан його серця серйозно погіршився, він пробує лікувати себе 
дієтою, вважаючи, як це свого часу робили Гоголь або Ніцше, що всі 
проблеми його здоров'я пов'язані зі шлунком. Про це йдеться в його 
останньому листі з лікарні до Аплаксіної.

Правильна їжа — не лише запорука здоров'я, а ще й ключ до краси. 
Коцюбинський надзвичайно стежить за своєю зовнішністю і культивує 
свою красу: "Часом я сам любуюсь собою в дзеркалі, такий маю здоро
вий вигляд..." (7, 57) — пише він в одному з листів до Віри. Він навіть 
починає фарбувати посивілу борідку, чим дивує старих знайомців.

Головна його порада Аплаксіній — добре їсти і поправлятися. П о
правитися — означає поздоровіти і погарніти. Цього він прагне сам і 
просто ламентує, коли на відпочинку не поправляється. 15 січня
1912 р. до Віри з Капрі: "І їм добре, і сплю — а не поправляюсь чогось. 
Не знаю. Певно, трудно мені поправитись" (7,178).

Процес свого поправляння він коментує в численних листах до обох 
жінок. Те ж саме він радить Олександрі: "Очень меня радует, что ты 
хорошо проводишь время, беспокоит только, что устаешь. Ведь ты так 
и не поправишься, а, между тем, за этот месяц ты-должна бы сделать 
запас на весь год"2 .

Або з Криворівні, липень 1912: "Очень меня обрадовало известие, 
что ты поправляєшся. Ты знаешь, я всегда хотел видеть тебя полной, 
здоровой. Полнота тебе идет, решительно утверждаю.

Я тоже, кажеться, растолстею здесь: ем непомерно много, как нигде 
и никогда. Кормят 4 — 5 раз в день, при чем аппетит возрастает со
размерно количеству блюд. Здесь очень много земляники, мы погло
щаем ее в невероятном количестве; кроме того, имеем ежедневно све
жую чернику, которую приносят корзинами. Скоро поспеют черешни 
(здесь все поздно зреет) и малина лесная, а также ягода, называемая 
здесь "гогозы", очень вкусная и красивая”2 .
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Він пишається тим, що може їсти дуже багато, а також за будь-яких 
обставин. Ось він на пароплаві з Мессіни до Неаполя: "З Мессіни до 
Неаполя гойдало нас страшенно. Всі були слабі, на палубі стояв стогін, 
ніхто нічого не їв, тільки я та один грек, та ще капітани, як добрі 
моряки, почували себе чудесно, їли і гуляли, хоч доводилося і раком 
ставати на парохідній палубі” (7, 26).

Майже в усіх процитованих описах їжі (і в сотнях непроцитованих) 
впадає в око її кількість, як от: ’’непомерно", "невероятно” тощо. Рідко 
з'являються естетичні коментарі на зразок "красива ягода". І ще рідше 
згадки про смаки та їх розрізнення. Якщо прийняти відому семіотичну 
опозицію між manger і gouter,27 де в першому випадку їжа означає силу 
і владу, а в другому — смак, то Коцюбинський схиляється до manger. 
Це парадоксальний висновок для письменника, який вважається 
найелегантнішою людиною і найбільшим естетом літературної форми, 
стилю, мови в українській прозі.

Найцікавіша (з гастрономічного погляду) частина перебування 
Коцюбинського на Капрі — це його трапези з Максимом Горьким, 
їхній опис — апофеоз їжі як manger. Горький проживає на віллі, де 
разом із ним часто живуть численні родичі і друзі. Багатство і 
відкритість цього дому, знамениті гості, серед яких Шаляпін і Бунін, 
розкоші столу, обіди, які не раз тягнуться за північ, нескінченні дебати 
про літературу (“ ...література за обідом і по обіді, за вечерею і по вечері 
розмови, суперечки, читання і знов читання”(7, 177), — все це по
трясає уяву Коцюбинського, хоч він і сам далеко не аскет. Стиль життя 
Горького викликає в Коцюбинського змішане почуття захоплення й 
остраху.

Під час останнього перебування на Капрі в 1911 році Коцюбинський 
живе в Горького. Як завжди, нарікає (в листах до обох) на самотність. 
Крім того, скаржиться, що йому не вистачає часу на літературні 
заняття. Однак це й не дивно: з розпорядку дня, який він переповідає 
Вірі, видно, що на їжу витрачається коло 5 годин: "Мій день сходить 
так: встаю у 8 1/2, о 9 п'ю каву (властиво — молоко) з маслом і 
докторським хлібом і защаю мандаринами, фігами, сухим виноградом 
або яблуками. Потому зараз сідаю за роботу ...і працюю до 1 год. О 
першій обід, який з розмовами і з читанням газет тягнеться до 3 год. 
Тоді іду гуляти. Часом гуляю з знайомим галичанином. О 5-й вертаюсь 
додому і читаю до 7. Од 7 до 9 вечеря — і тоді знов пишу до 11 1/2, в
12 спати". (7, 163). І в тому ж листі трохи пізніше: "Нарікаю тільки, що 
дні короткі, не стає мені часу, мало читаю..." (7, 164).

Найбільше потрясають Коцюбинського влаштовувані Горьким 
пікніки з рибальством. Спочатку Коцюбинський ставиться до цього з 
пересторогою: "Представь себе — и я ужу. Сначала мне было совестно 
подсекать клюющую рыбу, ей это больно, а теперь озверел и вхожу в 
азарт"28. Співчуття до "бідної риби" трохи фальшиве, враховуючи далеко 
не вегетаріанські смаки Коцюбинського, а формула озвіріння 
(“озверел”) додатково підтверджує функцію їжі як manger.

