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ЛІТЕРАТУРА

Василь ГЕРАСИМ’ЮК

ІЗ НОВОЇ КНИГИ "ПАПОРОТЬ"

* * ¥г

На весілаі раптом заголосять.
Третя річка проковтне ключі.
Діви із розпущеним волоссям 
над мерцем заплачуть уночі.

Молодий — попереду! У схлипи 
б'ють копита. Ігри і пісні.
А за ним, на конях — смолоскипи.
Й  Молода стрічає на коні.

Він рамено праве поцілує 
старцеві. Й  застогне Молода!
Він є Князь. Вона його роззує.
Нас не видко — мов несе вода

у димах труну... О діви, діви!
Він є Князь. У ваших водах спить — 
ще в утробних чує ваші співи 
й стогони... Допоки молоді ви,

нить жива, тому що рветься нить.

* * *

Вона не помічає мене,
як туриста у забрьоханій спортивній одежі,
що переступає поріг церкви,
де в кутку вона принишкла у святкових запасках.

Як я хотів, щоб її не помітили!

Я видурював її серед ночі з хати 
в самій лише сорочці білій
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/ ховав на черешні розквітлій, 
тремтячу, ніби в снігу на вітрі...

Як я хотів, щоб то не помітили!

Я навчився не помічати її так, 
як уміли тільки полонинські.
Я збагнув це однієї осені сто років тому, 
бо в той день, коли вони зійшли з полонин, 
були перші вечорниці з музиками й танцями.

І  вони прибігли, не вспівши з себе скинути
довгі полонинські сорочки,
що не пропускали ні дощу, ні вітру —
так і примчали з усім блеянням і трембітанням,
з ревищем рогів і вовчим завиванням —
прилетіли, здичавілі і задимлені!

І  хіба могли вони знати, що дівча,
яке вперше прийшло на забаву
у найбілішій на світі сорочці і найновіших запасках,
зробить ватяними їхні ноги —
та це ж і ведмедям карпатським не під силу!
І  хіба могли вони закружляти її в танці 
з усім своїм димом і гуркотом!

А вона пожирала їх поглядом, 
а вони тільки скоса позиркували, 
збившись докупи, як вівці, 
і шепотіли мені на вухо: "Ади яка!"
І  хоч би один поцікавився: 
хто я такий і звідки!

І  хіба тут будеш хоч би проклятим поетом, 
коли їм абсолютно байдуже, 
з якого я краю і з якого сторіччя, 
бо навіть вони, полонинські, 
не сміють запросити її до танцю.

* * *

Не спалося, а ніч, як море, ця 
коротка, петрівчана. За стіною 
гримів трамвай о третій. Стороною 
йшов дощик. Пальці йшли до олівця...

Гриміла кров у скронях. І  тоді 
я княже написав ім'я о третій 
під стук коліс трамвайних. О четвертій 
ввійшли вигнанці досвітку бліді.

І  я заплющив очі. Вже Симон 
збирався в поле... І  на схилі ночі
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у жилах раптом шарпається сон, 
немов трамвайна вісь в крові скрегоне.

Я  бачив дивний сон: століть за шість 
тому світало, дощик стороною 
ішов й скрипіли скрізь Галичиною 
вози. Скрипіли вість, недобру вість.

За ними тихо йшли в досвітній млі 
печальні люди, згорблені вигнанці.
Вони в лісах сховаються уранці.
Такі ліси були ще на землі.

З'явився перед ними чоловік.
На горб зійшов нечутною ходою 
і піднятою високо рукою 
нараз перепинив живий потік.

На мить заворожив земну юдоль
той владний жест, той муж із владним ликом.
Спинилися. З хрестом. З возами. З криком.
— Ти хто такий? Ти хто?
— Я  — ваш король.

І  стала тиша. Довгий скорбний ряд 
став натовпом. І  раптом зашуміло
з усіх сторін:
— Данило! Він — Данило!
У  вбері смерда. Без князівських шат.

І  на коліна впали. На бетон.
Перед царем. На іншім схилі ночі.
Не шарпаймося, наче поторочі, 
на колії скривавленій. Скрегоче 
трамвайна вісь. Вертається Симон.

*  * *

Під гору тягнуть сіно коні. 
Забило дух.
А в коней китиці червоні 
звисають з вух.

Батіг по спинах їхніх скаче. 
Свистить батіг.
За двох одне лиш око плаче 
в одного з них.

А що мені у тому оці 
від китиць-птиць ? —
Пливу у нім на лівім боці 
між трьох зіниць.
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Пливе батіг над головою 
на три зорі.
Я випливу. Я ще постою 
на тій горі.

Ще скине копитом обору 
мій коник-птах.
Й  підемо ми в Яловичору 
по тих зірках.

Там, коню, гоїться наспинне 
за три версти.
Там гинув ліс. Там кожен гине — 
лише б дійти.

Я сни розказую коневі.
Короткі сни.
Рудому кожному рубцеві 
його спини.

Руда баюра б'є в коліно.
Забило дух.
І  золоте, прокляте сіно 
звисає з вух.

С І М  В І Р Ш І В

КРУК

ти поет 
ти літаєш 
навіть нині

ти живишся щоб літати 
нині чим 
усе струпішіло 
кажу ти крук

кажи чому 
гинеш від омерзіння 
ти ж крук 
перетравлюй падло

ти ж поет 
живишся 
щоб літати

2

Не вір після такого дня 
спокутній ночі.
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Лиш на твоїх руках ягня 
заплющить очі.

Лиш за одне ягнятко те, 
що пальці лиже, 
вселенська папороть цвіте 
рідніше, зліше.

З

Гасить доля нашу свічу 
пальчиками нечутними.
Я заплющив очі. Мовчу.
Я відпущу тебе.

Світ проблискує ще вочу 
й капає каменем.
Я заплющив очі. Мовчу.
Не покидай мене.

4

Забагато побитого тіла.
Дух у ньому, немов козачок.
Ще тебе й стережуть, як дебіла, 
від горілки й похмільних думок.

Ще й знайдеться таке сердобольне 
із печаттю страждань на лиці 
й заблукає в тобі, як у  штольні, 
з молотком у тремтячій руці.

5

У сон би провалитись. Білий світе, 
притихни, потемній мені на мить.
А він, як немовля, як розповите 
на холоді — зіщулився й кричить.

Беззахисний, безтямний... Не обняти 
його і не сповити уві сні.
Боюся непорочного Ягняти, 
що бавиться в ці крики голосні.

6

Голова непокрита у нього.
В сивині сохне сніг, як трава.
Він шепоче до Ґоя * старого, 
як до предківського божества:

"Не цікаво мені те, що буде.
Ворожи лиш на те, що було.

* Ворожбит із карпатського села Ш еш ори
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Що було ? Що спустошило груди ? 
З вільним духом куди відійшло?"

ПЕС

Цей світ я стеріг шість найперших ночей.
А вони

минають повільно, повільно світанки сіріють...
Я  вив до Творця, 
перегризши ланцюг сатани, 
бо віри замало — 
й диявол у Господа вірить.

А вдосвіта просто нестерпно.
А Творення не 

нестерпне, а просто не те — мовби хтось перепише 
і зніме ланцюг, 
відділивши небесне й земне.
Творцем облюбований грішник.
Творцеві видніше.

А днів було мало, до речі.
Останнього міг 

уникнути — Бог покарав мене знову безкарним 
світанком!
Я випірнув з вод 
і по тверді побіг,
аби відпочити аж завтра в рові за парканом.

* * *

Станичний,
я, взискуючий во плоті, 

дивлюсь на тебе в сорок сьомий крізь 
дні й ночі наші в страсі і в підлоті. 
Станичний Остафіичук, псевдо Ліс.

Ти зійдеш місяцем і кожен стрічний 
уб'є мене — це в Книзі. Не про те 
я нині. Вже і я прозрів, станичний, — 
мені полин, як папороть, цвіте.

Це не земля, станичний, — це ідея. 
Земля — це Остафійчук, псевдо Ліс, 
це тільки дим від нього, що повис 
над сорок сьомим... це над лісом — Ліс!

Ні елліна за ним, ні іудея.
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ПОЕТ У ПОВІТРІ

Щоб розповісти вам про хлопчика,
який з першої половини двадцятого століття
дивиться з-за комина,
як помирає вранці на Юра його тато,
я став поетом і це трапилося в повітрі,
у якому зник дзвін,
себто у другій половині двадцятого століття, 
коли вирубали праліси.

А коли вирубали праліси,
тоді зафарбували відкрите серце Спасителя
на іконах Пресвятого Серця.

Поет у повітрі, 
у якому зник дзвін,
завжди нагадує самотню стару гуцулку, 
що на високому Ґреготі у заметілі 
виживе без корови і кози, 
але не без коня.

А коли я сідаю на коня,
я завжди скачу до Львова,
хоч мій Львів далі, ніж моя юність.

Щоб розповісти вам про того хлопчика,
я розітру на долоні опеньок
і ви не почуєте запаху свічки,
бо коли помирає поет,
він лягає на землю зі свічкою в руках,
щоб той, хто прийде після нього,
не носив при собі дві.

ХУДОЖНИК ЯК ЗАЙМЕННИК

Вікторові Соловйову
Він їх розпізнає 
збоку й зі спини.
Він їх не сьогодні 
розпізнав — 
й найменшого, 
й навіть того, що сплине, 
бо він є художник.
І  він їм сказав:

"Творіть все, що хочете, 
мечоносці,
бо Він відвернувся від вас! 
і Він
в а с  н е  п о к а р а є ,  
й не ваші кості 
ударять в Його дзвін!”
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* * *

Я серпень чую. Ще — коли над нами. 
Ще лиш Купала. Папороть. Полин. 
Жінки полин ще носять під пахвами. 
Ще папороть паде з жіночих спин.

Я вже втомився від поганських явид, 
мене вже не катує жоден знак, 
хоч поруч вищий цвіт жере диявол 
і брат сестру січе на дрібен мак.

* * *

Ти кажеш: нині день наш такий. Нехай буде як буде.
Я кажу: днина така сліпа. Котрусь не переживу.
Я кажу тобі: куля сліпа. Котрась потрапить у груди.
А вона сама, ніколи сама не падає у траву.

Ти кажеш: я тебе не люблю. Наш день сама перебуду.
Ти кажеш мені: в пустелі пустель я сьогодні одна.
Я  кажу тобі: в пустелі пустель сьогодні багато люду.
Ти кажеш мені: в пустелі пустель самота не страшна.

Ще трава легка, та важка роса згинає нас.
Нижче.
Нижче.

Я кажу тобі: доля сліпа. Ти кажеш мені: іду.
Ще трава легка, ще роса важка, ще сліпа біля скроні свище, 
а вона сама, ніколи сама не спиниться на льоту.

ТРЕПЕТІ -  НЕ ПРОЩАЮЧИСЬ

Я покликав тебе. Я назвав 
твої символи, змисли прадавні.
Ти до мене прийшла не в стражданні — 
із холодних космацьких отав.

Я тебе ще покличу. Приходь, 
відірви від землі мою плоть, 
бо побачу усе непомітне, 
доки папороть впівночі квітне...

Все від Бога — крім неї. Приходь.
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ДЕКЛАРАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ГУРТУ 
ИПСИ СВЯТОГО ЮРА"

Ми опинилися в одному човні. Нас було семеро. Може, нас було 
більше, — але Випадок звів сімох. Отож, нас було семеро.

Спершу ми побачили один одного здаля, потім — ближче, а згодом іще 
ближче, і врешті виявилося, що ми — разом, що ми справді пливемо в 
одному човні.

Коли це з'ясувалося, була вже четверта ночі, — а це завжди 
з'ясовувалося саме о такій, вовчій годині. І ми відчули, що нас кличе 
передранішній зблиск місяця й народження зорі. І ми пішли за нею.

Хтось не мав певности, хтось опирався, хтось був занадто емоційний 
або ж патетичний, — але ми були в одному човні. І вирішили плисти далі 
разом. Тим більше, що човен називався "World Renaissanse" — 
"Відродження світу".

Ми вирішили плисти за нашим маршрутом: якщо треба — проти течії, 
якщо треба — проти себе, якщо треба — проти всіх. Але разом. Те, що 
маємо, що знаходимо, чим володіємо — пропонуємо відроджуваному 
світові о вовчій годині — о четвертій ранку. Блукаючи Афінами, за 
орієнтир ми мали помітну звідусіль гору, що на ній височіла церква 
святого Юрія, а під нею знаходився наш готель "Saint George". У нашій 
свідомості, що ставала вже спільною, відлунювало це ім'я відомою 
українською піснею — "Нам поможе святий Юр..." — та образом 
однойменного львівського собору.

Святий Юрій, покровитель України, мчить крізь ніч зі своїми псами — 
вовками, що супроводжують Вершника, і провіщає весну-відродження, 
пробуджує приспану природу о вранішній — вовчій годині.

І ми вирішили йти за святим Юром.

20. 11. 1994, "World Renaissanse”, Егейське море — 
24. 11. 1994, "Saint George", Афіни.

Юрій Покальчук 
Юрій ^кндрухович 
В’ячесл^в Медвідь

Ігор Римарук 
Василь Герасим'юк 
Віктор Неборак

Олександр Ірванець
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Марія КУЧЕРЕНКО

ЗАМІТАЮЧИ ПОПЕЛОМ КРИК...

*  *  •*

Ти одміряв долонею всі мої дні
(Псалми 1:2)

В нін коротку якусь, наче скрик на вустах,
В тьмі такій смоляній, що і скрик той зав'язне, 
Прийде сумнів, а з ним незнайомий ще страх, 
Що не Божа десниця мій міряла шлях —

власна.

Код земного буття, наче вогненний знак, 
Пропече

у кулак міцно стислу долоню,
На котрій все не те, все не так, все навспак, 
Де в одміряних днях не вміститись ніяк,
Де всі ночі безсонні.

Та хто я? — вопіющий, чий стомлений глас 
У гарячих вітрах вже подібний до писку,
Що дивується все, обганяючи час —- 
Як же стільки відчаю вмістилось за раз 
На отім-от відрізку!

ПРОЗРІННЯ

Як вояк до землі, припади своїм слухом до ночі — 
Чуєш ? — з горла її, із глибин непочатих століть, 
Ця пітьма прегуста, наче віддих останній, клекоче, 
Мов у горлі отім в чорній піні ножака стримить...

Ще хвилина якась — і накриє тебе чорна піна,
Та до хвилі тієї ти встигнеш, напевне, відчуть — 
Це і є ота мить, 
це і є ота ніч, 
та єдина,
Коли в змроку густім світ являє свою право,суть. ,
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ЗІ СТОРІНОК ЕКЛЕЗІАСТОВИХ

1

Буває таке, що про нього говорять: 
"Дивись, — це нове!" Та воно вже 
було від віків, що були перед нами! 
Нема згадки про перше, а також про 
наступне, що буде, — про них згадки 
не буде, між тими, що будуть потому...

Звідки жест цей,
цей погляд мов дим!

Чий це сон, не розвіяний з ночі?!
Все було...

все було це...
та з ким?..

"ЩО НОВОГО ПІД СОНЦЕМ ОЦИМ" -  
Раптом в пам’яті зблисне пророчо.
Хоч який то у мій друже, секрет,
Що те "завтра" — лиш згадка, лиш спомин.
І  життя твого простий сюжет 
Вже давно-предавно наперед 
До найменшої титли відомий.
Ти відчуєш і сам мимохіть
Зміст цих слів, мов Тартар преглибокий:
Ні, не рік,

і не день,
і не мить, —

Зимний потяг минулих століть 
Видува тобі спокій.

2

Віє вітер на південь, і на північ 
вертається, крутиться, крутиться 
він та й іде, і на круг свій верта
ється вітер...

Круг за кругом змикається вік,
Замітаючи попелом крик,
Заливаючи кровію стики...

Чуєш голос отой звіддалік,
Що пливе, жебонить, мов потік,
Мов з небес проливаються ріки ?..

Голос той, що так схожий на спів,
Скільки ж стер він в цім світі та змів,
На круги повертаючись знову!

Та ніхто ще у сіть не зловив 
Той нехитрий печальний мотив,
Жоден з тих, що назвавсь вітроловом.
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Не один з того співу затух,
Як співець свій завершував круг, 
Розвіваючи прах на всі боки...

Що ж, в пророцтві все сказано, друг, — 
"Не наповнити слуханням слух.
Не насипати баченням око ”.

З

Я бачив усі справи, що чинились 
під сонцем: й ось усе це марнота 
та ловлення вітру.

Цей вітер все знесе, ще й слід 
Зітре безжально... то ж навіщо 
Знов потрясати криком світ,
Неначе Иов на попелищі?

Здирати знову нігті в кров,
Чіпляючись за власну вічність —
Благословен, хто вже пішов,
А хто не був ніколи — втричі.

Полиш цю дику ненасить,
Отой судомний скрегіт нігтів,
Немов по склу, об кожну мить, —
Мов упіймати вітер міг ти...

Ти вдовольнявсь в житті малим,
То ж без жалю ти мусиш вміти 
Задуть вогонь, замкнути дім,
Бо все немарне в світі цім,
Де лиш один безсмертний —

Вітер.

* * *

Лише сім днів.
Лиш долі куций штрих.