Влітку 1910 року Горький влаштовує рибалку на честь Коцюбинсь
кого. Вона так потрясла Коцюбинського, що він переповідає про нього 
в кількох листах. До Аплаксіної: "Теперь расскажу тебе о грандиозной 
рыбной ловле, устроенной Горьким специально для меня. В час ночи 
рыбаки закинули в море, на дно, на глубине 600 аршин веревку с 
крючками. Веревка такая длинная, что легла на дне на протяжении
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5 — 5 1/2 верст. В 6 часов утра мы были уже на море — на 3-х 
громадных баркасах. 10 рыбаков и наша компания начали вытягивать 
веревку. Море спокойно, как зеркало. Сначала начали попадаться мор
ские звезды, ежи, летучие рыбы-ласточки, но вот видно, как сереб
ряной змеей что-то извивается в воде и скоро вытягивают морского 
угря, величиной выше моего роста и толщиной в 2 человеч[еские] 
ноги. Он бьется и трепещет, но его оглушают железным крючком и 
бросают в лодку. Вот опять тянут рыбу-чорта, всю красную и 
странную, похожую на Мефистофеля в красном плаще. Затем опять 
угры, рыба-черт и др. удивительные громадные рыбы. Наконец 
начинают попадаться небольшие, аршина по 1 1/2 акулы. Мы тянем 
веревку беспрерывно уже целых 4 часа и забрасываем лодку рыбой, 
при чем одна страннее и цветнее другой. Наконец, веревка рвется, что- 
то тяжелое порвало ее. Долго мучаются рыбаки и вытягивают чудо- 
вгаце-акулу, 3 1/2 аршина, 9 — 10 пудов весом. Она жива, не может 
только освободить рот от крючка и все старается перевернуть лодку. 
На нее накидываются, бьют ее железом, но она обдает нас брызгами, 
дышит тяжело и открывает рот с тремя рядами зубов, в котором с 
удобством могли бы поместиться две человеческие, даже дамские, в 
модных шляпах головы... Шесть часов вытягивали веревку, весь баркас 
нагружен рыбой. В 12 часов заехали в грот и в дикой обстановке 
первобытных людей устроили завтрак. Пели песни, пили вино и 
торжествовали победу над акулой, привязанной к лодке, как пленник. 
К 7 часам вечера возвратились домой после целого дня, ярко про
веденного на море. Потом я отправился к Горькому на обед, ел акулу 
(здесь их едят) и угрей и просидели до 12 ч. ночи"29. (Того ж самого 
дня Коцюбинський послав листа дружині, де описав ту ж саму морську 
розвагу, з кількома додатковими деталями: "Для дітей я виколупав очі з 
акули, вони такі круглі, як кульки, тільки стали не зелені, а прозорі. 
Шкода, що засихаючи, вони поморщились. Опріч того, одрізав крила 
од риби-ластівки. Ця риба зовсім нагадує ластівку і літає. Взагалі 
збираю для дітей все, що можу..." (7, 39).

В цьому епізоді їжа позбавлена будь-якого елементу гурманства, — 
навпаки, вона стає втіленням сили і насильства, виявом агресії. 
Бажання добути їжу, дика радість від власноручного вбивання, до того 
ж убивання значно більшої кількости риби, ніж може з'їсти ця 
вишукана літературна компанія, охоплює Коцюбинського і його 
курортних товаришів. Апофеоз насильства — добивання акули і 
виколупування з неї очей на сувеніри.

Обсесивне об’їдання відбилося і в листах з Карпат, де Коцю
бинський збирав матеріали для "Тіней забутих предків". "Багато їм" або 
"...займаюся тим, що їм, од ранку до вечора" (7, 129) — типовий комен
тар цього періоду в житті письменника. Коцюбинський пильнує, щоб 
не пропустити жодного літнього овоча або фрукта. Навіть по дорозі з 
Капрі з тамтешніми екзотичними фруктами, які він навіть посилає 
дружині і дітям додому, і в листі з Карпат, де так само вистачає 
гірської і лісової екзотики, він перепитує Віру, яка весь час, як і 
Аплаксіна, перебуває в неекзотичному кулінарно Чернігові: "Чи 
лишили для мене вишню? Я сього року не їв вишень" (7, 135).

У 1912 році здоров'я Коцюбинського різко погіршилося. Він помер у
1913 році, після кількох місяців у найкращій київській клініці. Він 
мріяв побачити Аплаксіну під час свого лікування в Києві, однак це не
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вдалося. (Страх, що обидві жінки зіштовхнуться, відвідуючи його в 
лікарні, виявився непереборним, і тому його остання зустріч з 
Олександрою Аплаксіною так і не відбулася. Залишилися тільки листи, 
не менш пристрасні і мрійливі, ніж перші, майже десятилітньої дав
ности).

У листах із лікарні він нарікав на одноманітну лікарняну їжу, де
тально описував її, а також пов’язані з нею фізичні відчуття: одно
манітність і неадекватність харчування приносили йому не менші 
страждання, ніж хвороба.

Як проектується ця риса Коцюбинського-людини на тексти Коцю
бинського-автора? Треба сказати, щження і їжі в творчості Коцюбин
ського не менше, ніж у творчості Котляревського або Гоголя. Вона до
мінує над характерами, над ситуаціями життя героїв, над самим тек
стом так само, як і над життям автора, що послідовно витворював об
раз естета, для якого краса, культура, духовність стояли на першому 
місці. Культивуючи естетизм та елегантність, він концептуалізує своє 
власне ставлення до їжі в діаметрально протилежний спосіб. Письмен
ник не говорить правди про себе. Ось — різдвяний обід 1911 року в Го
рького, приблизно однаково описаний у листах і до Віри Коцюбин
ської, і до Олександри Аплаксіної: "Стіл був заставлений всякими стра
вами — шинка під турецьким флагом і індик під італійським, холодні 
закуски, вино, квітки і торти" (7, 165). А ось оповідання "Лист", напи
сане в грудні 1911 року на Капрі. Воно є маніфестом зречення від м'яса 
як символу насильства над беззахисною природою. Оповідання насті
льки цікаве, що про нього варто згадати детальніше.