Чому ж багато так вони для тебе значать ? — 
Все літо помістилося у них,
Мов схлип глухий у свищику дитячім.
Ще вчора в трави впавши горілиць
Десь в літа на краю, на крихітнім окрайці,
Ми дивувались співу райських птиць...
Сьогодні ми, коханий, — вже вигнанці.
І  вітер наші заміта сліди 
На тім окрайці літа обгорілім —
Зухвальців двох, скитальців без мети,
Що за пізнання раєм заплатили.

16

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


З цікавості своєї? сліпоти ?
А чи причина бід усіх зневіра ?
Як не було б — вже не вслухайся ти: 
Всі райські птиці вилетіли в ірій.
Вже не почуєш співу поміж віт.
Хоча іще, здавалося, дочасно —
Один лиш лист тріпоче нам услід...
І  лист отой — на яблуні злощасній.
Ти поклади його між сторінок 
Роману нерозважного, в якому 
Життя — мов сон.

Кохання — як оброк. 
А з пізнання — одна лише оскома.

ДО РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ

Благословенна ніч, коли твій промінь зблис, 
Коли отак — ураз, негадано, зухвало,
У цій землі сумній, у  цій юдолі сліз 
Ти всупереч смертям всім возсіяла. 
Благословенна будь, о Звіздо осяйна, 
Незгублена в пітьмі, в літах нездаленіла, 
Що землю вбогу цю, усю як є, до дна 
Своїм сіянням віщим просвітила.
Що вирвала її так вчасно із пітьми 
І  засвітила вмить сніги ці непочаті,
Допоки Ангел ще із Неба не сурмив 
І  з Книги ще докіль не зірвано печатей.
... Тут голоси глухі — такі, що хоч не диш. 
Тут всі сніги гіркі, безмовні та безкраї.
Тут янголи з пощерблених узвиш 
Частіше, аніж де, по душі залітають.
Як сухо крізь пітьму їх крила шелестять,
І, наче крила ті, шерхочуть колискові 
У цій землі, простертій в непроглядь,
В снігу цім полиновім...
Та іншої уже немає на віку!
Нема, Звіздо, — і край!

... То ж як її не стане?! 
Молю тебе — світи! Зігрій її таку — 
Ошукану, гірку...

та все ж обітовану!

ЛИСТ ОСТАПА ВЕРЕСАЯ ДО ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Добридень, друже мій хороший! І  так нема для стриму сил, ще й ти... о, як 
ти розтривожив! Повіриш — я рядочок кожен слізьми своїми окропив. Ніхто 
не бачив і не відав, як я моливсь, як я ридав, та досі — ніде правди діти — мій 
крик т у д и  крізь людські біди, крізь людський плач не долітав. "Не угашати 
духа” — пишеш, стидиш писанням навздогін, ти кажеш — "Господу видніше... И9
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Невже гадаєш, я утішивсь, и/о замість мене бачить в і н ?  Якби мені не це ось 
горе, чи побирався б я, скажи, чи б оскверняв уста докором тепер, коли уже 
не впору — за три чисниці до межі! Де там уже зайти до хати! Де там 
заграть — й не говори! "Іди он,-кажуть,-до громади. Вона вас мусить 
годувати, от тільки кобзи не бери". Мовляв — у шлунку всі чесноти, а шлунку
— ох! — не до чеснот! І  все ж ніхто й ніколи зроду той хліба шмат, добутий 
потом, не покладе мені у рот. Я так не можу — ти ж бо знаєш — допоки 
крапая сили є, якусь принести користь маю, бо взятий просто так окраєць — 
не їсться — в горлі застряє. Пишу 'допоки є ще сили", а сам ізнов лежав 
слабий, два місяці лежав без діла... й повіриш — так мені зробилось, хоч 
вовкулакою завий! Така-mo вже навколо тиша, така студена благодать! — 
мов костомаха в душу дише... немов крізь сон вже чув, як миші зубами дрібно 
цокотять, як вітер хука при порозі, як моторошно виє пес... І  я, як ще ніколи 
досі, усю ніч плакав безголосо, взивав усю ніч до небес. І  от я виблагав у неба з 
останніх сил, мов ниций раб, цю добру вісточку від тебе — й нічого вже мені 
не треба,., мов пошептала сотня баб. Оце пишу, а сльози душать, бо вже й не 
знаю, чи озвусь... Признаюсь — жити хочу й дуже, та не за себе молюсь, 
друже, — за тебе день і ніч молюсь.

На все, соколику мій, краще.
Хай сум мина тебе й відчай.
Не ставлю дати — вже нінащо.
Прощай.

Покірник твій молящий, 
слуга твій вірний — Вересай.

18

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Марко ТЕПЛИНСЬКИЙ

ЗАЗИРНУТИ В ГЛИБИНУ ЗНАКІВ ТЕКСТУ

Читання — це завжди певне Таїнство. Ви читаєте Текст — і перед 
Вашими очима розкривається новий світ. Ви на шляху — і кінця йому 
немає. "Ви перегортаєте сторінки Вашого Тексту і Таїнство триває. Істота- 
текст розгортається у Вашій уяві, як троянда, кожна пелюстка якої, наси
чена Вашим нетерпінням і фантазією, вібрує від насолоди зіткнення по
мерлого буття автора і живого буття читача".

Так мовлено в романі "Адепт".
За природою своєю Текст невичерпний. Людина прагне до розуміння 

його, здається: ось-ось зрозуміє до кінця, але це — ілюзія. Розкриваються 
нові горизонти, нові висоти чи нові глибини. Текст таємничо мерехтить, 
подібно до зір: вони існують, але спробуй дістатись до них!

Але якщо є Текст, то можливий і коментар до нього. А коментарі, 
стверджують автори "Адепта", бувають вільні, дуже вільні, навіть нестри
мані та дикі...

Передмова — різновид коментарів. Отже, передмова також може бути 
недоладна, дика і — що найгірше за все — непотрібна.

І все ж мені здається, що до роману "Адепт" якась передмова потрібна.
Я не вважаю себе спеціалістом у тому історичному матеріалі, котрий 

послужив основою книги, і не можу нічого сказати про правомірність чи 
неправомірність історичної концепції авторів. Одначе перед нами р о- 
м а н, а не наукова монографія, і це надає мені певне право висловити 
думку як читача та як літературознавця.

На рівні читацького сприйняття роман мені сподобався. Я читав 
рукопис без зусиль, із найживішою зацікавленістю. Чи буде роман так 
само сприйнятий іншими читачами? Хотілося б надіятись, що так, але я в 
цьому не впевнений — і ось чому:

Роман написано не для "широкого" читача — про це слід сказати одразу 
ж і без жодної ніяковости. Врешті, це право кожного автора — обирати для 
себе певне коло майбутніх читачів і орієнтуватися у своїй творчості на ньо
го. "Трьох мушкетерів" можна розглядати як історичний роман, і багато
томна "Анжеліка" не без замірянь на історичну основу. Дюма читати легко, 
Льва Толстого значно важче. Що, власне, звідси виходить? Рівним чином 
нічого. Я все це не до того веду, щоб зіставити "Свідоцтво Олексія Склави- 
на" з "Війною і миром", а щоб дати уявлення про різні типи Тексту і різні 
читацькі вподобання.

Роман Володимира Єшкілєва та Олега Гуцуляка передбачає наявність у 
читача певної внутрішньої культури. Я маю на увазі не освітній ценз 
(наявність вищої освіти нічого не визначає), а первісне бажання осягнути 
новий для себе світ, терпимість до чужих поглядів, толерантність, відкри
тість до гри.
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Хай не бентежить нікого слово "гра". Без гри взагалі, очевидно, немож
ливе мистецтво XX сторіччя. Одним із найголовніших компонентів попу
лярних телепередач є "гра з глядачами". У літературі здійснюється гра з чи
тачами. Чиниться це в різних формах, за допомогою різних засобів, із різ
ною мірою успіху, але читач наперед повинен бути готовим стати учасни
ком гри, інколи містифікації — і не сердитися за це на авторів. Геть споді
ватися, що навіть найнаївніші читачі повірять у існування таємничого 
тексту, знайденого в Новому Афоні Савватієм... Хоч ця думка мене постій
но бентежить: а раптом хтось таки та повірить? Тим більше, що лукаві ав
тори весь час спокушають довірливих читачів то згадкою конкретних дат, 
то вказівкою на певне місце дії...

Ніяк не можна забувати, що перед нами не історичне дослідження, а 
художній твір. Добрий віл чи поганий — інше питання, але він підпоряд
кований особливим законам: і час у ньому свій, і художній простір теж 
свій, і зовсім не конче він мусить збігатися з географічними координатами.

Треба прийняти умови гри — тоді може виникнути д і а л о г ,  без якого 
мистецтво неможливе. Якщо ж умови гри виявляються незрозумілими чи нес- 
прийнятними — чудо не відбудеться, Таїнство не здійсниться. Чи будуть винні 
в цьому автори? Так, тією мірою, якою вони недостатньо чітко виклали умови 
гри чи були недостатньо послідовними. Але не менш вірогідна вина читача, 
якщо він взагалі не схильний до гри чи не бажає прийняти запропонованих 
йому правил.

Своєрідне випробування для читача (чи, якщо хочете, підказка) 
міститься на самому початку, в Пролозі. Там цитуються вірші Еліота: 
"Обтанцюймо кактус колом...". Згодні ви, читачу, скакати довкола кактуса
о п'ятій годині ранку? Якщо так, тоді автори поведуть вас далі в пошуках 
Таїнства. Якщо ні — то ліпше взагалі не читати цей твір.

А автори (чи впорядники, як вони самі себе називають) час від часу на
гадують нам про умови гри, щоб ми про них не забували. Так, в авторсько
му відступі в кінці другої частини ми з неабиякою зацікавленістю довіду
ємося, що сціввідношення містичних видінь, які навідали впорядників 
(п'ять до трьох) повністю співпадає з обумовленим поділом гонорару.

У тій же другій частині є дуже колоритна сцена, коли Олексій разом зі сво
єю коханою Оряною (вона ж — зла відьма) прагнуть потрапити в таємничу 
Печеру Чорної Риби. Й ось коли Олексій входить, нарешті в печеру, він із по
дивом бачить, що Оряна й одна зі жриць Чорної Риби зовсім не б'ються нас
мерть, як слід було очікувати за сюжетом, а навпаки, сплелися в настільки жа
гучих обіймах, що юний воїн з обуренням відсікає голову зеленокосій спокус
ниці. Оряна ж після всього цього починає дикий танець демонського служін
ня. На екрані все це б виглядало дуже ефектно. Ще забавніше було б змусити 
Оряну танцювати довкола кактуса (і власне о п'ятій годині ранку!), але автори, 
напевно, не ризикнули включити в текст такий пасаж.

Зрештою, не слід зводити зміст "Адепта" лише до гри, бо далеко не все 
в тексті визначається стихією гри.

Одним із важливих структуротворчих чинників роману є одвічна супе
речка про сенс людського існування. Д у а л і з м  передбачає рівноправ
ність, незалежність один від одного двох начал: духу й матерії, ідеального 
та матеріального. Протягом тисячоліть люди билися над вирішенням пеку
чих питань: як сполучити сакральні ціїгності й соціальні турботи? Який 
шлях більше догідливий Богові: Марії чи Марфи?

Для героя роману "Адепт" дуалізму не існує. Для нього, як, зрештою, й 
багатьох людей, дух завжди вищий од матерії, ідеальне первинніше порів
няно з матеріальним. Основний зміст роману виражений на самому його 
початкові: "Бога шукав я все життя..." Пошуки себе, пошуки істини, в
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кінцевому підсумку — пошуки Бога, — чи не в тому полягає зміст майже 
всієї історії духовного розвитку людства?

Так через весь роман по широкому історико-культурному просторі й д е  
Олексій Склавин. Я виділив слово "йде" не випадково. Як уже встановлено 
в літературознавстві, є герої д о р о г и ,  котрі, жадаючи набути вищих цін
ностей, завжди на шляху, завжди в пошуку. І з цієї точки зору я швидше б 
назвав його не адептом, а неофітом, тобто новим послідовником набутої 
релігії, новим прихильником істинного вчення, яке він, зрештою, знаходить.

Одвічні філософські суперечки, про які мова частково йшла вище, до
помагають усвідомити подвійну природу пропонованого нам Тексту.

З одного боку — це добротний історичний роман, який розповідає про 
поцейбічний світ. Ми слідом за героєм переміщуємося зі стародавнього 
Києва у Хазарію, а потім і в Єгипет (такі три етапи подорожувань Олексія 
Склавина, його "сходження до трьох Імен"). Описується все це неквапно, з 
масою дуже цікавих деталей, і водночас із доволі успішним використанням 
засобів пригодницького жанру.

Можливо, знайдуться читачі, для яких власне цей рівень сприйняття 
тексту виявиться самодостатнім — і дуже добре. Кожен розуміє те, що в 
силах підняти. Але є й інший рівень сприйняття Тексту — про нього 
нагадує жанрове визначення, обране авторами: роман знаків. Що це таке?

Свідомість Олексія — сина свого часу — не могла не бути наскрізь 
міфологізована, тож цілком закономірно, що структура всього роману 
заснована на міфологічному сприйнятті життя.

Все в навколишньому світі Олексій сприймає як знаки світів інших, 
потойбічних, як вираження й відображення містичних тайн, відкритих 
лише посвяченим (до числа котрих герой роману відносить і себе).

Звично вважається, що міфологія — явище, характерне переважно для 
ранніх стадій суспільного розвитку. Одначе, в XX сторіччі виникає новий 
інтерес до міфології. Письменники різних країн користуються міфом як 
своєю "мовою", розширюю™ і по-своєму витлумачуючи міфологічні сим
воли. При цьому вони могли або переосмислювати традиційні міфологічні 
мотиви, або створювати нові поетичні символи, займатися міфотворчістю.

Я свідомо не порівнюю авторів роману "Адепт" ні з ким із їхніх чисель
них літературних попередників (тут можна було б згадати і Кафку, й Мар
кеса, й Борхеса, й Умберто Еко), мені важливо лише вказати на існування 
певного літературного контексту, який визначає закономірність і природ
ність появи "Адепта" в українській літературі.

У міфології далеко не завжди допустиме різке і чітке розділення суб'єк
та й об'єкта, предмета і знака, речі та слова. Так ми наближаємося до розу
міння жанру: роман знаків.

Знак звичайно виступає як представник, "заступник" якогось іншого 
предмета, властивосте чи відношення. Хто з автомобілістів не знає, що таке 
"кирпич"? А це ж, власне, і є знак, як і кожна торгова марка, фотографія, 
відбиток пальців. Та поряд із цими так званими знаками-копіями бувають 
і знаки-символи, що використовуються для вираження віддаленішого, як 
правило, вагомішого змісту. Передусім, це стосується релігійної символіки, 
рясно наявної в романі.

У цьому розумінні автори й назвали свій твір романом знаків, цілком 
слушно, враховуючи, що Слово — теж елемент знакової системи і що, як 
сказано в Євангелії від Іоанна, Слово — це Бог, а Бог — це Слово.

І коли Олексій Склавин приходить до усвідомлення цього, наступає 
кінець його пошукам: знайдено істину, знайдено ім'я.

"Він побачив початок початків і джерело джерел, і пристрасне прагнен
ня Єдиного до Творіння Його і Спасителя, вищого за всі Знаки. І сказав 
він небу, зіркам, ущелині Харра і малому Астерію:

— Я вірю в Сина Божого, бо він є Слово”.
Так закінчується роман і так закінчується Передмова. Далі сам читач 

приступає до Читання Тексту і робить свої власні висновки.
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Володимир ЄШКІЛЄВ 
Олег ГУЦУЛЯК

АДЕПТ, або СВІДОЦТВО ОЛЕКСІЯ СКЛАВИНА 
ПРО СХОДЖЕННЯ ДО ТРЬОХ ІМЕН

Роман знаків

ЕКЗЕГЕТИЧНИЙ ПРОЛОГ

Тексти виринають із забуття зі шляхетною скромністю непоспішливих 
мандрівників Сущого. У нерозібраній монастирській бібліотеці Ви знімаєте 
з полиці грубезний том візантійської Септуагінти, зодягаутий у чорну со- 
лунську палітурку, і бачите у глибині книжкової гробниці шафрановий ко
лір сторінок небаченого сучасністю рукопису, що розіп'ятий на вапняковій 
стіні.

Ви розгладжуєте ці сторінки, відокремлюєте одну від одної пергаментні 
складові тисячолітньої істоти, а істота ця, життя якої і є відокремлення, 
дивиться на Вас червоними літерами вступних стовпців — ось початок та
їнства Екзегези, дослідження знайденого, відкритого, воскреслого Тексту.

Томас Стернз Еліот, наближаючись до глибинних знакосполучень, які 
впорядкували Всесвіт, поєднав слова так:

Обтанцюймо кактус колом 
Кактус колом кактус колом 
Обтанцюймо кактус колом
О п'ятій годині ранку.

Це один із можливих образів Таїнства.
Між двома стрибками свідомості Ви раптово опиняєтеся сам на сам із 

Текстом посеред напіврозбудженої пустелі і скачете, скачете, рятуючись 
від передсвітанкового холоду завжди юної Вічності, яка у всевладді своєму 
не владна зігріти Вас безсмертям...

Ви гортаєте сторінки Вашого Тексту, і Таїнство триває. Істота-Текст 
розгортається у Вашій уяві, як троянда, кожен пелюсток якої, насичений 
Вашим нетерпінням і фантазією, вібрує від насолоди зіткнення померлого 
буття автора і живого буття читача.