На Великдень син відвідує матір і сестру. Вони заготовляють коло
сальну кількість їжі. Він бачить гори зарізаних курей, качок, нарешті, 
порося, яке нагадує йому малу дитину, і це видовище вбивства знищує 
його апетит. У нього невроз. їжа як насильство, апофеоз manger 
потрясають його ніжну душу. В кухні він прозріває: їжа дає існування, 
побудоване на знищенні іншого життя. Напочатку він протиставляє 
родинні обіди ресторанам і кав'ярням або фабричним формам 
годування людей. Наприкінці він не тільки не може їсти м’яса, а й 
відчужується від родини. "Дні минали безрадісно, в'яло і без того тепла, 
‘Якого я так прагнув зазнати в родині. Щось стало між нами. Я не смів 
притулитися до материних грудей, обняти сестру" (3, 237).

В "Листі" Коцюбинський описує себе — тільки "навиворіт", навпаки. 
У темі руйнування сім'ї, втіленому в утраті смаку і інтересу до їжі, 
втілились його власний невроз, його особиста драма. Назва цього 
оповідання так само здається невипадковою для людини, яка писала, 
за власним визнанням, п'ять-шість листів щодня. Між листами ре
альними і "Листом" вигаданим, художнім — цілковита прірва. В цій 
амбівалентності — увесь зрілий Коцюбинський. У творах він хотів бути 
не тим, ким був насправді. За спокійним плином його сімейного життя 
ховалася драма почуття, з яким він собі не дав ради. А в текстах він 
ховає власну особистість, свою психологічну і естетичну розгубленість, 
інфантилізм, нарцисизм. Коцюбинський ніколи не переміг своєї 
роздвоєносте; в метафоричному сенсі їжа "з'їла", пережувала і 
перетравила його любов. Проекцією цієї драми стала література.
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1 Таким його сприйняв один з найбільших естетів в українській культурі Сергій 
Параджанов, який за повістю ’’Тіні забутих предків” поставив у 1964 році один з 
найвідоміших своїх фільмів, що відкрив ім’я Михайла Коцюбинського для західного 
світу. В англійському перекладі повість вийшла 1981 року: Mykhailo Kotsiubynsky. 
Shadows of Forgotten Ancestors. Littleton, Colorado, 1981. Сергій Параджанов також 
написав сценарій за оповіданням Коцюбинського "Intermezzo", який у 1970 році студія 
імени Олександра Довженка в Києві не прийняла до постановки.

2 Всі твори та листи М. Коцюбинського, за винятком листів до Олександри 
Аплаксіної, цитуються за виданням: Коцюбинський М. Твори в семи томах. — Київ, 
1973 — 1975. У тексті вказуються том і сторінка.

3 309 листів Коцюбинського до Віри зберігаються в Чернігівському музеї 
Коцюбинського. Вони в основному опубліковані.

4 У відділі рукописів Інституту літератури АН України зберігається 330 листів і 
записок Коцюбинського до Олександри Аплаксіної. В 1938 році вони були видані 
окремою книжкою, однак з деякими купюрами, в основному не інтимного, а 
політичного характеру. Наприклад, були вилучені всі згадки про сина Коцюбинського 
— Юрія, розстріляного в 1937 році, включно зі згадкою про його пневмонію в 
п'ятилітньому віці, тощо, а також про Шаляпіна і Грушевського. В найповнішому 
семитомному виданні Коцюбинського ці листи представлені з колосальними 
купюрами, на цей раз особистого плану. Вилучено було все, що могло би вказувати на 
їхні інтимні стосунки. В "Літописі життя і творчості Михайла Коцюбинського" (Київ, 
1965) про ці стосунки немає жодної згадки. Листи Аплаксіної до Коцюбинського не 
збереглися. Очевидно, він їх знищував, щоб вони не потрапили до дружини. 
Принаймні натяк на це є в одному з його власних неопублікованих листів до неї 1906 
року: "Все, что ты пишешь, я сохраняю в своем сердце, бумагу же предаю наиболее 
почетной и красивой смерти — сожжению". (Відділ рукописів Інституту літератури 
Академії наук України, Фонд 7, одиниця збереження 96).

5 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — К., 1938. — С. 57.
6 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 60.
7 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 95.
8 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 12.
9 Йдеться про одного з працівників філоксерної комісії.
10 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 56.
11 Це місце було вилучене з листа упорядником при публікації, тому цитується за 

рукописом. Відділ рукописів Інституту літератури Академії наук України. — Фонд 7. — 
Одиниця зберігання 279.

12 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 67.
13 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 125.
14 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 86.
15 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 48.
16 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 48.
17 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 163.
18 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 216 — 217.
19 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 126.
20 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 154.
21 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 120.
22 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 119.
23 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 133.
24 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 136.
25 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 127.
26 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 225.
27 Її запропонував Ronald Tobin, аналізуючи Мольєра: "Les mets et les mots: 

gastronomie et semiotique dans L'Ecole des femmes", Semiotica 51 (1984), і на цій же 
опозиції Ronald D. Leblanc побудував аналіз “Ревізора” Гоголя: Satisfying Khlestakov's 
Appetite: The Semiotics of eating in The Inspector General. Slavic review. Vol. 47. No. 3 
(1988), P. 460 -  498.

28 Листи М. M. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 142.
29 Листи М. М. Коцюбинського до О. І. Аплаксіної. — С. 147 — 148.
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БІБЛІОГРАФІЯ

Тарас ГУНЧАК 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ ІВАНА КОРОПЕЦЬКОГО

I. S. Koropeckyj, Ed. Development in the Shadow: Studies in Ukrainian Economics. 
Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta. Edmonton, 1990.