І змикаються Гадамерові "кола розуміння".
І від зіткнення епох у герменевтичному просторі, там, де Текст має 

хвіст і голову, а на площинах екзегета нанесено безліч знаків, важкість сто
літь перетворюється в єдність кохання людини і Тексту, єдність, з якої на
роджуються об'ємні речі Сущого: переклади і коментарі, вільні переклади і 
вільні коментарі, дуже вільні переклади і коментарі, нестримані та дикі, 
немов степові лошиці...
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Наш Текст, умовно названий на початку Таїнства "Свідоцтвом Олексія 
Склавина про Сходження до Трьох Імен", знайшов чернець із Нового 
Афону Савватій, який з благословення Московського Патріарха Пімена і з 
дозволу Константинопольського Архієпископа, Вселенського Патріарха 
Афінагора Першого у 1978 році від Різдва Христового оглядав бібліотечки 
монастирів Константинопольської Патріархії.

Дуже поважні вчені аргументовано довели, що знайдений рукопис є 
підробкою, фальсифікацією двохсотлітньої давності, незаконним створін
ням у звірятнику літописів та історичних свідоцтв. Але мінливість усіх 
стверджених і спростованих істин навалюється на XX століття такою все- 
перемагаючою ордою відносності, що висновки поважних учених не по
винні цікавити закоханих у Таїнство.

Текст є, він існує, живе. Ви заглядаєте у глиб його Знаків і згадуєте (або 
забуваєте; або згадуєте і забуваєте, і забуваєте водночас) пересторогу стро
катого сфінкса Ніцше: "Коли ти дивишся у прірву — прірва теж дивиться у 
тебе".

* * *

...Мої жінки завжди ревнували мене до Бога (хай простить Він, єдиний, 
цим дивним створінням). Бога шукав я все життя — в різні роки 
називаючи Його різними іменами. Тепер, уже сповнений грецької 
премудрості, припадаючи до чистого джерела Святих Отців, знаю я свою 
помилку і не вважаю за потрібне обмежити Бога тими малими словами. 
Він завжди буде більшим за все, про що можу помислити; і кордони мої, 
шо їх давні елліни називали "орос", Він долає сам своїм буттям.

Але не завжди бував я таким розумним і навіть при схилі мого життя, 
під благодатним покровом авви Леонтія, тут, у Константинополі, думав я 
знайшовши Його сховище. І на Літургії, слухаючи спів Ірмосу дев'ятого 
про Богородицю, що вмістила у лоно своє невмістимого Христа, я, раб 
Божий Олексій Склавин, ще пестив грішну думку про Пошук Недаремний.

Але ось настав він — час довгої сповіді. Авва Леонтій дав мені пер
гамент і своє благословення, брати-студити роблять за мене чорні радощі 
монастирського послуху — щоб я, недостойний, залишив для монастирсь
кого скрипторію нерадісну повість днів моїх. Моє Свідоцтво.

Пустельник, чоловік святого життя Марін, який сімнадцять років 
боровся з єретиками-манихеями по той бік Хему, сказав мені вчора, що 
діяв я в Пошуку своєму за законом свободи, що згадується як закон наш у 
посланні Св. апостола Якова. Думав знайти Єдиного, але Промислом 
Божим сподобився розуміння Його Істини. Можливо, Марін правий. 
Пошук сам по собі — це ще не велика чеснота. Ось у Єгипті, де також 
проходив шлях мій, десять тисяч аскетів немандруючих шукають спасіння 
на стовпах, у печерах, серед спраги, змій і розбійників. Але мій шлях був 
таки шляхом земним і кожне нове ім'я Бога живого я відкривав і зрікався 
його ж у нових землях, при початках іншої мудрості. Чи не сказав святий 
Варнава Перський: "Блаженні мандруючі, бо їм відкриється правда, 
принесена з доріг". Там, на північних, гіперборейських теренах, де живе 
мій рід, там, де тече Бористен Великий, що його на призабутій мові моїх 
родовичів зовуть Дніпром, там, де народжуються снігові бурі, що лякають 
Константинополь у місяці януарії, — там осяяло мене перше з Імен 
Єдиного. І почав я Пошук. Три індикти пройшли легіонами своїх днів 
через ойкумену з того часу. Відійшли у простір і вічність мої друзі та 
кохані, щезли з земних обширів держави і племена, що я їх бачив. І ось, у 
чотирнадцятий рік правління боголюбивого Імператора Лева Філософа і
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кесаря Олександра, у сьомий рік перед стояння Блаженнішого патріарха 
Антонія, починаю я свою працю. І воскреснуть у знаках малих від альфи 
до омеги ті, що померли тілесно, і те, що зникло назавжди, безповоротно і 
безнадійно за волею Божою. Нехай добра людина, чернець або сінкелл, 
який побачить ці знаки, у молитвах до Бога згадає згаданих і мене, того, 
що згадує. І простять нам помилки наші, бо тільки суєта не помиляється 
ніколи, бо сама по собі — суть збочення і помилка.

У славетних літописців розділи йдуть за роками або ж мають число. Не 
всі роки залишились у пам'яті моїй і не всі події зможу я окреслити знака
ми часу. До Чисел сущого в мене ставлення шанобливе: Числа, як Ангели 
Єдиного, стоять над світом подій. Тож кожен розділ буду я називати тим Ім'ям 
Єдиного, в яке заглиблювалось у часи оповіданого моє грішне мислення. Ще, 
може, рік тому не став би я ускладнювати пергамент поганськими іменами 
ідолів. Але мудрість підказує, що все існуюче створено до кінця завершень 
Світу во славу Божу. З тим і почну, молячись у кротості й тузі.

Ім'я найперше: Даждьбог

У часи найпершого з відшуканих Імен Єдиного моє власне ім'я було 
Ратибор. Таке ^обі варварське ім'я, яке не хоче сумирно та чемно одягнути 
еллінські картаті шати — альфа, омега — і лягти на еллінський пергамент. 
Літери для цього імені ще не створені, хоча я чув, що у Болгарії вчені 
ченці пишуть Слово Боже слов'янськими рисами. Це ім'я зодягнуте не в 
дзвінкий константинопольський одяг — звуки цього імені огортає м'яка 
шкіра та лляна тканина моєї Вітчизни — грубе, цупке полотно гіперборей
ців; а ім'я це означає "воїн"...

А ось воїном я ніколи не був. Скільки пам'ятаю себе сущого — був я 
слугою, помічником жерців у святилищі Желянського поля під Київ "ГО
РОДОМ. Про місто це на берегах Борист.ену в Константинополі знають ма
ло. Мудрі люди вважають, що Київ сто індиктів тому був споруджений 
Олександром Завойовником як одна з фортець для захисту благословенно
го світу від провіщених Ґоґа та Маґоґа.

Не бачив я у Києві славетних та давніх кам'яних руїн, бо місто де
рев'яне, та й каменю для фортечної справи там обмаль. Не чули ми від 
старших жерців про Олександра, хоч ті старі знали про минуле багато: про 
Велесові часи та Преславові, про війни з готами та утигурами, що про них 
згадує і славетний Прокопіи з Кесарії, про потоп та темряву всесвітню... А 
на півночі немає Маґоґа, але живуть мирні роди склавинські і войовничі 
варяги, що відкидають Христа.

А збудував Київ каган Кий, що його іменем сам град-поліс названий, і 
було це в часи Кисикові, а може, й раніш. Збудований поліс на двох горах
— Щекавиці та Хоривиці і має дві стіни дерев'яні та рів. На Хоривиці 
стоїть акрополь Київський, по - склавинськи — "дитинець". Там живуть 
архонти-кагани. За моїх часів каганом був Аскольд із північного роду 
Дирів, і славний він був володар. У двох походах примусив він дикі і 
войвничі роди деревлянські, знані ромеям як костобоки, до податей 
щорічних, і відігнав від Бористену кочові орди Турагай-тархана, і погро
жував Саркелові війною так, що Хазарія втягнула свої щупальця у глиб 
Великого Степу.

У двадцятий чи двадцять другий рік правління кагана Аскольда почав я 
служіння своє на капищі ідолів Свентовита і Симарґла, що на полі 
Желянському між Києвом і Хорським урочищем.

Поганські боги, між ідолів яких заблукали рідні мої склавини, чисельні, 
як і в усіх язиків, що не вірять в Єдиного. Кожному споруджено капитца,
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різні розміром і будовою. Те, в якому поганська омана тримала мене, 
грішного, було під Києвом найбільше.

Серед попелищ славних склавинів, що всіяли Желянське поле, стоїть 
трикутний пагорб, на ньому ж ростуть великі дуби, древні, як сама земля 
склавинська. Дуби високі: з їхніх вершин видно золотих коників на даху 
Аскольдового палацу і димну хмару на Песячому острові, де земляні люди 
палять вугіль і моляться Тангрі.

Найстарший дуб на тому пагорбі в давні часи Велесові був розщепле
ний блискавкою на три частини, але живе й досі. То — Даждьбожів дуб. 
Даждьбогові, небесному отцю поган гіперборейських, склавини ідола не 
ставлять. У древні часи жрець Овой у західному святилищі Жаб'є, в зміїних 
землях, збудував ідола Даждьбога. Й ось невдовзі весь рід його нагло 
загинув. Лише молодша дочка Овоя Світилена, яка мала дар провіщення, 
зосталася живою й бачила уві сні світло і думала — бо була поганської віри
— що світло від Даждьбога. І прорік їй Голос із світла, щоб не ставили 
родовичі бовванів небесному. Думаю я, що то Єдиний говорив пророчиці 
проти ідолів мерзенних.

Але темна була Світилена і казала всім: "То Даждьбожа воля". А син 
Світилени, Силеник став старшим жерцем Желянським. Він побудував 
огорожу навколо розщепленого дуба. Огорожа збудована з грубезних дубо
вих колод два лікті товщиною і висотою в п’ятнадцять ліктів. Зверху 
колоди загострені і на кожну насаджено череп священного коня з табуна 
Симарглового. Колоди ці чорні від часу, і вночі по них повзають великі 
прозорі комахи, всередині яких горить мертвотно-біле світло.

Брами в огорожі немає, але зі східного боку під колодами хідник у 
землі, такий великий, що озброєний воїн може пройти по ньому не 
згинаючись. У часи небезпеки Силеник наповняв хідника водою з потаєм
ного джерела, і святилище робилося неприступним.

Колоди над хідником пофарбовані червоним, а над ними вміщено 
мідяне Сонце, яке молодші жерці щодня чистять попелом, і воно блищить 
так сильно, що видно мисливцям із Долобського озера. За огорожею, 
окрім Даждьбожого дуба, росте ще з десяток дубів, між якими за давніх 
часів спорудили жертовники та намет для старшого жерця. Молодші 
жерці, помічники та старі наложниці старшого жерця мешкали поза цим 
храмовшцем у землянках. Тих землянок було багато, і городяни з Києва 
називали святилище поміж себе "виттю" — хутором.

Простір за огорожею ми щодня чисто вимітали. Біля Даждьбожого дуба 
стояли вісім каменів, плоских та круглих, і два боввани: кам'яний чотири
кутний із чотирма обличчями та дерев'яний круглий із крилами. Чотири- 
ликого звали Свентовит — сторож чотирьох сторін Даждьбожого світу, 
крилатого — Симарґл.

Симаргла зробив майстер Вород, чужинець зі Сходу, і зробив вправно. 
Обличчя в Симарґла було жіноче — приємне, але не хтиве, і очі з рубінів 
та смальти — як живі. Крила ідола також були пречудові — кожна пір'їнка 
вирізьблена із сумлінням і хистом.

А Свентовитів ідол був старий та неоковирний. Силеник казав, що йому 
десять разів по тисячу літ. Весь ідол був пофарбований у червоний колір 
брудною охрою. А камінь під ним — агеоліт — був чорний від козячої 
крові, яку щодня лив із жертовної чаші на нього Силеник.

Силеник казав також, що за сорок років до мого народження його 
мати, пророчиця поганська Світилена, у час небаченої посухи принесла на 
тому камені людську жертву — каганового сина від наложниці. Але на моїй 
пам'яті і в часи Силеника таких жертв Господь не допускав.
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Окрім намету Силеника, за огорожею були підземні схованки з дарами 
прочан, загін для жертовної худоби та намет улюбленої наложниці 
старшого жерця Оряни, яка теж мала дар пророцтва. Саме вона показала 
Силеникові на мене і сказала, що я маю відзнаку Даждьбожу і можу 
провіщати майбуття. А до того я лише слугував як прибирач в огорожі та 
біля ідолів, отримуючи за те від святилища їжу та вбогий одяг.

Того дня, коли я взнав про відзнаку Неба, Силеник та Оряна кохалися у 
жерцевому наметі. Силеник був старим, мав вісім разів по десять літ, але з 
жінками злягався щоденно. Завіса шкіряного намету була відхилена і я, 
навчений ворогом роду людського, підглядав за нечистою грою кохання 
дияволових слуг. Оряна побачила те і сказала щось жерцеві, сміючися з 
мене. Силеник хотів мене побити мідним посохом, але Оряна зупинила 
руку його й провістила: "На ньому відзнака Даждьбожа. Він — священного 
стада вівця і не нам пасти його милістю й карою".

Того самого дня Оряна повела мене до немічного старця з жерців 
Велесових і той помастив мені лоба і пахви кров'ю чорного цапа. Так я 
став молодшим жерцем на Желянському полі.

А незабаром відкрилася моя здатність провіщати — дар мого життя, 
завдяки якому пережив я всі виверти химерної долі. Сталося це наприкінці 
літа сорок років тому, коли Аскольд у південному поході зрікся віри 
родовичів — поган, і просвітився благодаттю Слова Божого.

Була ніч, коротка та благодатна опісля жнив. Місяць стояв уповні, і не 
спалося мені. Пригадав я, що молоді жерці говорили між собою про таємні 
містерії за огорожею у ніч повного місяця. Казали, що в таку ніч Оряна 
танцює на жертовнику-агеоліті на честь Даждьбога. Танцює без одягу, гола, 
намащена священною маззю з конячого лою, з розпатланим волоссям і 
мідяним амулетом на грудях. Ті, хто бачили нічний танок Оряни, 
розповідали про нього з дріжжю від захвату і містичного переляку.

І я, грішний непросвітлений слуга темних сил поганських, у спокусі не
баченого видовища пішов через стомлено-сплячу вить до огорожі. Місяць 
тоді був великий, попелясто-срібний в ореолі блакитного, зеленого, неспо
кійного сяйва, яке огортало павутиння хмар-привидів, хмар із чорними бе
зоднями вугільного злого неба — неба вкрадених зірок і місячної вдоволе
ної мертвотності, неба, де передчуття руху страшніше за нерухомість. Під 
таким небом, думаю я тепер, тріумфують демони, проти такого неба пов
стають пророки, підносячись на відчаї на крилах духу до неба Істинного, 
яке вище всіх застиглих небес-привидів. Думаю також, що Число того де
монічного неба в ніч повного місяця року навернення Аскольдового було 
"вісім". Так думаю я, учень Мелхиседека й авви Леонтія.

Чорні колоди огорожі у містичному сяйві срібного диска виглядали 
лиховісно. Масно відблискували поліровані часом кістки конячих черепів. 
Світлородні комахи несли своє гнилизняне сяйво до тих черепів, немов 
душі прадавніх жерців здіймалися з чорного полум'я пекла у полишений 
ними світ.

Хідник під мідяним Сонцем не охоронявся. Силеник добре знав 
забобонність розбійників із Діброви і не боявся нападу. Вугільна темрява 
огортала сущі за огорожею речі. Але я не боявся, бо, не знаючи свободи, 
не знав і страху, немов тварина дурна, нетямуща.

На агеоліті було порожньо. Смолоскипи біля ідолів погасли, від каменя 
смерділо і ніякої Оряни не було тут. Крадучись попри намети, я уявляв 
собі голе тіло пророчиці, намащене лоєм, блискуче, як конячі черепи на 
колодах. Хтиве збудження огортало моє єство, але ось прийшов я до ідолів 
і не знайшов нічого, окрім смердючого агеоліта. Від розчарування мені 
стало зимно, і я підняв обличчя своє до місячного диска.
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Дивне зеленкувате сяйво огорнуло мене. Здалось мені, що Місяць 
збільшився втричі і щось дивне й неможливе — теплий холод чи холодне 
тепло — протягнуло свої руки від велетенського місяця до мого обличчя.

"Сили Даждьбожі...", — прошепотів я і демонське ім'я розкрило мені 
потаємне.

Побачив я срібну дорогу велетенських слимаків. Білі, слизотні повзли 
вони цією дорогою з темряви у темноту. Були в них людські обличчя — 
обличчя мерців зі стягненою до вух блідою шкірою, з жовтими гнилими 
зубами. Але ось проповз останній мерзенний слимак-гисполин і срібною 
дорогою його слизу покотилося щось кругле. Я придивився і побачив 
голову воїна — вусату, голену з довгим чорним аварським оселедцем.

І пізнав я кагана Аскольда з роду Дирового, володаря Києва. До того 
видіння бачив я кагана двічі. Він заходив до Силеника — завжди у чорній 
хазарській броні, в обладунку з потрійної шкіри і з важкою срібною бля
хою на грудях. Бляха та особливо запам'яталася мені, бо була стародавньої 
роботи: бараняча голова з хитрими очима, зіркою між рогами і грецьким 
написом на кільці.

Але тепер тої розкоші не було. Відрубана котилася голова срібним 
слизом... і я заверещав. Видіння зруйнувалось і серед дубів почув я голос 
Силеника. Мерщій побіг я від агеоліту, проколов собі ногу при втечі, але 
щасливо добрався до землянки.

На ранок Оряна, всезнаюча відьма Даждьбожа, спитала мене: "Що 
бачив Відзначений при вівтарі?" Я розповів їй про Аскольдову голову, і 
сказала Оряна: "Не прожити йому й року".

Так і сталося.
В день зимового сонцестояння повернувся каган із півдня. Привів за 

собою іноків і пресвітерів християнських із Корсуня Таврійського. Був з 
ними владика Марко, висвячений за благословенням найсвятішого Сте
фана в єпископи Києва й усіх кресів Північних.

Силеник виліз на дуба й дивився відправу, що її провадив владика 
просто неба. Потім заклав на агеоліті трьох цапів білих і покликав мене.

"Ось тобі знак Роду" — сказав старший жрець і подав мені трикутний 
червоний камінь із поганським символом курячої лапи. Сказав: "Іди до 
хрестопоклонників і вклади знак Роду в чашу, з якої вони п'ють вино 
жертвенне. Це моє на візантійців закляття".

І тут Бог Милосердний подвигнув мене відмовитися.
"Дам тобі на три ночі Оряну", — сказав Силеник.
Але благодать Божа була зі мною в той день невідступно, і думаю я, що 

то був день Різдва Христового, якого заради Промисел Божий охоронив 
мене від неспокутного гріха. Так я сьогодні повторюю слова пророка Ісайї: 
"Співати буду в ім'я Твоє, бо Ти здійснив справи чудні, собор древній, 
істинний".

Силеник, напучуваний демонами, яким слугував, побив мене тоді, коли 
відмовився я вдруге, за задумом Божим, від сатанинського знаку і від 
Оряни, відьми-спокусниці. Але в той день Єдиний та істинний не звільнив 
мене від омани — шляхи Господнього Провидіння незбагненні та не
швидкі. Силеник не прогнав мене від капища, а знак Роду відніс у будинок 
владики інший жрець — Богумил.

Силеник наказав Оряні вийти за огорожу й піти у землянку до Бо- 
гумила. Проте відьма відмовилася, закляла Силеника страшним закляттям 
і пішла від капища на північ, у печеру Велесову, що під Вишгородом, 
малим селом на березі Бористену.

Можливо, дорогою до Вишгорода завітала Оряна до Дитинця кагано- 
вого і розповіла про страшні прокляття, що їх Силеник посилав володареві
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і його дітям. Можливо, каганові сказали про це інші люди, не знаю. Але 
навесні прийшли до священних дубів вої, охрещені Марком, з дружини 
каганової, і покликали старшого жерця до володаря.

Вийти Силеник відмовився. Натомість із Дубрави вийшли чотири вол
хви — кудлаті старезні діди з палицями і сокирами, чорними від жертовної 
крові. І сила демонська променіла з очей їхніх. Вої від капища повтікали, 
Силеник узяв собі нову наложницю з Берестова — прегарну білявку, ще 
дитину.

Вбили Силеника аж на Купала — християнським літургійним чис
ленням перд днем святого Іоанна Хрестителя. Перед цим була лиховісна 
чорна буря. Вітер три дні ніс із-за Дніпра степовий гарячий порох. У ніч, 
коли вітер ущух, Силеника знайшли в хіднику під мідяним Сонцем із 
чорною стрілою в потилиці.

Того дня капище лишилося без старшого жерця. Я увійшов у подвір'я 
без остраху — старий лиходій уже розмовляв з Даждьбогом. Буря накидала 
у капище гілки і пил, покосився крилатий Симаргл. У шатрі плакала 
білявка-наложниця і, здавалося, чогось не було у цій виті.

Відлетів від неї важкий тисячолітній дух і лишилась, як непотріб, 
недолана дерев'яна споруда: сточені комахами трухляві колоди, пожовтілі 
черепи здохлих коней, смердючий агеоліт.

Мене охопило бажання чимось наповнити цей безглуздий простір і, не 
знаючи інших слів до Єдиного, промовив я вголос Даждьбожу молитву, що 
її співала Оряна:

Ой Даждьбоже, сило роду нашого, 
рік од року наш невідступний, 
рік од року бог наш добрий, ярий, 
вік од віку всього ти початок!
Ой Даждьбоже, ти врожаю батько, 
рік од року всіх дерев господар, 
рік од року сила трав високих, 
вік од віку всього ти початок!
Трьох доріг і трьох горбів володар, 
трьох світів старійшина одвічний!
Ой Даждьбоже! Дай свою нам милість 
рік од року, вік од віку, завжди!

Слова тої молитви були гучні, але з дерев'яними, як у Симарґла, 
крилами. Не могли вони злетіти до неба і падали між дуби, слизом стікали 
по гнилих колодах додолу. А простір навколо залишався таким безглуздим, 
що промовив я вголос нове пророцтво: "До літнього сонцестояння впаде 
Київ".

Ніхто не почув цих слів, окрім білявки в шатрі, та вона була мала і не 
розуміла. Я втішав її, а потім піддався спокусі — і дай мені, Боже.хоч тепер 
замолити той гріх. Злягання моє з наложницею було таке ж порожнє, як 
капище. Звірятами були ми, і втіха наша була звіряча, і число її було п'ять. 
Так кажу я, учень Мелхиседека й авви Леонтія.

...Київ упав через десять днів. У капищі вже господарювали Оряна і 
новий жрець, волхв із Велесового капища Хальд — чорний бородатий 
велетень у чоботях із оленячої шкіри і мідяною бляхою на животі...

Ми з Богумилом без діла і без їжі вешталися коло баштового Дитинця 
та Торговища на Суводі, заходили за Оболонь, де були городи і щось таки 
знаходили на споживу. Під час одного з таких походів й побачили ми ва
рязькі струги, що пливли Дніпром-Бористеном. Він їх ватажок із Нового 
Міста С'єрн Хельґ, з роду Хельґеріксонів, які й нині служать у Гвардії імпе
раторів Лева та Олександра. Через два дні С'єрн Хельґ підступно вбив Ас-
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кольда, його синів Мезамера та Адира і став каганом Києва, намісником 
свого вуйка Рейрика Хельґа, столиця якого була в Неаґарді — далеко на 
півночі.

Пізніше, в Ітхелі, мені розповіли про те, скільки хазарських дирхемів 
заплатили посланці царя Манасії Хельґам за цей похід. Серед радників 
С'єрна були хазарські купці Захарія та Йосиф. Для останнього варяги три 
дні відловлювали людей у невільники. Першими у рабство пішли хри
стияни і родини Аскольдових дружинників. На третій день полювання 
дісталися вони й до Желянської виті. Хальд боронив капище, і варяг у 
рогатому шоломі розрубав його навпіл разом із мідяною бляхою. Оряну 
відправили до нового кагана, а мене, Богумила й ще п'ятьох молодших 
жерців віддали наглядачам достойного Йосифа. Ідола Симарґла варяги 
встановили на носі свого човна, а рештки капища разом зі священними 
деревами спалили. Збулися мої передчуття. Збулися...

Зв'язаний, лежав я на ребрах варязького човна і дивився у блакитний 
зеніт літнього неба. Неба, де Даждьбог Світил єни та Силеника прирік мене 
на рабство. Я не думав про справедливість, а думав про Долю. Я не знав 
тоді, що влада Долі тим більша, чим довше живе людина, не знав про 
приреченість довгоіснуючого і про те, що над двадцятилітніми Доля не 
владна — їхнє-бо царство вибору, царство волі земної.

Не помишляв я й про втечу. Набагато пізніше, в Ітхелі, почув я від 
Мелхиседека: "Існує три визначеності у часі — минуле завжди істинне, 
майбутнє завжди брехливе, сучасність невловима. Течіями життя володіє 
той, хто завжди встигає, але Вічність належить спроможним очікувати".

Небо тоді не дало мені спокою, бо було воно все у швидких хмарах — 
рухливе, суєтне. Я заплакав, але Єдиний уже був зі мною і послав мені на 
втіху пречудову комаху — величезного коника-стрибунця, з крилами, як 
дві долоні воя.

Задивився я на комаху, що всілася біля мене на знаряддя човна, і 
перестав плакати. За словом філософа сталося так: "Спокій є трьох образів: 
образу смерті, образу кохання й образу пізнання". Так зустрівся я зі 
спокоєм пізнання і втішився, хоч грубі мотузки в'їдалися в тіло моє, а 
наглядач двічі вдарив мене взутою в чобіт ногою.

Дивна думка опанувала мене. "Даждьбоже, — думав я, — не пробач 
варягам сплюндрованого капища і помстись їм! Ти послав комаху, свій 
знак, і вибрав мене для помсти, бо ж Оряна казала, що обраний єсмь. А 
обрані не помирають". Такі думки заспокоювали мене. І тепер, спогля
даючи Пошук свій, думаю я, що Єдиний був ближче до Силеника й 
Оряни, ніж до варягів у рогатих шоломах. За словом Апостола: "Попустив 
Бог усім народам ходити стежками своїми". Силеник, Оряна, Хальд ішли 
своїм шляхом до Єдиного, помилялись, потрапляли в лабета Ворога, — але 
такі помилки, можливо, приємніші Сущому, аніж тупа руйнівна злоба 
варягів. Так і Мелхиседек казав, хоча й сам був іудеєм: "Істина є згода між 
Сущим і творінням Сущого".

... Вночі човни з бранцями пристали до варязького табору на Песячому 
острові. Земляні люди поховалися, священні дерева Тангри прибульці 
спалили, а з простих дерев зробили огорожу. Більшість киян — жінок, 
дітей та поранених — варяги тримали в цій огорожі; але тих, хто міг утекти 
вони позалишали у човнах зв'язаними. До острова підійшли хазарські 
кораблі з вітрилами, великі, як громадські стодоли. Вони належали 
найзаможнішим купцям із Тьмутаракані та Ітхелю — Йосифу, Захарії, 
Семенд ер-тархану.

В темряві чув я, ях співали за огорожею християнські жінки: "Кіріє, 
елейсо!" — "Господи, помилуй!". "П'яні варяги кричали щось на неоко-
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вирній своїй мові, іноді верещали дівчата, що їх Гвалтували переможці. 
Сам я страждав від спраги, а голоду не відчував. Богомил, який лежав 
поряд зв'язаний, намагався послабити мотузки, відтягуючи вузли зубами, 
але зламав зуб і облишив шарпатись. Під ранок я забувся важким, як 
меотіиська ртуть, сном.

Ранком на Песячий острів упав холодний туман. У тому тумані пізнав я 
перші варязькі слова: "кнаґ" — "воїн", "лейданґ" — "човен", "бьорн" — "ліс". 
На тій ладді, де були бранцями ми, Желянські жерці, порядкував ярл Ха- 
льблот, родич кагана Хельґа. За його наказом нам дали розведеного вина, 
по шматку солодкої паляниці і зняли з нас мотузки та весь одяг.

Прийшов покупець людських душ — достойний Йосиф, до якого ярл та 
вої зверталися шанобливо "адаль", тобто "шляхетний, високороджений". 
Був Йосиф могутньої статури з кучерявою сивою бородою. Велике тіло 
купця вкривав чорний оксамитовий каптан, мав він на шиї потрійний 
золотий ланцюг, на якому висів талісман — золота п'ятикутна Зірка 
Соломона. На кожному пальці горіли дорогоцінні перстені, а пиха того 
Йосифа перевищувала всю розкіш його одягу. За Йосифом слуги несли 
червону скриню зі сріблом.

"Адаль Йосиф, — сказав йому Хальблот, — ось раби молоді та гарні". 
Хазарин оглянув нас і наказав слугам дати Хальблоту зв'язку срібних 
монет. Богумила й біляву Силеникову наложницю Йосиф відокремив від 
нас — забрав до свого гарему. Пізніше я довідався, що Богумилові його 
вродливість обернулася на зле — з нього Йосиф зробив євнуха. Як я мо
лився тоді, дякуючи Богові за вилицюватість та клаповухість, що врятували 
мене від скопцевої долі.

На хазарський корабель нас не перевели — Йосиф найняв лейданґ і 
воів Хальблота охороняти караван на шляху до Саркелу. Нас далі тримали 
на варязькому човні, тепер уже як веслярів. До веслування були ми 
незвичні — то варяги посадили нас за весла по двоє. На іншому боці 
лейданґа з веслами легко вправлялись могутні кнаґи Хальблота. Відплили 
ми вночі, бо Хальблот плив з Йосифом без дозволу кагана, який ще 
замирював вогнем та мечем роди склавинські навколо Києва.

Течія та вітер допомагали нам. На веслах пливли рідко — Хальблот 
підняв біле вітрило і лейданг хутко побіг перед кораблями Йосифа. 
Замикав караван лейданґ ярла Хокона. Йосиф і Хокон були великі при
ятелі. Купець навіть подарував ярлові двох дівчат-бранок, так що Хальблот 
як взнав про це, то весь день гарчав від заздрощів, немов звір, і просив 
Тюра, варязького бога, спопелити хазарина блискавкою.

Зате на лейданґу Хальблота був Симарґл, якого варяги вкрали в капищі. 
Дерев'яний людиноптах гордо стояв на носі човна, оглядаючи шлях попе
реду. А ніс Хоконового човна прикрашала лише стара тріснута дерев'яна 
"масмі" — ведмежа голова грубої роботи. Вої Хальблота, коли напивались 
увечері, кричали Хоконовим воякам: "Веслярі дохлого Масмі!..". Ті у- від
повідь підіймали над бортом лейдангу голих дівчат, подарованих Йосифом, 
і, регочучи радили Хальблотовим варягам зробитися євнухами.

Ярл Хальблот навіть пообіцяв воям, що під час зупинки на острові Лава 
купить у Йосифа за власні гроші бранку.

Я вже почав розуміти мову варягів і знав, що на острові Лава Йосиф 
сподівався поповнити запаси води і харчів, а також, придбати у печенігів 
нових рабів і коней, за яких уже розплатився; і до Саркелу караван піде 
через Степ. Великі кораблі не змогли б пройти Дніпрові пороги, а 
південніше, біля Меотського озера ясів, кочували ворожі хазарам племена 
хана Кубрата, спільника Візантії.
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Але цим планам не судилося збутися. Знову настав день, коли промисел 
Божий невідворотною десницею спрямував долю Йосифового каравану і 
мою долю на визначений Ним незбагненний шлях.

Того дня на лівому березі Дніпра побачив я велетенські кам'яні ідоли —■ 
"баби". Ці прадавні боввани були більш древні, аніж Свентовитів кам'яний 
ідол у капищі Силеника. Силеник розповідав нам, що ці кам'яні баби були 
колись пращурами наших предків, але плювали на лице Даждьбоже, звучи 
його бісом Ташбешем, і він прирік їх почути його Голос — і стали вони 
каменем. Старий жрець, що висвятив мене у жерці, казав, що під тими 
бовванами лежать поховані вороги Києва — почвари, проти яких боролись 
у давні часи мої родовичі і хазари. Як не стане їх, то розкриється Степ і 
воскреснуть вороги. А перемогти їх зможе тільки Святий Витязь Еркін та 
спільність Києва та Ітхелю.

Дивлячись на кам'яних баб, став промовляти я молитву до Даждьбога. 
Кнаг Сверґельд, який із варягів найкраще знав нашу мову, почав сміятися
з мене, кажучи, що моя голова перегрілася від спеки. І тоді якийсь дух 
увійшов у мене і серед спеки зробилось мені зимно і став я пророкувати і 
сказав ярлові та воям його, що не встигне знову піднятись Сонце над 
Велесовим Степом, як душі Хальблота, Сверґельда і брата його Індульфа 
відійдуть до померлих предків, а Йосифа Бог покарає за зло його. І було 
щось таке у моєму обличчі, що зблідли варязькі витязі і мовчки відійшли 
від мене і боялися дивитися у бік зловісних ідолів на Дніпровських кручах.

І сталося за словом моїм.
Хальблот, якому не терпілося дістатись до Лави, допустився помилки. 

Коли лейданґи та кораблі увійшли у вузьку протоку між крутим правим 
берегом та островом, густо покритим лісом, ярл не послав вивідувачів 
обстежити шлях. А час ішов до ночі і небо на сході вже було темне, як 
синя дербентська глазур в орнаменті тризнових чаш.

Раптом з боку острова полетіли стріли. Сверґельд і стерничий були 
вбиті відразу. У держак мого весла також встромилася стріла. Я запам'ятав 
її назавжди: завдовжки у чотири лікті, з трикутним наконечником чорної 
криці, з воронячим пір'ям на хвості. Саме такі стріли виготовлялися в 
столиці правителя чорних булгар хана Кубрата — Балтаварі*, що на березі 
Лутави. Ніколи смерть для мене не втілювалася в якійсь речі буття з такою 
повнотою, як у тій розбійницькій чорній стрілі. Як співав Богоотець Давид 
у Пісні Хвалітній: "Господь дав глас свій: пустив стріли і розсіяв їх". Ось 
такі знаки давав Єдиний як у часи Давидові, так і в наші останні часи.

Коли стріли вбили перших воїв, Хальблот розгубився. З Хоконового 
лейдангу вже кричали: "Суїнфіз йон бьорн!" — "Розбійники в лісі!", а ярл 
навіть не зняв щити з лівого борту. Коли стріла влучила в нього, Хальблот 
стояв якраз наді мною і впав на мене — важкий, мертвий. Його панцир 
порізав мені шкіру на шиї і кров, моя і Хальблота, залила все. А вої 
думали, що я мертвий. Переляканий, я лежав під убитим ярлом і молився 
Єдиному, й страшно стало мені, коли я згадав про своє пророцтво.