I. S. Koropeckyj, Ed. Ukrainian Economic History: Interpretative Essays. Harvard 
Ukrainian Studies, Cambridge, Massachusetts, 1991.

I. S. Koropeckyj, Ed. The Ukrainian Economy: Achievements, Problems, Challenges. 
Harvard Ukrainian Studies, Cambridge, Massachusetts, 1992.

Праці Івана Коропецького — це велике досягнення: аби за три роки 
видати три монументальні томи, потрібна велика наполегливість і твор
че зусилля. Перший том, над яким автор працював упродовж десяти 
років, це аналітичні студії, що стосуються трьох аспектів економіки: її 
досвіду під радянським режимом, структури її планування та управлін
ня за період після другої світової війни та розвиткові економічної на
уки XIX та початку XX століть в Україні. У першій частині студій 
проф. Коропецький доводить, що порівняно з 1913 роком стан україн
ської економіки на початку 1980-х років погіршився. Зростання наці
онального доходу та приросту населення були одними з найнижчих по
між радянськими республіками. У висліді національний доход на душу 
населення зменшився на яких 15 % порівняно з середнім для цілого 
СРСР за обговорюваний період. До того ж під обидвома режимами — 
царським та радянським — центральний уряд у Москві постійно заби
рав з України від 10 до 20 відсотків її чистого матеріального продукту. 
Матеріальні та людські ресурси України були вжиті для геополітичного 
розвитку азійської частини Росії, для економічної інтеграції колишніх 
соціалістичних країн Центрально-Східної Європи в один блок, доміно- 
ваний Москвою, та для зміцнення мілітарної сили СРСР. Все це слу
жило закріпленню та поширенню влади партійно-військової номенкла
тури та її вигідного життя коштом добробуту всього населення.

Друга частина праці присвячена аналізові розвитку планування та 
управління українською економікою. Практично тотальна централізація 
рішень щодо економіки всього Радянського Союзу в Москві не зали
шила київській владі майже жодної можливосте робити власні рішен
ня. Вона була вірним охочим виконавцем центральних рішень для 
осягнення згаданих цілей.

У третій частині проф. Коропецький розглядає розвиток економіч
ної науки в Україні, зокрема в її університетах. Подано також наукові 
сильветки кількох видатних представників цієї тоді ще нової соціальної 
науки. Ці розділи доводять, що і царська Росія, і Радянський Союз не 
тільки використовували для імперських потреб природні багатства Ук
раїни та здобутки праці українського народу, але також привласнювали
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собі наукові досягнення українських економістів. Після революції нічо
го не змінилося — хіба що етикетка. На місці російських появилися ра
дянські або вітчизняні (sic!) вчені. Навіть тепер у демократичній Росії 
така постава збереглася. Наприклад, таких світил економічної науки, 
як Михайло Туган-Барановський — міністр Центральної Ради, визнач
ний суспільний і культурний діяч в Україні, та Євген С луцький — про
фесор Комерційного інституту в Києві, де він і написав свої переломо
ві праці, імперські шовіністи й далі вважають російськими вченими.

Друга книжка, "Історія української економіки", — це збірка статей, 
які проф. Коропецький зорганізував, упорядкував і написав цікавий 
розділ "Періодизація історії економіки України". Книжка поділена на 
три частини. Статті в першій частині присвячені головно аналізові еко
номічної, політичної та культурної орієнтації Київської Руси до номад- 
ського Сходу та розміщеної на південь Візантії. У другій частині, яка 
обговорює сімнадцяте та вісімнадцяте століття, наголос зроблено на 
розвитку зв'язків Гетьманської держави через Польщу та Балтійське 
море із Західною Європою. В останній частині обговорюються деякі 
проблеми розвитку модерної української економіки в дев'ятнадцятім 
столітті, але вже в сфері Російської імперії з її питомими характеристи
ками, переважно несприятливими для економічного розвитку.

Третя книжка присвячена сучасному стану української економіки. 
Треба брати під увагу, що статті готувались в другій половині вісімдеся
тих років, коли мало хто вірив у серйозність реформ Горбачова. У 
вступній частині обговорюється вплив на українську економіку — пере
важно негативний — підневільного політичного стану України Москві. 
Розуміється, багато місця присвячено проблемам економічних реформ. 
Доводиться з жалем ствердити, як мало дотепер осягнено в цьому нап
рямі. Друга частина містить статті про населення й трудові ресурси і 
такі матеріальні ресурси, як енергетика, паливо та, нарешті, нагро
мадження основних фондів та їхню продуктивність. У цій частині обго
ворюється переважно зростання продуктивности — до речі, дуже пові
льне, — яке побіч зростання ресурсів є головним джерелом збільшення 
виробництва. Аналіз стосується всього національного доходу та голов
них секторів економіки — промисловосте та сільського господарства. 
Добробут населення, включно з його регіональним виміром, є предме
том обговорення в четвертій частині. Стаття про екологію вказує на 
трагічний стан довкілля в сучасній Україні. В останній частині аналізу
ються зовнішні економічні зв'язки України і, зокрема, постійне пере
ливання частини її національного доходу московському центрові.

Треба додати, що в цьому проекті вперше брали участь декілька еко
номістів з України. Своїм звичайно описовим підходом вони досить 
відрізнялися від більш аналітично спрямованих колеґ із Заходу.