Врешті-решт напад розбійників було відбито. А все ж вони встигли спа
лити один із хазарських кораблів. Також був тяжко поранений син Йосифа
— Обадія. Йосиф наказав опитати всіх рабів, чи не вміє хтось лікувати ра
ни.

Колись бачив я у капищі, як лікували людей Силеник та Оряна. Після 
бою я допоміг одному з варягів вийняти стрілу з рани. І коли на березі 
люди Йосифа шукали лікаря, варяг Тревор, якого обрали ярлом замість 
Хальблота, вказав їм на мене:

* Балтавар — нині Полтава.
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"Ось цей зівш (раб) уміє лікувати й передбачати майбутнє. В ньому дух 
небесних Валарів — він урятує Обадію". А потім додав: "А як не врятує — 
забийте його".

Наглядачі повели мене до намету достойного Йосифа.
Намет той був шкіряний і великий, як зала. По кутах його ховалися 

перелякані слуги й наложниці, а посередині, під двома стовпами, до яких 
були прив'язані смолоскипи, лежав молодий хазарський воїн у срібному 
обладунку — блідий, мов неживий.

Над ним плакав, рвав волосся на голові, кляв долю на трьох мовах 
достойний Йосиф.

По-іудейськи він молив Єдиного: "Елоі, макар хайімей!" — "Боже, 
джерело життя мого!"; по-варязьки кляв невдаху Хальблота; по-нашому 
кляв себе, що залишив каганові Хельгу свого лікаря.

Старший наглядач підвів мене до Обадії. Розбійницька стріла влучила у 
щілину між нагрудною бронею і срібним нашийником воїна. Слуги 
Йосифа перепиляли нашийник, витягли стрілу, але Обадія втратив багато 
крові і дух його блукав в астральних чертогах, не знаходячи напівмертвого 
тіла. Я згадав старе демонське закляття, що його промовляла Оряна над 
утоплеником-рибалкою. Не буду в цій розповіді наводити слова того 
закляття, бо демони мають здатність жити в знаках, нанесених на площину 
і шкодити звідти людям. Але закляття це є могутнє, древнє і діє на 
неохрещених із дивною потугою.

І прорік я над Обадією Орянине закляття.
І за словом закляття схопили демони у потаємних глибинах блукаючий 

дух Обадії і перенесли його у світ наш, світ вибору. Й увійшов дух у тіло і 
відкрив Обадія очі, і сказав: "Еліашів!", що значить "Бог відроджує!".

Але треба було ще зупинити кровотечу. Спочатку промив я рану білим 
вином і приклав до неї попіл і палену тканину і сказав наложниці тримати 
ту тканину, не відходячи. А сам пішов шукати трави, згадуючи науку 
травну. Ніхто не тримав мене і не наглядав за мною. На світанку знайшов 
я мокряну траву і приклав її до рани. Увечері ще був в Обадії жар, але 
наступну ніч він спав спокійно, а наложниця гріла його своїм тілом. Через 
добу всі побачили, що смерть відступила від сина Йосифового, і видужує 
він.

Тоді сказав мені достойний Йосиф перед людьми й жінками дому 
свого:

"Ось я, Йосиф, син Нафанів, кажу тобі, зівш: радій, бо приніс ти 
радість найславетнішому роду в Хазари. Тепер будеш ти вільний, і лікарем 
будеш при домі моєму, і ім'я тобі даю — “Гафах”, що значить “дар, 
істина”.

Так серед речей сущих знайшов я своє друге ім'я, але то було ім'я 
зовнішнє — для інших, а для себе, як істинне внутрішнє ім'я, залишив я 
родове — Ратибор. Мелхиседек пізніше пояснив мені, що всі складні речі в 
ойкумені мають зовнішні і внутрішні імена: зовнішні — як панцир проти 
злих сил світу, внутрішні — як заповіт Єдиного для існування. Все, що має 
одне ім'я — беззахисне, а все безіменне — не існує.

...Подорож до Саркелу через Степ пройшла без пригод. Йосиф двадцять 
років водив невільницькі каравани від Дніпрових порогів до Білої Вежі і 
потурбувався про свою безпеку, породичавшись з тарханами місцевих 
племен. Три його доньки були старшими жонами кагана ясів Багорега і 
печенізьких тарханів Куви і Савата. Сават дав Йосифу охорону, коней та 
їжу. З караваном у Саркел подалось п'ятеро варягів із лейданґу Хокона, а 
інших купець відпустив, відрахувавши рогатим воям три зв’язки шекелів.
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Про Великий Степ чув я від старих київських воїв, від Силеника і 
байгарів-стерничих, що співали на становищах караванів під гусла думи 
про прадавні війни з Готами та аварами. Колись славетні кагани 
склавинські Преслав, Кисик та Івель володіли всім Степом як вотчиною. А 
в теперішні часи Великий Степ опосіла Хазар ія, і навіть могутня імперія 
ромеїв не здатна була захитати хазарської потуги.

Великий Степ неосяжний і сповнений волі. Знаки, які Єдиний розкрив 
над Степом, рухливі та небезпечні. Тільки у Степу відчуваєш драґлисту 
велич небесних хмар, що їх сповідники Монхе-Тангри, Вічного Неба, 
вважають диханням свого бога. Все у Степу нетривке, рухливе — і що 
може бути більш дивне, ніж рухлива Вічність. Вітер за чверть доби змінює 
все навколо — хмари і трави, колір і смак повітря. Степ — це приховане 
Суще, бо все, що хоче сховатись, бачить спостерігача здалеку і ховається 
швидко. Швидкість тут не відзнака, а спосіб буття; відзнака в Степу — 
спокій. На спокій мають право лише кам'яні баби. їм ніхто не загрожує, 
окрім гніву Єдиного. Все інше, котрому суджена смерть, усе суще в Степу 
рухається і змінюється — і ніхто не скаже, що в нього попереду 
визначеність, якщо порад Степ.

Птахи у небі нагадують літери іудейського письма. Ті, що вірять у 
Тангру, визначають майбуття за летом птахів. Майбуття в Степу — це два- 
три дні, що попереду. Ніхто не провіщає на місяць чи рік. Для рухливого 
світу ці обрії Хроноса незрозумілі, як Вічність. Незбагненність Великого 
Степу краще за всіх визначив Мелхисидек. Він сказав: "Степ — це те, про 
що не написано в Торі, а в Торі написано про все". Степ і Книга 
несумісні, і народи, що народились у надрах Великого Степу ніколи не 
знайдуть своєї книги, хоча шукати її будуть довгі тисячоліття. Може,колись 
напишуть Книгу, в якій літери кожної миті будуть мінятися місцями і 
створювати нові слова, щоб знову змінитись — тоді це буде книга 
Великого Степу. Саме Степ навчив за оманливим спокоєм речей бачити їх 
невловимо-мінливу сутність; за кількістю бачити Число; за іменами 
Божими — неназваність Єдиного.

Як Всесвіт почався Словом і Числом, так Великий Степ почався 
Вітром. Усе життя Степу нагадує сон і згадку про той Перший Вітер, про 
той рух від Єдиного. Так і буде Степ спати і згадувати до кінця часів, коли 
повстане все, і він повстане, і Вітер повернеться до нього. Не початком, а 
Судом Божим.

Перехід наш через Степ був важким. Не ставало води і від спеки не 
було спасіння. На третій день після початку переходу відійшов до Господа 
праведник владика Марко. Від незнаної хвороби недалеко від Саркелу 
вмерло чеіверо печенігів і білява Силеникова наложниця, ім'я якої я забув. 
Перед смертю вона сказала мені, що бачить жінку в чорному одязі, яка йде 
до неї по червоних хмарах. І досі я здригаюсь від жаху, коли згадую її 
обличчя при цих словах.

На двадцятий чи двадцять перший день переходу — пам'ять зраджує 
мені, бо під нашаруванням подій кількість втрачає числову визначеність, — 
ми підійшли до Саркелу.

Ніхто точно не знає, чому фортеця отримала це дивне ім'я — Саркел. 
Людята казав мені, що це ім'я одного з архангелів, в Ітхелі дехто називав 
Саркел Шарацером, "володарем вогню", бо тільки в цій фортеці можна 
сховатися від степової пожежі. Гузи нарекли Саркел Західним муром, а мої 
родовичі і булгари називають цю фортецю Білою Вежею.

Так, побачивши Саркел, я вперше побачив Хазарію і вступив у її 
дивний світ, де всі речі мають явні і приховані назви, і де влада є знанням 
прихованих назв.
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Розташований Саркел на березі ріки Бузан*, яка вужча від Дніпра та 
Ітелі, але втричі ширша за будь-яку річку в межах Імперії. Бузан із трьох 
боків обтікає Саркел, а з півночі фортеця має два рови, заповнені водою. 
Між зовнішнім і внутрішнім ровами збудовані землянки аланів та чорних 
булгар, а між внутрішнім ровом та муром Саркелу стоять юрти гузів та 
печенігів. Сама фортеця має довгу зовнішню стіну у сім ліктів завтовшки і 
висотою у тридцять ліктів, складену з цегли. У стіні з півдня і півночі є 
дерев'яні брами, вкриті металевими пластинами на зовнішньому боці. Ще 
одна цегляна стіна поділяє Саркел на дві частини — південну та північну. 
У північній частині збудовані дві Гігантські вежі, висотою у сто двадцять 
ліктів. До висоти в п'ятдесят ліктів вежі складені з величезних кам'яних 
брил, а вище — цегляні. Верхня частина обидвох веж обличкована білим 
мармуром, і я думаю, що саме це обличкування дало Саркелові ім'я Білої 
Вежі. На одній з башт вивішений прямокутний шмат чорного оксамиту із 
зображенням срібного семисвічника — зовнішнього знаку Хазарської 
держави.

Почав будувати Саркел візантієць Петрона у п'ятий рік правління 
імператора Теофіла, а завершив будову хорезмійський філософ Шамсутдін 
у третій рік правління Михаїла, сина Теофілового. У дні мого перебування 
у Саркелі, у фортеці і за зовнішнім ровом мешкало більше п'яти тисяч 
хазар, гузів, чорних булгар і склавинів. За день у Саркелі продавали стільки 
телячої шкіри, скільки продають її на Константинопольському ринку за 
тиждень, а зброярні Білої Вежі славились на весь Великий Степ. На лівому 
березі Бузану, біля Саркелу, є розорані землі, і живуть там алани — народ 
мирний; серед них багато християн.

Не раз я розглядав фортецю і з лівого, і з правого берегів Бузану, вночі 
і вдень, з різної відстані. Саркел — син і батько Великого Степу. Він, як 
сила посеред розлогого безсилля, — цегляно-червоний і білий серед сірого, 
жовтого, зеленого степового моря. Але він також є минущим серед 
Вічного. Степ був завжди, був задовго до Саркелу, і коли від Білої Вежі не 
залишиться й згадки, Великий Степ все ще буде таким — сірим, жовтим, 
зеленим. За словом пророка Ісайї: "Ти звершив дивне; зумовлення древні 
істинні. Ти перетворив місто в купу каменю, нездоланну фортецю — в 
руїни".

І в одну з ночей під Саркелом, коли зірки Зоряної Мережі пророчили 
щось над холодним мармуром найвищих веж фортеці, взнав я Число 
Саркелу. Число його — десять. Так кажу я, Олексій Склавин, учень 
Мелхиседека й авви Леонтія...

Уперше побачив я Саркел з воза Обадії на вершині літа, в рік загибелі 
Аскольда, кагана Київського, в п'ятий рік царя Хазарського, Манасії. Був 
ранок. Степ, яким ішов караван Йосифа, ще спав у блакитному світан
ковому спокої, а на золотому тлі східного неба чорними стовпами з'яви
лися вежі Саркелу. Візничий, побачивши їх, провів долонями по своєму 
обличчю зверху вниз і сказав: "Ертар!", що мовою гузів означає прихід 
очікуваного.

Караван підходив до Саркелу, і фортеця вже з'явилася в усій потузі 
своїй над срібною стрічкою Бузану, коли невідомо звідки з'явився загін 
кінних воїв. Обличчя в них були темні, широкі, з щілистими очима — 
обличчя печенігів. Але одяг цих воїв виглядав дивно для кочовиків: лускаті 
обладунки, круглі бляхи на поясі, пластинчаті сталеві шоломи й червоні 
плащі з біло-струменистої тканини. Очолював загін неймовірно товстий 
воїн у позолоченому шоломі, з поясом, геть усіяним великими золотими

* Тепер Дон.
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бляхами. Мав він одне око і незвичний панцир із неймовірно грубої 
шпичастої сірої шкіри, а голос у нього був, як сурми Єрихонські.

То був Ерге-багатур, славетний витязь саркельський, котрий підкорив 
Ітхелю, дванадцять племен Вовчого Степу і розбив візантійського прото- 
спафарія Віталія у битві під Таматархою, що на Меотійському озері. Але 
найбільшу славу Ерге-багатур добув не у військових походах. Замолоду, 
коли мав ще обидва ока і гнучке, не заросле салом, тіло, убив, кажуть, у 
землях буртасів Дракона і зробив з його шкіри нездоланний панцир. За 
таку звитягу зверхники хазарські призначили Ерге-багатура, Переможця 
Дракона, начальником саркельської залоги.

Переможець Дракона наблизився до каравану і викликав Йосифа. 
Потім наказав п'ятьом варягам, що йшли з караваном, вийти наперед, і як 
тільки вони вийшли, п'ять чорних печенізьких стріл вкоротили життя 
кнаґам з лейдангу Хокона. Вої Ерге-багатура почали знімати із забитих 
зброю і обладунки, а Йосиф, повернувшись до каравану, пояснив, що в 
Києві новий каган Хельг раптово зрадив Хазарії й убив купців іудейських. 
За два дні до прибуття каравану в Саркел, туди прискакав розвідник і 
розповів, що після жнив С'єрн Хельг і варяги з Києва та Неагарду 
збираються в похід на Хазарію. Всі варяги-найманці у Саркелі після цієї 
звістки були забиті; така сама доля спіткала й варягів Йосифа — Харальґа, 
Еріка Довгого, Еріка Кривого, Хрофта і Харбарда. Дивно, але я досі 
пам'ятаю їхні імена. Хрофт учив мене варязької мови, а Ерік Довгий був 
особистим охоронцем Обадії. Так вони загинули.

... Невільників і коней Йосиф залишив під охороною за зовнішнім 
ровом Саркелу, а я з наближеними купця вступив за мури великої фортеці. 
У південній частині Саркелу було багато цегляних будинків купців та 
зверхників; найбільшим серед них був будинок Йосифа, сина Натанового
— він мав два поверхи і три прибудови для слуг.

В одній із цих прибудов Йосиф по милості своїй дав мені комірчину з 
земляною підлогою та пічкою, складеною з великих цеглин. На підлогу 
слуги поклали подвійну повстину, а вдячний Обадія за три міри пшениці 
купив мені наложницю-булгарку. Була вона старша за мене, негарна і 
мовчазна.

Так почалося моє життя у Саркелі. Завдяки балакучості слуг Обадії, я 
зажив слави великого зцілителя і провидця. Більшість мешканців фортеці 
хворіли на очну гноянку, траплялися важкі розлади травлення. Лікувати 
такі хвороби я вмів ще при капищі і незабаром у мене завелися перші 
дирхеми, зароблені Оряновою наукою. Завелися в мене і друзі.

Першим із них став мій родович — коваль Людята. Поселився він у 
Саркелі ще за київського кагана Бравлина, Аскольдового діда. Майстром 
він був надзвичайно вправним, за що іудеї так і назвали його — Шамв 
Хайнан, Знаменитий Коваль. Людята мав дві майстерні — одну у 
військових стайнях Ерге-багатура, другу — в самій саркельській цитаделі. 
Він завжди називав мене склавинським ім'ям — Ратибор, і з його легкої 
руки гузи і булгари Саркелу стали звати мене Ратбер-хемег, лікар Ратбер. І 
тільки хазари завжди зверталися до мене ім'ям Гафах. Людята був 
язичником і в майстерні тримав дерев'яного боввана богині Мокош. 
Боввана він зодягав у парчевий каптан і щонеділі змащував олією. Безліч 
молитов знав саркельський Шамв Хайнан і промовляв їх перед Мокошшю 
щодня з дружиною Ставою і дітьми — Даном і Яриною. Розмовляв він на 
всіх мовах Саркелу — того степового Вавилону — і любили його в Саркелі 
всі. Лише одна людина була йому смертельним ворогом — начальник 
внутрішньої цитаделі хорезмієць Джанібек. Обопільна ненависть цих двох 
людей мала невідоме мені давнє джерело і, напевно, якби Людята не був
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потрібний містові, Джанібекові найманці давно б відправили його 
язичницьку душу до вогненної геєни.