Нарешті, треба згадати, що 1993 року у видавництві "Либідь" появи
лася перша книжка академіка Коропецького в Україні, "Українські еко
номісти XIX століття та західна наука". Вже готується до друку його 
друга книжка в тому ж видавництві: "Дещо про минуле, недавнє мину
ле та сучасне української економіки". Можна без перебільшення сказа
ти, що Іван Коропецький заповнив цими працями велику прогалину в 
нашому знанні про українську економіку і за це йому належить щира 
подяка. і

157



Світлана СИСОЄВА

АБЕТКА МОВИ І СВІТУ

"Сонечкова школа" — це оригінальна абетка для дітей, які пізнають 
природу, вчаться мислити, читати, фантазувати. Авторка її — київська 
поетеса Валентина Запорожець. Абеткою цю книжку можна назвати в 
широкому розумінні слова, позаяк має вона на меті не лише дати 
початкові знання про українську абетку, але й допомогти дитині 
навчитись творчо осмислювати навколишній світ, у якому живемо. Це
— своєрідна філософія Слова, яка починається з того, що Сонце і 
Слово мисляться як поняття одного порядку, що несуть людині світло 
(ісвітло знань). Авторка запрошує дітей пофантазувати над самими 
графічними знаками (літерами), стимулює дитячу вигадку. Роздуми над 
графікою літер підводять маленького читача до цікавих співставлень 
змісту і форми слова. Наприклад: Сонце, Світило, Слово, Світ — 
слова, подібні у своїй основі — починаються із однієї і тієї ж літери. 
Варіацій для імпровізацій тут безліч, передбачених і непередбачених 
навіть самою авторкою.

Композиція "Сонечкової школи" цілісна і вмотивована. Це:
I. Вступ, у якому розповідається про основні поняття "школи": 

Слово, Сонце, Землю, Абетку, взаємозв'язки між ними, а також про те, 
як літерки-абетята потрапили на Землю.

II. Коротка абетка-букварик. Це ліричні мініатюри на теми Сонця та 
інших явищ природи, із головним героєм Сонцем, котре всіх об'єднує. 
Мініатюри в більшості дуже вдалі і розраховані на творчий розвиток 
авторської думки самими дітьми.

III. Третій розділ — своєрідна читаночка, яку складають оповідання 
і ліричні мініатюри, вправи на фантазування, на осмислення 
графічного зображення літер. Починається розділ із молитви- 
вдячности. Цікаве й те, що звертається увага дітей на звуковий відтінок 
твору.

Пізнання через художній образ, через цікаве і незначне — ось 
основний принцип побудови розділів. Авторці вдається передати у 
книзі свою любов до Слова, розуміння його значущосте у житті, 
прищепити ці риси дітям.
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ЗМІСТ ЖУРНАЛУ "СУЧАСНІСТЬ" ЗА 1994 РІК

ЛІТЕРАТУРА

Андрухович Юрій. Аве, Крайслер! Індія (5)
Багряний Іван. Лист до Ігоря Твердого (10)
Білоцерківець Наталка. Алергія (9)
Бойчук Богдан. Три блондинки і смерть (6)
Габор Василь. Полювання у втраченому просторі (10)
Герасим'юк Василь. "На очах у всіх відійду..." (3)
Гудзь Юрко. Новели (10)
Діброва Володимир. Пентамерон (1,2)
Драч Іван. Час, Господи... (1)
Жупанський Олег. Провість (2)
Затуливітер Володимир. Із Книги Забуття (11)
Заячківський Олег. П'ять сонетів (6)
Іваничук Роман. Ренеґат. Студія (4)
Ірванець Олександр. Загибель Голяна. Маленька нічна пригода чи 

то, пак, гонитва. Вірші (5)
Ільченко Олесь. Інакший краєвид (10)
Калинець Ігор. Молімось зорям дальнім. Повість (6, 7 — 8) 
Кононенко Євгенія. Три світи. Весна. Драні колготки. Поцілунок у 

сідницю. Півтора Григорюка (4)
Кордун Віктор. Слід північного вітру (4)
Кордун Тетяна. Портрет (11)
Лавренюк Сергій. Зі збірки "Споглядання дерева" (4)
Либонь Семен. П'ять несонетів (6)
Лисенко Леся. Секунда до пробудження (4)
Лиша Раїса. Весна-провида (3)
Лишега Олег. Короп. Пуща. Лялька. Лось. Лебідь (3)
Малкович Іван. З книги віршів "Із янголом на плечі" (1)
Москалець Костянтин. Із "Книги радости" (10)
Назаренко Володимир. Світло — перед снігами (11)
Неборак Віктор. (Пляшкосмоктач) — (Вода). Розділ із роману "Пан 

Базьо та решта " (5)
Павличко Дмитро. Покаянні псалми (2)
Поклад Наталка. Змагання вогню (12)
Попов Олексій. Вірші. Випадок із практики. Майстер високої 

самотносте. Переклади з P. М. Рільке (6)
Прохасько Тарас. Довкола озера (12)
Рихтицька Дарія. Поезії (11)
Рільке Райнер Марія. Апостол. У палісаднику. Маски (6)
Рослицький Євген. Вірші (12)
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Руденко Микола. Із недрукованого (6)
Таран Людмила. Оркестрова яма (9)
Тарнавський Юрій. Чотири сни. Фрагмент із роману (7 — 8)
Твердий Ігор. Вірші (10)
Тракало Василь. Колонія. Уривок із роману (12)
Ульяненко Олесь. Сталінка. Роман (9)
Федюк Тарас. Друге пришестя. Поема (12)
Фішбейн Мойсей. Поезії (2)
Цибулько Володимир. Text № 1 (11)
Шакула Віктор. Не звук, не музика, то — Бог... (3)
Шевчук Валерій. У пащу Дракона. Повість (3)
Шугай Олександр. "І пішов доганяти своїх..." (10)
Щегельський Павло. “Козирна гра”. Поема (12)

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Андрусишин Богдан. Соціальні конфлікти в Україні: спроба ретро
спективного аналізу (2)