Людята першим розповів мені про зверхників фортеці. Номінально 
начальниками зовнішньої і внутрішньої її частин були, відповідно, Ерге- 
багатур і Джанібек-газуф. Але я вже казав, що в Хазари всі речі мають 
явний і прихований зміст. Так було і з владою у Саркелі. Справжнім 
володарем фортеці, від одного слова якого тремтіли і Переможець 
Дракона, і гордий хорезмійський витязь, був непоказний чоловічок, якого 
звали рабі Ісроель. Рабі жив у цитаделі як простий іудейський священик, 
але носив під одягом золоту п'ятикутну Зірку Соломона, на якій був 
написаний його таємний титул — Спостерігач Заходу. Казали, що поряд із 
цим написом на Зірці були зображені таємний герб Хазари і печатка 
самого царя Манасії. У поточні справи рабі Ісраель ніколи не втручався, 
але всі розвідники та шпигуни, що по ночах прибували до фортеці, йшли 
тільки до Носія Зірки, і всі важливі наради відбувались у підземеллі 
фортечної синагоги. Окрім Зірки, рабі Ісраель носив під одягом священика 
надзвичайно тонку і міцну кольчугу. Про це не знав ніхто, крім Людяти, 
котрий цю кольчугу виготовив. Вій зробив кольчугу й для мене, бо мудро 
передбачив, що його друг може стати ворогом Джанібека.

Іншим моїм приятелем у фортеці став Ярамаг-тархан, син кагана ясів 
Багорега, якого хазарці тримали у Саркелі заручником вірності його 
батька. Це був легковажний молодик, що мав пристрасть до вина, жінок і 
полювання. Людята був єдиною людиною у фортеці, до порад якої Ярамаг- 
тархан хоч трохи прислухався. Мені він став довіряти після того, як я 
вилікував його улюбленого пса. Саркельські розбишаки й шибеники 
обходили мене боком, знаючи, що Ярамаг-тарган мені протегує. Ніхто у 
фортеці не ображався так легко, як син Багорега і ніхто не вмів так 
швидко знести мечем голову кривдника, як це робив Ярамаг-тархан.

У Ярамаг-тархана була велика мрія — повторити подвиг Ерге-багатура, 
вполювавши Дракона. Він не міг спокійно дивитися на Ерге, коли той у 
панцирі з драконячої шкіри виїжджав з фортечної брами на чолі загону 
кіннотників.

Мене також цікавив Дракон. Іудеї називали його "тафім", булгари — 
"зеркелев". Жили Дракони, згідно мисливських свідоцтв, на північ від 
Саркелу в землях буртасів між ріками Ітель, Бузан та Огар, де посеред 
степу Божа воля розташувала величезні, порослі очеретом болота. Мис
ливці розповідали мені і Ярамаг-тархану про дивних чудиськ, що насе
ляють ті болота: про велетенських ропух, які полюють на вовків, про Дра
конів, про зміїв, довжиною у дві стадії...

Ярамаг-тархан все поривався на велике полювання у ті болота, але в 
Саркелі чекали нападу київського кагана, і рабі Ісроель заборонив усі 
мисливські експедиції.

Так пройшла осінь того пам'ятного року, а нападу не було. Вже східні 
вітри принесли перший сніг, коли розвідники повідомили, що Хельґ 
вирушив на південь — до Евксинського Понту. Наближені до начальників 
люди казали, що Ерге-багатур пропонував на таємній нараді піти у похід 
на Київ, але рабі Ісроель не підтримав його. Натомість, великий загін був 
відправлений у землі бунтівних касогів, котрі відмовились платити данину 
Ітхелю.

За зиму я оволодів книжною премудрістю і вже навесні вільно розбирав 
грецькі та іудейські написи на стінах фортеці. Людята казав, що на його 
пам'яті ніхто не вчився письму так швидко, як я. Вже у кінці зими Єдиний 
послав мені пророче видіння. Бачив я у тому видінні велике місто, хоча до 
того поселень, більших за Київ і Саркел, бачити мені не доводилось. Місто
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було червоне і чорне, і золоте. І грізне червлене Сонце стояло над ним. І 
було в тому місті безліч споруд кам'яних, високих. І от на даху одного з 
будинків того міста побачив я велику чаигу з чорного каменю. І на тій чаші 
написи незнаними мені літерами. А в чаші горів дивний біло-зелений 
вогонь, холодний і примарний.

Біля чаші стояв старий в білому одязі і молився вогню. І почув я його 
слова:

0  Даждьбоже, каменів батько,
1 води батько, і людей,
і міст людських, і загибелі тих міст,
і влади тих, що несуть загибель!
О Даждьбоже, перший і останній, 
всіх повстань початок і пожежа, 
всіх царів і владарів загибель!
О Даждьбоже, Місто заклинаю 
я твоїм страхітливим закляттям!

І сказав той старий закляття Місту червоному, золотому, чорному. А 
потім обернувся і побачив мене. І спитав: "Хто ти?". А очі його під білими 
бровами були чорні, як пекельна безодня.

Я сказав: "Я Ратибор, лікар дому Йосифового, з Саркела".
А він промовив: "Я Овой, верховний жрець Даждьбожий. Я закляв 

Місто останнім закляттям".
Я сказав: "Ти давно помер, Овой. Померла твоя дочка Світилена і онук 

твій Силеник вбитий. Тебе немає, Овой".
А він промовив: "Я є і я закляв це Місто!"
І видіння щезло. І сьогодні з острахом думаю я: котре з міст заклято 

Овоєм? Київ? Саркел? Ітхель? Не знаю і молюсь за кожне...

Весна шостого року правління царя Манасії Другого була сухою і 
теплою. Ще до Великодня зазеленів Степ, а в Саркелі дізнались, що каган 
Київський С'єрн Хельг далеко на Заході примучує до данини деревлян, 
котрі живуть у Зміїних землях, Саркельці зітхнули з полегшенням, а до
стойні купці почали лаштувати торгові каравани, кораблі, товарну худобу і 
найманців для охорони. Зі Степу до Саркелу приходили знані й незнані 
кочові орди і продавали сіль, шкіру та дівчат на гомінливому базарі біля 
зовнішнього рову. Весь Степ навколо фортеці вкрили шкіряні й повстяні 
юрти і худоба знову перефарбувала береги Бузану зі смарагдового кольору 
у сіро-чорний.

Цього року Обадія, син Йосифів, мав уперше самостійно повести 
торгові кораблі у Фанагорію. Передбачалось, що і я вирушу разом із ним 
до Евксинського Понту. Та рука Єдиного вже нависла наді мною.

В дні, коли повітря наливалося літньою спекою (думаю, напередодні 
Свята Святої Трійці), мисливці принесли з півночі новину, що з буртась- 
ких болот вийшов Дракон і з'їв безліч сповідників Тангри на берегах ріки 
Огар.

Ярамаг-тархан на колінах просив рабі Ісроеля відпустити його на 
полювання, але Носій Зірки благословив виправу лише після того, як сам 
Ерге-багатур став на чолі мисливського загону. До Ерге та Ярамага 
приєдналися сини багатьох купців — Пінхас, Самуїл та Ісаак, кожен зі 
своїм почтом. У полюванні вирішили взяти участь улюблена жона Пере
можця Дракона, найперша красуня Саркелу Менгі-хатум, котра їздила на 
коні, як вой, і за свідченням гузів багатура, в бою під Охесією вбила мечем 
двох касозьких витязів.
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На полювання поїхав також старший син Джанібека — Ібрагім-кучук. У 
Саркелі всі знали, що Ібрагім набагато частіше, ніж треба, з'являється біля 
білої юрти Менгі-хатум, і не здивувалися. Йосиф і Обадія не бажали мене 
відпускати, але Ярамаг запевнив достойних іудеїв, що до відплиття ко
раблів мисливці повернуться у Саркел і підтвердив свою певність золотим 
візантійським статером.

Ми їхали на північ уздовж Бузану, дорогою весняних лелек і нічних 
дощів. Місцевість була приємна: серед степу траплялись квітучі гаї та 
діброви, а повітря вражало легкістю і п'янким присмаком нестримної 
квітучості. Тубільці-буртаси, котрі були данниками Хазарії ще з часів царя 
Ханукхи, тільки почувши грізне ім'я Ерге-багатура, за першою вимогою 
давали нам ночівлю, їжу та покірливих жінок.

Однак настрій Переможця Дракона чимдалі гіршав. Під час розваг і 
полювання на качок, Ерге доводилося постійно стежити, щоб красуня 
Менгі й Ібрагім не лишалися вдвох у дібровах та густому чагарнику. А ті 
двоє були невтомні у переговорах, полюванні, а може, й ще в чомусь, що 
змушувало єдине око багатура наливатись червоним злим блиском.

Я намагався бути ближче до Ерге і роздивитись драконячий панцир. 
Такої дивної шкіри я справді ніколи не бачив. Навіть шкіра носорогів, 
якою обтягували щити агарянські полководці і зразки якої були у скарб
ниці Йосифа, за товщиною і міцністю не йшла в жодне порівняння з дра- 
конячою.

Вона була сіра, блискуча, з гострими шпичаками у два пальці. 
Металевий відблиск шкіри не тьмянів навіть на згинах, зберігався у 
зморшках і западинах мертвої оболонки Дракона. Потримати панцир в 
руках не траплялося нагоди — Ерге-багатур ні на мить не знімав броню, 
навіть спав у драконячому обладунку.

На моє прохання розповісти про його двобій із болотяною потворою 
Ерге не відповідав нічого. Ярамаг утішав мене: "Хоч би який був той 
Дракон, ми все одно його вполюємо і ти, хемег, усе побачиш".

На п'ятнадцятий день походу нам зустрілися перелякані буртаси, що 
втекли зі своїх землянок на кордоні великого болота. Буртаська мова мало 
відрізняється від мови моїх родовичів-склавинів — я розпитував болотяних 
мешканців і переповідав їхні слова Ерге і Ярамагу. Буртаси описували 
дракона як неймовірно товсту і довгу змію з пащею у людський зріст. 
Почувши це, багатур вдоволено сказав: "Йохте, Зеркелев!" — "Це він, 
Дракон!"

Один із тубільців за шматок срібла погодився показати нам болотяну 
дорогу, котрою Дракон виповзав до буртаських селищ. Ярамаг, Менгі- 
хатум, Ібрагім, Пінхас і я пішли у глиб чагарника подивитись на Шлях 
Зеркелева.

Тепер я згадую слова Мелхиседека: "Спочатку дивись на того, хто йде, а 
потім досліджуй шляхи його" Але в ті дні я стояв лише на перших при
ступках мудрості і волю Єдиного пізнавав за ознаками, а не за їх відсут
ністю.

...Ми довго просмикували свої тіла крізь щілини у колючих чагарниках, 
густих, немов частокіл, і твердих, як держална візантійських сарис. Тем
рява вже накривала вологою чорною повстю колючі береги Бузана, коли 
ми дійшли до просіки у чагарниках. Стебла величезних колючок були тут 
поламані та зім'яті, немов стадо незнаних тварин пройшло просікою через 
болото. Під шаром знищеної рослинності хлюпотіла смердюча вода. "Тут 
ходив Зеркелев", — сказав проводар-буртас. — "Тут його дорога". Ми диви
лися на зруйновані чагарі, коли Ярамаг-тархан завважив відсутність 
красуні Менгі та Ібрагіма. Ерге-багатура не було з нами, але щирий
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шанувальник Переможця Дракона слідкував за честю свого кумира. Ярамаг 
сказав мені подивитись, чи немає зниклих на сухому острівці, дерева якого 
ми бачили дорогою... Відходячи у пошуки, я не знав, що востаннє бачу 
Ярам ага і Пінхаса, сина Мордехаєвого.

Швидко пішов я до острівця, знаходячи стежки в чагарниках, немов за 
словом Йова Праведного: "Тікає як тінь, та не зупиняється".

Острівець, що підіймався з болота на висоту людського зросту, був 
густо порослий тополями. Знаючи мисливську науку нечутної ходи, 
скрадався я й зловісні передчуття затьмарювали мій дух у ту вечірню 
годину. На острівці було світліше, аніж у хащах, і ще світлише стало, коли 
я вийшов на край галявини, вкритої повзучою папороттю.

Найгірші підозри Ерге-багатура виправдались: його улюблена дружина, 
окраса гарему найславетнішого витязя Великого Степу, найперша 
саркельська красуня Менті-хатум стояла посеред тої галявини зовсім гола, 
а Ібрагім, син Джанібека, огорнутий демонським шаленством хтивої 
пристрасті, вклякнувши перед нею на коліна, блукав грішними губами в 
потаємних розкошах тіла її.

Ні до, ні після того дня не бачив я гарнішої жінки, аніж Менгі. Навіть 
святі слова Пісні над піснями не здатні піднестись до баченого мною у 
вечір Зеркелева. Менгі-хатум була вища від жінок степових родів, струнка 
й повногруда, а шкіра її була біліша за мармурові колони Палатійського 
палацу. Істинно бачив я: ’Заокруглення стегон твоїх — мов намисто, 
руками вправними витончене!" У дикій красі своїй стояла вона, відкинув
ши голову, і сміялась, а руки її, прикрашені золотими браслетами, спочи
вали на плечах коханця...

Так побачив я з волі Єдиного минущу досконалість світу сього, і скажу 
істинно: якщо диявол спокушав пустельників Єгипетських, набуваючи об
разу жінки, подібної до Менгі-хатум, то праведність цих мужів заслуговує 
на вселенське здивування.

Я ж був тоді лише юним поганином — тож не дивно, що від баченого 
бісівська хіть опанувала моє єство. І дивився я, ховаючись у корчах, на гру 
і пестощі, на проникнення і тремтіння плоті, і палав від бажання.

Раптом за моєю спиною, у глибинах болота, пролунав страхітливий 
зойк смертельно наляканої людини. І не встигло відлуння того зойку за
блукати поміж тополями острівця, як могутнє ревіння незнаної істоти 
донеслося звідтіля ж.

Зойк і ревіння почули на галявині. Ібрагім обернувся і побачив мене. Я 
не став чекати — побіг. Уже добігаючи до чагарника відчув, як щось 
ударило мене в спину. То була стріла Ібрагіма — і тільки Людятина 
кольчуга врятувала мені життя. Від удару я впав у сморідну багнюку, але 
знов почулося ревіння — зовсім близько. Звук цей підняв мене на ноги і в 
примарному місячному сяйві я побачив щось велетенське, чорне і 
невідпорне, що, розтрушуючи болотяну парость, сунуло до острівця.

Розбризкуючи воду, спотикаючись і падаючи, втікав я від чудиська. 
Тепер, на віддалі багатьох років від днів, проведених у буртаських землях, 
мені здається, що Зеркелев не гнався саме за мною — інакше б я  від нього 
не втік. Незгарбно, навмання, дуже довго йшов я крізь багву і не чув за 
собою Драконового ревіння.

Аж ось, розсунувши очерет, побачив я простору воду — Бузан. В очереті 
мені пощастило знайти плавучу колоду і, тримаючись за неї, вибратись на 
сухий берег. На світанку я добрався до полишеного мешканцями буртась- 
кого селища і впав від утоми на травнисту обалину напівзруйнованої зем
лянки. Біля полудня у селище завітав вершник — Самуїл, син Єзекії, один 
із Саркельських мисливців.
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Самуїл розповів, що на стоянці мисливців Ерге-багатура теж чули зойк і 
ревіння Дракона. Ерге з воями кинувся нас рятувати, але до ранку ані 
Дракона, ані тих, хто ходив дивитись на Зеркелевів шлях, не знайшли.

Вже на сході сонця мисливці-буртаси витягли з болота непритомну 
Менгі. Рятівники якраз почали ґвалтувати напівживу жінку, коли їх за
скочив Ерге-багатур і порубав хтивих невдах не шматки. На острівці 
знайшли скривавлений обладунок Ібрагім-кучука та руйнівний слід 
Дракона. Пінхас, Ярамаг-тархан та провідник щезли безслідно.

Невдовзі після мого повернення на стоянку Ерге наказав припинити 
пошуки. Виявилось: під час пошуків щезло двоє слуг Ярамаг-тархана. 
Самуїл припустив, що вони втекли до гузів на лівий берег Бузану. Ерге-ба- 
гатур довго розпитував мене про нічну пригоду і я розповів йому все, 
окрім баченого на острівці.

Свою дружину, налякана душа якої все ще ховалась за межами найкра
щого в світі тіла, Ерге відправив до славетних буртаських жерців-цілителів 
у капище Арпавута. Мого лікарського мистецтва стало на те, щоб уже на 
шляху до капища Менгі розплющила очі, в яких плотський біль згоряв у 
полум'ї єдиного запитання: "Ти розповів Ерге?"...

"Я не сказав нічого", — відповів я на німе запитання. І очі Менгі закри
лись і відкрилися знову безоднями вдячності. Вона зняла з руки золотий 
браслет, прикрашений великим рубіном та хитрою застібкою у вигляді 
лев'ячої голови, і віддала його мені...

Капище буртаського бога Арпавута виглядало зовсім інакше, ніж 
Желянська вить. Бовван Арпавута був уміщений у найдальший закуток 
величезної печери, яку буртаси викопали на східному боці священного 
пагорба Карехел над річкою Огар. Верхівку Карехела прикрашали чотири 
білі камені, що їх буртаси називали "зубами Арпавута". В печері жили сла
ветні на всю північну частину ойкумени цілителі і волхви Мукулу та Стояр
— старезні діди з предовгими сивими бородами. Навколо Карехелу 
розбудували ціле містечко, добра половина мешканців якого були родичі 
цілителів — їхні діти, онуки, правнуки, незлічимі дружини та наложниці. 
Розбійники обходили Карехел найдальшими шляхами, боячись мстивої 
вдачі Арпавута, — тож містечко було ситим і буяло безпечним життям. Ти
сячі хворих приносили у капище срібло й золото, дарували Арпавутові 
ягниць і жінок; ось і Ерге-багатур наказав мені передати Мукулуві і Стояру 
п'ять золотих візантійських статерів, на які у Саркелі можна було б купити 
великий табун невтомних печенізьких коней.