Аркінс Браян. Як звузився ірландський світогляд (11)
Білас Іван. Інсинуації радянських репресивних органів в Україні та 

залучення населення до співпраці (7 — 8)
Білецький Михайло. Загроза нової ідеократії (4)
Білоус Артур. Березневі вибори і перспективи нового парламенту (3) 
Вешлер Лоуренс. Оксамитова чистка (4)
Газін Володимир. Проблема національних меншин у новітній час: 

веймарська історія та СНДівська реальність ( 7 — 8)
Тарань Олексій. Історія Руху: концептуальні та ідеологічні пробле

ми (11)
Грицак Ярослав. Іван Франко в еволюції української політичної 

думки (9)
Грицак Ярослав. Іван Лисяк-Рудницький. Нарис інтелектуальної 

біографії (11)
Дамраш Єжи. Етнічна єдність та громадянська спільність — сучасна 

дилема етнічних меншин (7 — 8)
Дінер Дан. Європейські протистояння: проблеми періодизації та 

історичної памяти (5)
Довгий Тарас. Суд присяжних (6)
Зайцев Олександр. Націоналізм і національна демократія: витоки 

конфлікту (1920 — 1930-і роки) (2)
Кеннеді Майкл. Історична спадщина та громадянське суспільство: 

альтернативні нації в Східній Європі (5)
Коропецький Іван. Вигляди на успіх економічних реформ в Украї

ні (11)
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Коваленко Антоніна. Українська політологія: проблеми та крайнощі 
періоду становлення (10)

Комб Соня. Після наці /  після штазі (4)
Кулик Володимир. Прощання з Кругами (12)
Латинська Америка в пошуках економічного дива (6)
Мюнцберґ Олаф. Німеччина — листопадова казка з погляду 

берлінця (5)
Неврлий Микола. Крізь російські окуляри (9)
Пискір Богдан. Матері для Батьківщини (6)
Портников Віталій. Російські вибори: уроки чергового шоку (3) 
Русначенко Анатолій. Робітничий рух і навколо нього (2)
Рябчук Микола. Дещо про "партію влади" та кризу демократичного 

руху (12)
Прокоп Мирослав. 50 років УГВР (10)
Станслер Георгій. Через суперечності до гармонії екології та 

економіки в еволюційному розвитку (7 — 8)
Субтельний Орест. Розпад імперії та утворення національних 

держав: випадок України (12)
Тима Петро. Польща — час змін (3)
Толочко Олексій. "Русь" очима "України": в пошуках самоіден- 

тифікації та континуїтету (1)
Толочко Олексій. "Проща до святих місць" у російській культурі та 

політиці XIX століття (9)
Цимбалістий Богдан. Політична культура українців (3, 4)
Шатилов Микола. Позбавляючись минулого (4)
Шваґуляк Михайло. Партійні поділи і національні інтереси (2) 
Шевчук Андрій. Українське питання в російських геополітичних 

концепціях (9)
Яковенко Наталя. Родова еліта — носій "континуїтету реалій" між 

княжою Руссю і козацькою Україною (1)
Яковенко Наталя. Розтятий світ: культура України-Руси у переддень 

Хмельниччини (10)
Ян Еґберт. Перелом у Східній Європі (5)

КУЛЬТУРА

Андрухович Юрій. Кохання і смерть по-лицарськи: визволяння 
панни (1)

Баран Володимир. Цензура в системі тоталітаризму (6)
Білоцерківець Наталка. Тіні забутих предків. (Любов і смерть у Ми

хайла Коцюбинського) (1)
Возняк Тарас. Що є мораль? (5)
Возняк Тарас. АпсіДа Teologiae (10)
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Головінський Іван. Університетська освіта — невід'ємна частина 
державного будівництва (10)

Забужко Оксана. Філософія і культурна притомність нації (3)
Забужко Оксана. "Психологічна Америка" й азіатський ренесанс, або 

Знову про Карфаген (9)
Ільницький Микола. Ідея циклічности культур і доля України у 

творчості Олега Ольжича (11)
Кісь Роман. Ерос і водна стихія. (Первісна семіотичність шлюбної 

магії) (1)
Кузьменко Валерій. Космопланетарність української наукової думки 

і циклічність соціально-економічного розвитку (5) 
Корогодський Роман. "Немає моторошнішої картини, ніж погибель 

народу..." (9)
Корогодський Роман. "Знаючи не знати" (10)
Кочерга Ольга. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку 

української наукової термінології (7 — 8)
Лисий Іван. Національна художня культура і мистецьке життя 

нації (7 — 8)
Масоха Петро: "Я не боюся сперечатися з Вами, Олександре Пет

ровичу..." (Невідісланий лист М. М. Коваленкові) (12) 
Мізінська Ядвіга. Любов як подолання смерти: Каїн і Авраам (1) 
Неврлий Микола. Орест Зілинський як літературознавець (11) 
Пахльовська Оксана. Україна: шлях до Європи... через Константи

нополь (1, 2)
Полунєєв Юрій, Загоруйко Юрій. Культурний шок у посткомуніс

тичних суспільствах у період ринкової трансформації. 
(Перспектива України) (10, 11)

Сверстюк Євген. Розіп'ятий праворуч (10)
Скуратівський Вадим. Із спостережень над поетикою Шевченка (3) 
"Там якісь дикі тенденції..." (6)
Трофимук Мирослав. Інститут неолатиністики — утопія чи реаль

ність? (5)
Хшановський Тадеуш. Культура екуменічна — інтегральна культу- 

ра (1)
Чжао Ю нь-чжун. Про актуальність вивчення історії України в 

Китаї (7 -  8)
Шевельов Юрій. Зустрічі з Романом Якобсоном (12)
Ященко Євген. Заздрощі бусла (7 — 8)

ФІЛОСОФІЯ

Москалець Костянтин. Поміж трояндою і драконом духовним (11)
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МИСТЕЦТВО

Балей Вірко. Орфей розкутий (2, 3)
Буценко Олександр. Світний стан душі (1)
Дубовик Олександр. Поезія і правда нового мистецтва (7 — 8)
Кінґ Йойо. Метаморфози кауфманіани (6)
Лазарук Мирослав. Леґенди прийдешнього (5)
Лисенко Людмила. Одісея української скульптури (2)
Маринович Мирослав. І візія стала плоттю... (11)
Неборак Віктор. Дискредитація дискретности (6)
Нестеренко Петро. У світі віри й одкровення (10)
Певний Богдан. Хуан Міро — каталонський поет зорового мис

тецтва (4)
Певний Богдан. Винниченкове малярство — курйоз чи мистец

тво? (9)
Підгора Володимир. Хутір та антихутір (7 — 8)
Попович Володимир. Василь Кричевський (3)
Скляренко Галина. Оксана Чепелик: естетизація простору (12) 
Скуратівський Вадим. Український Леверюон (Левенець) на позвах

із чортом (2)
Цзи Ю. Драбина в небо (6)
Юрчишин Оксана. Михайло Бойчук та Михайло Грушевський (7 — 8)

"Я НА СТОРОЖІ КОЛО ЇХ ПОСТАВЛЮ СЛОВО”

Багряний Іван. Українська література й мистецтво під 
комуністичним московським терором (11)

Мейс Джеймс. Буремний дух розстріляного відродження. (Микола 
Хвильовий) (11, 12)

Сверстюк Євген. Гострої розпуки гострий біль (11)
Соловей Дмитро. Голгота України. Фрагмент із книги (11)

КРИТИКА

Барабаш Юрій. Наш земляк Іван Кулжинський, волонтер мало- 
російства (5)

Вівташ Юрій. Насіння проти вітру, або Світло Гетсиманського саду (2) 
Грабович Григорій. Гоголь і міф України (9, 10)
Гунчак Тарас. Микола Хвильовий (2)
Залеська-Онишкевич Лариса. ОМФАЛОС у "Патетичній сонаті" 

Миколи Куліша (1)
Коцюбинська Михайлина. "Неначе цвяшок в серце вбитий..." (7 — 8) 
Моренець Володимир. Пошуковий простір і "одна правда" (12)
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Москаленко Михайло. Віктор Кордун: поезія і велич світу (4)
Найдан Майкл. Інші поети в творчості Ліни Костенко (10)
Павличко Соломія. Пристрасть і їда: особиста драма Михайла Ко

цюбинського (12)
Павлишин Марко. Риторика і політика в "Енеїді" Котляревського (4) 
Радуцький Віктор. "Псалми Давидові" Тараса Шевченка очима пе

рекладача (3)
Рубчак Богдан. Одверта відповідь на відкритий лист (6)
Сверстюк Євген. Бог у Шевченковому житті і слові (5)
Сивокінь Григорій. Біографізм у методі сучасного літературознавства. (1) 
Сивокінь Григорій. Самототожність письменника (11)
Черненко Олександра. Аналіза світоглядних принципів у прозі 

В. Домонтовича (5)
Ш тан Михаїл. Ті, хто читав. Огляд літературно-худож ньої 

періодики (5, 7 — 8)

СПАДЩИНА

Невідомі листи Василя Стефаника та Олександра Олеся (10) 
Світличний Іван. "Ми всі опришки". Дивні метаморфози "перекла

дацької мови" (2)

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

З висоти Літаючої голови, або Зняти маску. Розмова з Віктором 
Небораком (5)

УКРАЇНСЬКІ МАНДРИ

Соловей Оксана. Амберґріс-Кай

БІБЛІОГРАФІЯ

Гамкало Іван. Тисячолітня традиція української музики (4)
Гунчак Тарас. Фундаментальні праці Івана Коропецького (12) 
Доценко Ростислав. Вільна думка з епістолярних шухляд (6)
Ірванець Олександр. Йде Генерація нова... (6)
Кузьо Тарас. Дилема незалежности (5)
Майборода Олександр. Політична функція "національної історії" (5) 
Марйнович Мирослав. Під знаком Берестейської доби (3)
Плохій Сергій. Шляхетському роду нема переводу? (3)
Русначенко Анатолій. Романтичний період нашої революції (5) 
Рябчук Микола. Демістифікація історії (7 — 8)
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Сисоєва Світлана. Абетка мови і світу (12)
Скалідкі Михалко. Нестерпна легкість творчости (7 — 8)
Таран Людмила. "Коли б я володіла мистецтвом жити..." (7 — 8)

ПУБЛІЦИСТИКА

Закусило Микола. Чорнобильський щоденник (4, 5)

УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Ажнюк Богдан. Українське слово в Приморському краї (7 — 8)

ДО ДЖЕРЕЛ

Тарань Олексій. Націонал-комунізм та українська революція: 
романтика і реальність (1)

Еллан-Блакитний Василь. Необхідно ясности. Зі статті "Основне 
завдання". Комуністична партія України і шляхи її зміц
нення. Історична провокація. Не допустити "скверно- 
словія" (1)

ХРОНІКА

Горбач Анна-Галя. Україна на 45-у Міжнародному книжковому 
ярмарку у Франкфурті-на-Майні (1)

ПОШТА РЕДАКЦІЇ (1,5)

ПРО АВТОРІВ (1 -  12)
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ПРО АВТОРІВ

Володимир НАЗАРЕНКО — поет, автор збірки віршів та численних пуб
лікацій у пресі. Живе в Києві.

Тарас ФЕДЮК — поет, автор багатьох поетичних збірок. Живе в Одесі.

Євген РОСЛИЦЬКИЙ — за фахом біохімік, активний діяч Світового 
Конгресу Українців, автор багатьох публіцистичних статей. Живе у Лондо
ні (провінція Онтаріо, Канада).