Менгі-ханум як поважну особу цілителі поклали в самій печері, біля 
шкіряної завіси, що за нею стояв золотий бовван буртаського бога. Самого 
ідола могли бачити безкарно лише троє — Мукулу, Стояр і найстарша про
рочиця карехельська Радагаста. Я перебував біля ліжка Менгі невідступно і 
виконання найменших її примх наповнювало мене дивним спокоєм і 
щастям. Менгі дозволяла мені гладити її блискуче чорне волосся, білу 
шкіру, але коли я, у бісівській спокусі, пробував застромити руку під пов
стину, якою вона укривалась, саркельська красуня боляче кусала мене і 
погрожувала заверещати...

Ерге-багатур навідувався у капище кожні три дні, розповідав про марні 
намагання знайти лігво Дракона. Невдачі озлостили його, і навіть горді 
мешканці Карехелу ховались у землянки, коли славетний витязь скаженим 
галопом мчав до печери волхвів.

Якось завжди мовчазний Стояр заговорив зі мною. Менгі вдавала, що 
спить, молодших жерців у печері не було.

"Де ти, Ратиборе, навчився лікарської науки?"— спитав цілитель.
"У виті Желянській", — відповів я.
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"Силеник ще живий?"
"Вбили рік тому".
"Хрестопоклонники?"
"Не знаю".
Стояр помовчав, а потім сказав: "Не навчайся книжної мудрості у греків 

та іудеїв, бо втратиш дар Даждьбожий".
"Чому книжна мудрість погана?" — здивувався я.
"У греків та іудеїв один Бог і багато книжок, а в нас багато богів і одна 

Книга. Навчишся читати книжки єдинобожників, не зможеш прочитати 
Книгу Даждьбожу. А вона є все".

"Де ж та Книга?" — спитав я. — "Ніколи не чув про неї".
"Книга Даждьбожа не людьми написана. То Небо — зоряне і денне. Всі 

знаки на ньому — інших не треба".
"Чому ж тоді найбільші держави світу, Хазарія та Візантія, вірять в 

Єдиного і мають багато книжок? А ми, онуки Даждьбожі, такі мудрі, 
платимо їм данину?"

Стояр недобре посміхнувся обличчям-черепом:
"Про те тобі треба було спитати у Силеника. Його дід Овой останнім 

мав Силу Даждьбожу. Єдиний серед усіх склавинів. Він загубив ласку 
Неба, і Даждьбог відвернувся від нас".

Цілитель помовчав, а потім додав:
"Не думай про цю жінку, Ратиборе. Вона народжена не для тебе. Ніщо 

не мучить нас так, як нездійснені бажання...".
І пішов, замітаючи земляну підлогу довгим білим одягом.
Менгі розплющила очі й сказала: "Цей жрець — дурень!"
"Чому?" — спитав я, а розум мій тої миті ще лежав під брилами Сто- 

ярових слів.
"Бо він думає, ніби знає, для кого народжена Менгі”, — сказала жінка і 

відкинула повстину. Потім вона підняла вище грудей сорочку і розсунула 
свої мармурові ноги так, щоб я міг бачити й брати все, чого так бажав...

Дракон так і не з'явився. Як тільки Менгі сказала багатурові, що може 
їхати на коні, Ерге віддав наказ повертатися у Саркел. Дорогою нас 
перестріли посланці рабі Ісроеля. Вони повідомили новину: Хельг із 
варягами прийшов у Балтавар, столицю чорних булгар, давніх ворогів 
Хазарії, які прийняли іслам. Хан чорних булгар Кубрат і С'єрн Хельг дали 
криваву клятву своїм богам знищити Саркел і владу Ітхелю у Великому 
Степу. Рабі Ісроель очікував нападу на фортецю у два-три найближчі 
тижні.

Навіть на великій відстані від Саркелу відчувалися мілітарні приготу
вання. Залізна воля рабі Ісроеля стягувала до фортеці війська підкорених 
степових народів. Кінні сотні гузів і печенігів сунули до Білої Вежі під чор
ними прапорами, на яких відливав срібним блиском семисвічник Хазарії. 
Ерге-багатура вони вітали радісними криками, але я пам'ятав слова проро
чиці Радагасти. Коли Ерге вперше з'явився у капищі Карехелу, Радагаста 
сказала: "Меч Арпавутів над цим воєм — опустить і не зупинять".

Кочовики приєднувалися до нашого загону, визнаючи Ерге начальни
ком над собою. У Саркел багатур привів зо три тисячі кінного війська й 
сотню піших ратників-буртасів.

Коли ми в'їхали у ворота Саркелу, то побачили, що назустріч суне 
галаслива юрба. На чолі її йшов Людята, а за ним двоє гузів тягнули мою 
наложницю-булгарку. Одяг на ній був роздертий, а обличчя скривавлене.

"Ми піймали її під час блуду!" — кричав Людята. — "Ратиборе, вона 
зраджувала тобі зі слугами Йосифа і з воями Джанібека. Вбий її!"
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Я не встиг нічого сказати — Ерге-багатур під'їхав до юрби, підняв меча 
й розрубав навпіл мою наложницю. Кров оббризкала мій одяг. Багатур, 
дивлячись на Менгі-хатум, мовив: "Зрадлива жінка — ганьба для чоловіка. 
Зрадливих жінок треба вбивати!". І я побачив, як зблідла красуня Менгі. І 
число того дня було "вісімдесят вісім" — так кажу я, учень Мелхиседека й 
авви Леонтія.

У той день я був немов хворий. Людята запросив мене до себе в 
майстерню, розпитував про Дракона й розповідав саркельські новини 
останніх п'ятдесяти днів, що пройшли від нашого від'їзду з фортеці.

Оповіді вивідувачів про те, що трапилось у Балтаварі, були непевні. У 
Саркелі казали, що Хельг став союзником Візантії, що в Балтаварі вбито 
купців Йоханана і Семендер-тархана, що Хельг усюди з'являється з жінкою 
зі Священного Роду Ашинів — прадавніх законних володарів Хазарії і Ве
ликого Степу. Військові сили Хельга в уяві переляканих саркельців дося
гали ста тисяч воїнів, і Людятина жона вже оплакувала загибель фортеці, 
чоловіка й дітей. Сталися зміни і в цитаделі. Не відомо за які гріхи 
Джанібек був відсторонений від керування залогою, а його місце посів 
Сондоке-багатур, витязь із незнатного печенізького роду. Людята з того 
дуже тішився, і. напевно, тому знищив за вечір половину хмільного меду, 
припасеного у пивниці.

Від Людяти повернувся я в дім Йосифа пізно, в темряві. Усі, крім 
сторожі, спали і я ліг на ту повстину, на якій у мою відсутність негарна 
булгарка зраджувала мене з багатьма мужами саркельськими. Лиховісні 
передчуття купчились у моїй голові, і гірка відрижка людятиного меду 
стояла в горлі. Демони злетіли з глибин астралу і наповнили мерзотою 
мою душу. Мені навіть здалося, що криваві плями на моєму одязі світяться 
в темряві, як дідькові очі.

Тої безсонної ночі засумнівався я в Силі Даждьбожій. Якщо, за словами 
Стояровими, навіть Світилена й Силеник не володіли тією Силою, то 
сучасні мені жерці не мали її тим більше. "Може, Даждьбог помер там, на 
Небі?" — спитав я себе і злякався власного блюзнірства. Згадав я кам'яних 
баб на Дніпрових берегах: у дні молодості тих бовванів — коли юне Сонце 
сходило над юним Степом — жив Даждьбог. Усе тоді було простором, а 
простір — ним. Але світ змінився. Згоріли славетні капища, померли 
великі жерці, пророчиць заступили хтиві ворожки, а богонатхненних 
волхвів — невігласи й дурисвіти. Могутні держави славлять Єдиного Бога і 
мудрість простору перейшла у книги. Велика порожнеча відкрилася в душі 
моїй, у поганській душі Ратибора. А демони скакали в тій порожнечі і 
верещали: "Даждьбог здох!".

Над ранок я заснув, але спати довелося недовго. Збудили мене суворі 
вої з сотні Сондоке-багатура. Золоті шестикутні Зірки Давида пломеніли 
на їхніх лускатих срібних панцирях, і старший із воїв сказав: "Рабі Ісроель, 
Спостерігач Заходу, хоче бачити тебе, лікарю Гафах із дому Йосифового".

Вої у срібних панцирях повели мене в цитадель Саркелу. Ми ввій
шли у браму внутрішнього муру, що поділяв фортецю на південну та 
північну частини. Брама ця була зроблена з дубових колод, а ззовні 
покрита мідними плитами у два пальці завтовшки. Відразу за брамою 
збудована дерев'яна споруда — на високих колодах розміщено щось на 
зразок величезного кошика з кам'яними брилами. Коли вороги підведу
ть до брами таран, колоди підсічуть сокирами, і купи каміння завалять 
простір між покритою міддю брамою і другою — дерев'яною. Від другої 
брами до веж цитаделі веде вузький хідник між цегляними стінами. Вої 
провели мене тим хідником до залізних дверей у кам'яній товщі вежі. 
Коли ми наблизились до дверей, незрима сторожа відкрила їх ізсереди-
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ни. Я опинився у тісній темній комірчині. З темряви до мене простягли 
руки люди, обличчя яких закривали чорні відлоги. Мене обмацали, ви- 
тягли з-за пояса ніж і зав'язали очі. Потім ми довго йшли хідниками і 
сходами — відчинялися двері, перегукувалися гаслами охоронці. На
решті грюкнули останні двері, і з моїх очей зняли пов'язку.

Я побачив велику довгу залу без вікон. Освітлювало її шість дивних 
смолоскипів, які не смерділи, палаючи рівним ясним білим полум'ям і 
зрідка потріскуючи. Склепіння над ними було біле, без сліду кіптяви.

Під стінами зали стояли зручні ослінчики, обтягнені червоною 
тканиною. Підлогу встеляв суцільний килим — величезний, чорно-чер- 
воний.

Віддалена від мене стіна зали була укрита чорним оксамитом із 
зображеннями семисвічника й Зірки Соломона. Перед оксамитовою 
завісою стояв дерев'яний престол у вигляді крісла з високим бильцем, на 
якому вправний майстер зобразив семисвічник і написав "Шаддай", що 
означає одну з незліченних якостей Єдиного: "Всемогутній".

Я зрозумів, що знаходжусь у Чертозі Нарад — таємному підземеллі під 
фортечною синагогою, де рабі Ісроель радиться з найвищими зверхниками 
Саркелу. Не знав я тільки одного: нащо мене сюди привели. Може, рабі 
Ісроель захворів?

Рабі сидів на одному з червоних ослінчиків біля престолу. Пізніше, в Іт- 
хелі, я зрозумів, що трон із написом "Шаддай" могли займати лише Божес
твенний Каган Хазари з роду Ашинів та цар Ітхелю з роду Обадії Першого. 
Від заснування Саркелу до моїх часів ніхто і ніколи не посідав престолу у 
таємному підземеллі. У кожній з фортець на просторах Раш-Хазарі — Свя
щенного Хазарського каганату — є такий престол, скопійований з Істинно
го Трону в Ітхельському палаці Кагана. Так і стоять ці крісла порожні — 
як Знаки всюдисутності богоданої влади Кагана і Царя...

Рабі Ісроель був, напевно, не зовсім іудеєм, бо мав вузькі очі степового 
народу. Але у тих очах опирався мінливому сущому тисячолітній спокій 
іудейської мудрості. Невеликого зросту, щуплий, він кутався у шовковий 
білий плащ, а на голові мав круглий повстяний капелюшок із срібними 
бляшками — ханнезар. Навколо ханнезару ще де-не-де видніли залишки 
сивого волосся, але обличчя рабі було безбороде, а скроні — голені та 
блискучі. Років йому було, напевно, шістдесят, а жовтизна довкола очей 
вказувала на печінкову хворобу.

Рабі Ісроель вказав мені на ослінчик навпроти свого і промовив на 
вправній склавинській мові: "Сідай, Ратиборе".

Ніхто з Іудеїв у Саркелі не називав мене склавинським ім'ям. Здивова
ний, сів я на ослінчик. Рабі говорив далі: "Ось уже рік, як ти живеш у Сар- 
келі. До того ти жив у Києві, і зрадник Хельґ продав тебе у рабство Йо- 
сиф.у".

"Так", — підтвердив я.
"Ким ти був у Києві?" — спитав рабі.
Я розповів Ісроелеві про Желянську вить, Силеника та про події 

останнього року Аскольдового каганства. Рабі слухав дуже уважно, не 
перериваючи моєї оповіді і не вимагаючи додаткових пояснень. Довго 
говорив я, а коли закінчив, рабі сказав: "Ти добре розповідаєш і робиш ро
зумні висновки. А тбйер я розповім тобі, Ратиборе, дещо з того, що стало
ся у Києві за останній рік".

Він прикрив очі й почав:
"Та жінка, яку ти звеш Оряною і яку немудрі булгари в Балтаварі нази

вають Танбіт, за задумом Ворога-Сатани, рік тому потрапила в наложниці 
кагана С'єрна Хельґа. Ворог дав їй підступну хитрість і вправність у лзобо-
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щах, через що та відьма стала улюбленою жоною кагана. І намовила його 
на зраду державі Божественних Ашинів. На ній кров Захари, сина Веніамі- 
нового, і Йоханана, сина Йосифового, і ще стількох великих мужів Раш- 
Хазарі, що саме Небо волає до помсти. Але тій відьмі цього замало. Вона 
вчинила страхітливе блюзнірство, проголосивши себе у Балтаварі Танбіт- 
ханумою, правнучкою давнього Божественного Кагана Савар-хана, який 
відступив частину своєї священної влади в Ітхелі першому правовірному 
царю Раш-Хазарі — рабі Обадії".

Говорячі ці слова, рабі Ісроель підвищував голос і, нарешті, вимовив 
ім'я царя Обадії так гучно, що похитнулось полум'я дивних смолоскипів, і 
важка луна впала на килим з аркового склепіння потаємного Чертога На
рад...

Уже тихіше рабі продовжив:
"Двічі достойний Сондоке-багатур, його син Горіші-кучук та їхні вої на

магалися забити відьму Танбіт, і обидва рази незрозумілим чином вона вря
тувалася. Багато воїв загинуло в Києві та Балтаварі, а відьма лишилася не- 
ушкодженою. Її закляття перетворили Хельґа та нерозумного хана Кубрата 
у сліпі знаряддя Ворога. Найкращі вивідувачі Саркелу були викриті і по
мерли в нелюдських муках, бо Ворог підказав відьмі їх імена. Нарешті, два 
місяці тому Танбіт (хай буде прокляте це ім'я!) народила Хельгові мале 
чортеня, сина. А Хельґ проголосив того виплодка своїм наступником і 
спадкоємцем престолу в Ітхелі!"

Рабі замовк і пильно подивився на мене, немовби оцінюючи враження 
від його слів. Але в голові моїй було порожньо, навіть цікавість моя в той 
день була квола. Рабі Ісроель підняв праву руку долонею уперед і загово
рив владно й жорстоко.

"А тепер, Ратиборе, — сказав він, — ти відповіси на три мої запитання. 
І горе тобі, якщо відповіді твої будуть неправдиві".

І дивлячись на нього в ту мить, зрозумів я, що переді мною могутній 
володар Великого Степу, Спостерігач Заходу, слово якого було законом 
для двох третин величезної імперії Раш-Хазарі. І я злякався.

“Хто були батьки Оряни-Танбіт?"-- спитав рабі Ісроель.
Я сказав Носієві Зірки, що це мені невідомо, але Силеник, за словами 

старших жерців, узяв Оряну з села Пересічень біля Дніпра. А в тому вбого
му селі жили лише примучені каганом поселяни та збирачі меду.

Тоді Спостерігач Заходу задав друге питання:
"Чи не було в Танбіт дітей від Силеника?"
"Ні, — сказав я. — У чотирнадцять літ забрав її Силеник наложницею і 

п'ять років жила вона в капищі — і все те було на моїй пам'яті. Дітей вона 
не мала".

Важко подивився на мене рабі Ісроель, а тоді витягнув із дерев'яної 
скрині срібного амулета. Один його бік був без позначок і блищав, як 
дзеркало. На другому боці видніло зображення хреста із загнутими право
руч кінцями. Рабі тримав амулет, як отруйну змію.

"Це знак Макрі-Чихен, — сказав Носій Зірки. — Знак Проклятого На
роду. Відповідай правдиво і без облуди: чи бачив ти у вашому капищі, у 
Силеника або у відьми, зображення цього знаку?"

"Ні", — відповів я правдиво і без облуди.
Рабі сховав амулет і сидів якийсь час мовчки, не дивлячись на мене. 

Тоді сказав:
"Якщо десь-колись ти розповіси про нашу розмову і про знак, який ба

чив — кара буде страшною, Ратиборе. Але якщо ти мовчатимеш, я обіцяло 
тобі: Ерге ніколи не взнає, що і як ти робив із його жоною в печері Арпа- 
вута".
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Я ще більше злякався, бо не міг зрозуміти: звідки рабі знає про мій блуд 
із Менгі-хатум.