Василъ ТРАКАЛО — прозаїк, журналіст, автор роману "Колонія" та чис
ленних статей у періодиці. Живе і працює в Бучачі на Тернопільщині.

Орест СУБТЕЛЬНИЙ — професор історії Йоркського університету, ав
тор численних праць, що з них особливо відома "Історія України”, видана 
англійською та українською мовами. Живе в Канаді.

Микола РЯБЧУК — поет, прозаїк, літературний критик, публіцист. Ре
дактор відділу літератури журналу "Сучасність", заступник головного ре
дактора журналу "Всесвіт".

Володимир КУЛИК — політолог, публіцист. Редактор відділу суспільно
го життя журналу "Сучасність".

Юрій ШЕВЕЛЬОВ — видатний учений, літературознавець і мовозна
вець, професор Колумбійського університету (СІЛА), академік НАН Укра
їни. Живе у Нью-Йорку.

Володимир МОРЕНЕЦЬ — доктор філологічних наук, автор кількох лі
тературознавчих книг, численних статей у періодиці. Живе в Києві, пра
цює в Інституті літератури НАН України.

Соломія ПАВ ЛИЧКО — літературознавець, перекладач з англійської мо
ви, кандидат філологічних наук, співробітник Інституту літератури НАН 
України. Авторка кількох оригінальних та перекладних книг, численних 
статей. Живе в Києві.

Тарас ГУНЧАК — професор Ратґерського університету (СІЛА), автор 
численних історичних досліджень, два з яких нещодавно видані книгами в 
Україні. Головний редактор журналу "Сучасність".

Світлана СИСОЄВА — завідувачка кафедрою педагогічної творчости 
Українського педагогічного державного університету імени М. Драгомано- 
ва. Живе в Києві.

Павло ІЦЕГЕЛЬСЬКИЙ - поет, прозаїк, автор кількох збірок поезії, рома
нів “Двоє”, “Голубий мустанг”, “Полювання на Homo sapiens”, “Ранні яблу
ка”, “Зустрічаємось на Хрещатику”, “Притулок для подорожнього”, низки по
вістей та оповідань. Працює в редакції журналу “Сучасність”.
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ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ВИЙШОВ

“Український історичний календар ‘95”,

присвячений 400-річчю від дня народження 
гетьмана України Богдана Хмельницького»

Вміщено понад 200 матеріалів з історії козаччини, 
про державних діячів, істориків, письменників, 

церковні та народні свята.

Книга має обсяг 28 друкованих аркушів, багата ілюстрована.

Замовити та придбати “Український історичний календар ‘95” 
можна в редакції журналу "Київська «та^єина” за адресою:

252(Ш4,м. Київ~4, вуд. Вододимирська, 64, Київський державний 
університет, третій поверх, кіш . 343, 338.

Тел. 224-09-71, 
224-75-32.

Готується видання * Історичного календаря,
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§ЇСа/т  т а, <JCmw4e>!

О^Айкніа ^^учаснпсти* 
сердечно вітш наших читачів та симіштиків 

ш світлим Сватом Рімва Христового 
та а- Новим 1995 роком!

йичимо Вам, Вашжм рідним, 
приателям і &найомидо дофа і щаcm, миру і 

злагоди, здоров а та благополучна.
Хай Бог береже нашу Незалежну Державу, 
примножує її другів і прихильників у всьому

світі.
Маємо надію, що в Новому році наш часопис, 
попри всі труднощі, реґулфно надхолитиме 

до Вашої оселі ж доноситиме до Вас 
найцікавіші новинки літератури й мистецтва, 

науки І суспільного ж тта
Сподіваємося, щр Ви не тшр залишитеса 

передплатниками Сучасноcm , а.й залучите 
до журналу нових читачів.

Це — запорука подальшої нашої діальносш.
& роси та води!
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Редакція "Сучасности" 
складає щиру подяку

Міжнародному фонду "Відродження" 
за фінансову підтримку нашого видання, 

завдяки якій виходять у світ це та наступні

У передноворічві дні бажаємо всім 
спів]юбітникам Фонду, його керівникам —

голові НадзІрної Ради 
i l  Богданові Гавршіншину,

голові Виконавчого Комітету 
п. Богданові Кравченку,

виконавчому директору 
н. Богданові Будзану,

заступникові виконавчого директора 
i l  Миколі Дейчаківському

великих успіхів у їхній благородній діяльності 
зад ля розбудови демократичного відкритого

X: Лі

'

утвердження вільного друкованого слова.

П ідписано до  друку 15.11.94. Ф о р м а т  70x108  1/16. П ап ір  книжково-журнальний. 
Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 14,7. Умовн. ф арбовідб. 16,8. Обл.-вид. арк. 14,2.

Зам. 0 1 4 4 4 1 2

Свідоцтво: серія КВ,№349, видане Держкомвидавом України 29.12.1993р. 
Набрано на комп’ютерному комплексі “Сучасности”. 

Надруковано на комбінаті друку видавництва “Преса України”. 
252047, м. Київ, просп. Перемоги, 50



ЧИТАИТЕ 
У НАСТУПНОМУ 
ЧИСЛІ

Василь І ЕРАСИМ’ЮК
Вірші з нової книги "Папороть1

Володимир ЄШКІЛЄВ,
Олег ГУЦУЛЯК
Адепт. Роман знаків
Матеріали до 60-річчя від
дня народження Василя СИМОНЕНКА

Майкл КЕННЕДІ
Між утопією та дистонією: 
нестійкість націоналізму 
у Східній Європі

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ
Утопія, тоталітаризм і свобода

Лесь ГЕРАСИМЧУК
... Таке перше кохання... 
Роздуми над живописом 
Ольги Петрової
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