"Завтра, — промовив рабі, — ти вибереш собі коня в стайнях Ерге-багатура. 
Післязавтра я відправлю людей із даниною від печенігів у Ітхель. Поїдеш із 
ними у Священне місто й розповіси все, що розповідав мені про Танбіт, Най
вищій Раді Екзегеїів Раш-Хазарі. Ось тобі охоронний знак від мене".

Він дав мені срібну шестикутну зірку на залізному ланцюжку і десять 
дирхемів. Я впав на коліна і почув, що за моєю спиною грюкнули двері. 
Мені одягли пов'язку на очі і вивели з Чертогу. Вої Сондоке-багатура чека
ли мого повернення біля дверей вежі. З ними я проминув внутрішню бра
му і пішов у стайні вибирати коня. Вої сказали Ерге, що рабі наказав від
дати Ратбер-хемегу об'їждженого коня за його, Ратберовим, вибором. Бага- 
тур скривився, але наказ виконав. І в мене з'явився власний кінь, якого я 
назвав Яргастом. Так звали славетного рисака кагана Аскольда. Мій Яргаст 
був із печенізьких коней — сильний, невтомний. Збрую купив я у Людяти, 
а ті дирхеми, що залишились, витратив на грецьку книжку. Наскільки я 
пам'ятаю, то були проповіді святого Йоана Хризостома. Продав мені її 
один із саркельських іудеїв на ім'я Зоровавель, муж, сповнений чеснот і 
вченості.

Так закінчилося моє перебування у Саркелі.

День від'їзду з фортеці був сонячним і спекотним. Степове літо гаснуло 
серед задушливих порошних вітрів і тоненьких миршавих смерчів, зграйки 
яких здіймали червону пилюку з курного східного шляху.

Я залишав Саркел із важким серцем, не знаючи ще мудрих слів Мелхи- 
седека, сина Левієвого: "Благословенні ті, що йдуть на схід Сонця". Даж- 
дьбожі молитви відходили від моєї душі на захід, до Бористену, а нових я 
ще не навчився. Яргаст теж був сумний і трусив по дорозі байдужою без- 
чисельною ходою. Людята, благословляючи ім'ям Мокоші в дорогу, назвав 
мені імена склавинських майстрів у Ітхелі, які б не відмовили родовичеві у 
допомозі. Але найцінніше ім'я, як потім виявилось, назвав мені Зороваве
ль. Старий сказав, віддаючи мені книгу Хризостома: "Для грошей ти знай
деш у Священному місті багато хворих і небідних людей, для кохання — 
багато красивих і недорогих жінок, але якщо схочеш знайти мудрість 
книжну й людську, йди на вулицю Мідного Стовпа і спитай там оселю 
Мелхиседека, сина Левієвого з роду Фінеєса Дамаського". Так на шляху до 
таємничого Ітхелю мав я у кошику Надії лише кілька імен — знаки малі, 
непевні. А попереду відкривався незнаний і неозначений Схід, простори 
Раш-Хазарі, відкриті всім вітрам ойкумени.

Вже недалеко від Саркелу побачив я великі зграї вовків — вони бігли 
обіруч нас на схід. Старший із воїв саркельських, що везли в Ітхель дани
ну, сказав, дивлячись на вовків: "Тікають від війни".

Тоді, коли я прямував до Ітхелю назустріч Другому з Імен Єдиного, ка
ган С'єрн Хельґ рушив свої війська і війська чорних булгар на Саркел. І 
вийшли на прю Київ і степова Біла Вежа, а за ними стояли дві наймогутні- 
ші сили північної частини ойкумени — конунги варязького Неаґарда і 
Найвища Рада Екзегетів Раш-Хазарі.

Ім'я друге: те, яке не дозволено вимовляти, або Чотирилітерник

Долаючи курні, вкриті червоним і жовтим пилом, фарсаги* Раш-Хазарі, не 
знав я, що з волі Єдиного наближаюсь до Другого з Й о г о Імен, котре від
крилося мені в благословенній оселі мудрого Мелхиседека, сина Левієвого.

*Фарсаг — хазарська міра відстані, що дорівнювала денному переходові верблюжого 
каравану.
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Ім'я це елліни і руми називають Чотирилітерником, хазари і всі коліна 
іудейські — Забороненим та Прихованим, а послідовники Мовчазного 
Шейха з гірських фортець Кавказу — Смертоносним. У Хазарії це ім'я за
боронено вимовляти вголос, а складається воно з чотирьох літер прадав
ньої іудейської мови: "йод", "хет", "вав" і знову "хет". Нехай той із читачів 
сповіді моєї, кому вища посвята або визначеність перед Єдиним дають 
право надлюдське, вимовить Ім'я вголос. Я ж ніколи не наважувався на 
таке панібратство з Сутністю, перед обличчям якої найпотужніший містик 
відступає, немов мале звірятко перед швидким муром степової пожежі...

У часи навчання мого в Мелхиседека, в часи Другого з Імен, забулося 
моє родове — Ратибор, забулося Ім'я Вдячності — Гафах, і залишилося 
тільки те ім'я, яке ще, напевно, згадують в славному місті Ітхелі два чи 
три старезних страдники сущих шляхів, — Ратбер-хемег. Не наважуюся 
назвати таємне ім'я, що дав мені у посвяті в Таємницю Мелхиседек — не 
наважуюся тому, що непевність бентежить мене: а що, як Апостол Петро 
при останній брамі моїх подорожей назве мене саме тим, котре збережене 
від суєти щоденних звертань. Тож, нехай помоляться невідомі святі люди, 
що читатимуть цю сповідь, за грішну душу мою...

Перша літера Чотирилітерника: "йод"*.

Ітхель я побачив уперше вранці двадцять першого дня подорожі в 
Саркелу, з вершини глиняного пагорба побіля Каналу царя Ханукки, що 
прорізає сухий хазарський степ на захід від Великої ріки Ітиль.

Все, що потім побачив і пережив я у столиці Великих Каганів, назавжди 
залишиться вкладеним у скриньку тої першої миті, першої зустрічі з Ітхе- 
лем. Скринька та в пам'яті літ моїх прикрашена срібним серпанком світан
кового туману понад свинцевою пластиною Великої ріки, перламутром 
утікаючих од східного вітру кулястих хмар і сліпучо-білим сталевим півдис
ком Сонця в блакитному трикутнику хорезмійської бірюзи...

Валка з Саркельською даниною зупинилася на глиняному пагорбі, коли 
сонячні промені ще не торкнулися пласких хвиль у Каналі Ханукки і 
товстошкірі хазарські верби на його жовтих берегах ще спочивали у 
примарній прохолоді відступаючого мороку. З вершини пагорба, напів- 
з'іденого дорогою, відкрились мені мури та вежі Ханбалика — західної час
тини Ітхелю.

Опівдні, коли сонячне сяйво відігнало за обрій, у простори склавин- 
ських земель, сірі пасма вологого мороку, наша валка проминула Саркель- 
ську браму в мурі Ханбалика. Західний мур Ітхелю будівничі склали з 
обмащених глиною брил та колод; лише вежі, високі і шестикутні, були 
збудовані з великих жовтих цеглин. На висоті п'ятдесят ліктів цегляні 
блоки веж прикривали мідні й чавунні плити, підвішені на гаки. Стулки 
величезної Саркельської брами були також зроблені з чавуну і яскраво 
пофарбовані у червоний, синій та жовтий кольори. Над брамою вискалю
валася величезна бронзова паща. Це був знак роду Ашинів, бо "ашин" усі
ма мовами східного Степу означає "вовк".

Старший валки показав гузам-охоронцям свою Зірку і ми в'їхали до 
столиці Великого Кагана.

Ітхель простятся двома берегами Великої ріки Ітиль, яку булгари й бур- 
таси звуть Балгою і яка поділяє Великий Степ на західний — печенізький,

*У рукописі Олексія Склавина текст "Другого Імені" не поділяється на окремі 
розділи, але перед чотирма рядками грецького тексту рукопису вміщені іудейські літери 
"йод", "хет", "вав" і "хет", літери Священного Імені. Упорядники зрозуміли це як ознаку 
прихованої структуралізації тексту другої частини "Сповіді..." і в перекладі "проявили" 
структуру, поділяючи "Друге ім'я" на чотири розділи — "літери". — Від упорядників.
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де визнають Єдиного в образах сонячних Ідолів і Зірок, та східний, гузь- 
кий. У східному Степу більшість племен визнають Тангру, але чимало було 
й дияволосповідників, що поклонялися сатанинській істоті, котра мешкала 
у Карайласі — Чорній Вежі на відножині гори Хурса-Алп*.

Та частина Ітхелю, котра займає західний берег Великої ріки і 
називається Ханбалик, забудована палацами урядовців, будинками воєна
чальників і радників царя. Тут багато розкішних гаїв. При берегах Ітилю на 
розлогому підмурку зведено царський палац, що нагадує широку плескату 
вежу. Він збудований із лискучої червоної цегли і на його даху ростуть 
сріблясті дерева. Подвійний, наповнений водою рів оточує підмурок пала
цу, а брами в його стінах викувані з сірої семендерської бронзи. Навколо 
палацу на чотирьох квадратних площах стоять чотири синагоги з блискучи
ми мідними банями. Навколо синагог розташовані будинки семидесяти 
двох найповажніших іудейських родин, предки яких прийшли з півдня на 
заклик першого царя Обадії. Південніше від царського палацу збудована 
фортеця Салуд, де перебуває царська Гвардія — арсії.

Біля фортеці Салуд мешкають християни і там є два храми — грецької 
та вірменської громад. На північ від палацу живуть склавини, а далі, за 
муром Ханбалика, взимку стоять незліченні юрти печенігів та північних 
булгар.

Місто на східному березі Ітилю називається Саргиш — Жовте місто, бо 
більшість будинків там із дерев'яних колод, обмащених глиною з пагорба 
Хен-Баш. Живуть там здебільшого купці — іудеї, мусульмани, сповідники 
Тангри... Але більшість мешканців Саргишу моляться Аллаху. Тридцять 
мечетей та мазарів здіймають свої мінарети та бані над жовто-сірими 
пласкими дахами споруд Саргишу. Де-не-де можна побачити гайок у дворі 
заможного купця, але більшість вулиць східної частини столиці — це курні, 
встелені білим порохом хідники між глиняними, без вікон, похмурими 
оселями, та гомінливі караван-сараї на березі Великої ріки, де величезні 
склади ховають у своїх дерев'яних черевах строкаті скарби обидвох 
ойкумен — Холодної й Теплої. Шість базарів удень і вночі заповнюється й 
випорожнюється тими череватими будівлями. Три головні дороги Саргишу 
постійно заповнені караванами і на одному з його майданів я нарахував 
якось півтисячу верблюдів одночасно.

Від небезпек східного Степу Саргиш захищений муром, набагато по
тужнішим за укріплення Ханбалика. Цей мур має тридцять ліктів заввишки 
і його охороняють шістдесят дев'ять веж висотою вісімдесят ліктів. Перед 
муром насипано високий вал, а рів Між ними вшир сягає п'ятнадцяти 
ліктів. Над північною частиною Саргишу здіймаються круглі вежі цегляної 
фортеці Башнур, де розташовано п'ять сотень варягів.

Має Ітхель ще й третю частину — Священне Місто. Розмістилося воно 
на високому острові посеред Ітиль-ріки, ближче до західного берега. На 
острові-висипі збудовано палац Великого Кагана з п'яти великих будівель 
із цегли, зодягнутих у сніжно-білий аргаський мармур. Споруди палацу 
оточує білий мур; відшліфовані мармурові пластини його обличкування 
сяють при заході сонця, немов пурпурові дзеркала. З-за муру видніються 
розкішні дерева, завезені з різних країн і дбайливо доглянуті у суворому 
кліматі степового міста. В південній частині острова знаходиться прадавнє 
святилище язичників — Печера Чорної Риби. Вона була шанованою на 
весь Степ святинею в ті забуті часи, коли на берегах Ітилю жили племена 
жінок-войовниць, що забили навіть перського імператора Кіра, переможця 
двадцяти держав. Прадавній каган Бешту віддав Чорній Рибі свою 
улюблену доньку — й уникнув небезпеки. Правовірний іудей цар Ханукка 
хотів зруйнувати поганську святиню, але сто шістдесят родів Степу — від

*Тепер — Уральські гори.
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Ітилю до країни жовтошкірих Шинів — повстали супроти Ханукки. Той 
відступив.

Раз на три роки Великий Каган із роду Ашинів приходить до Чорної 
Риби і слуги залишають його наодинці з Тисячолітньою Істотою. Каган 
розповідає Рибі про всі події в обидвох ойкуменах, а Риба пророкує йому 
підступні напади демонів на Раш-Хазарі і засоби їх відбиття. За це Каган 
дарує Рибі двох найгарніших наложниць зі свого гарему. Одну з них Риба 
з'їдає, друга стає жрицею святої Печери. Всі в Хазарії знають слова віщун
ки Тахшіт: "Доки живе Чорна Риба, не загине жовте місто Степових Вов
ків".

Острів охороняє особливий загін з юнаків найшляхетнішого походжен
ня. Всі вони є молодшими синами патріархів семидесяти двох іудейських 
родин — споборників Обадії Першого. Якби Великий Каган загинув наг
лою смертю, або ж був порушений пророчий спочинок Чорної Риби, — всі 
ці юнаки, їхні жінки та діти були б страчені. Щоб ні один корабель не міг 
наблизитися до острова, навколо нього були вкопані у дно Ітилю бронзові 
гострі стовпи, і лише нечисленні стерничі, відібрані охороною, знають 
таємний шлях до Священного.

Над золоченою головною вежею палацу Великого Кагана майорить 
білий шовковий стяг із зображенням червоного стрибаючого вовка. Цей 
прапор — знак того, що в палаці перебуває сам живий бог степових поган
— Божественний Захарія Ашин Шонор, Великий Каган Раш-Хазарі. 
Кожного дня, в час пробудження Кагана і в час його злягання з головною 
дружиною Залманою, служники сурмлять у велетенські бронзові труби. 
Ревіння цих труб, схоже на рев Зеркелева у буртаських болотах, чути і в 
Ханбалику, і в Саргиші. Зачувши їхній звук, язичники вклякають на коліна 
обличчям до Священного і тричі кажуть космічне слово "ом". Звук труб є 
знаком чоловічої і містичної могутності Кагана. Коли Каган помирає, 
труби замовкають, а білий прапор ховається за парапетом головної вежі. У 
часи мого перебування в Ітхелі Каган Захарія був хлопчиком, а Чорна Риба 
напророчила йому сорок вісім років правління. Напевне, й у час сповіді 
моєї сурмлять труби його життя і здоров'я...

Коли наша валка просувалася вулицями Ханбалика, я дивувався 
порожнечі і тиші Західного Міста. Не знав я, що влітку цар Хазарії й усі 
заможні роди виїжджають із міста у свої володіння в Західний Степ. Окрім 
того, оскільки день мого в'їзду в Ітхель був днем "шабаш", сьомим днем 
тижня, іудеї Ханбалика відпочивали й молилися. Більшість будинків 
Ханбалика була дерев'яна, але всюди колоди вкривав грубий шар жовтої 
глини. Мої родовичі в Києві, навпаки, — деревину поважали, знали 
різьбярство і тішилися з доброго тепла шерехатої поверхні.

Ми проминули майдан, велетенську білу синагогу з блискучою мідною 
банею, і в'їхали на дерев'яний міст, що вів до сірих воріт цегляного 
царського палацу.

Хоч царя Манасії Другого, сина Завулонового, і його дружини Рахелі в 
місті не було, палац пильно стерегли гвардійці — арсії, що сповідували віру 
Мухаммеда; їх не обходив примусовий відпочинок шабашу, вони робили 
свою справу. Тричі — на мосту, при брамі і за нею — витягав я зірку рабі 
Ісроеля, і вартові відступали від мене. У темному хіднику, що вів у черево 
палацу, освітленому смердючими нафтовими світильниками в базальтових 
чашах, до мене підійшов хазарин, зодягнений у смугастий халат; на його 
раменах лежав срібний ланцюг із великою довгастою перлиною біля застіб
ки. На голену голову хазарина був надітий круглий чорний повстяний 
капелюх, з-під якого, немов крильця недоробленого Богом кажана, стир-
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чали великі відстовбурчені вуха. Клаповухий покликав старшого охоронця 
валки й показав на мене:

— Цю людину відіслав до Найвищої Ради достойний рабі Ісроель?
— Так, — сказав охоронець. — Так, адаль Йосія, це саме він, Ратбер- 

хемег, лікар дому Йосифового.
— Чи не розмовляв цей хемег із кимось дорогою до Святого Міста і в 

Місті? — спитав охоронця клаповухий Йосія.
— Знаю службу, — образився старий вояка.
Йосія дав йому низку дірчастих дирхемів і відпустив у заслужене 

забуття. Мені ж наказав іти за собою.
Ми довго мандрували химерно незліченними коридорами палацу, аж 

поки Йосія відчинив важкі дубові двері до світлої кімнати з високою 
арковою стелею та стрімчастими довгими вікнами, кольорове скло яких не 
перепускало зображень світу.

— Ось тут, — сказав шляхетний клаповухий хазарин Йосія, — ти 
чекатимеш дві доби. Потім старійшини Хак-Кахалу, Найвищої Ради 
Екзегетів, вислухають твоє повідомлення.

Напевно, на моєму обличчі з'явились ознаки багатьох запитань, народ
жених від його слів, бо хазарин додав:

— Сьогодні — шабаш. Найвища Рада не збирається. Завтра найдостой- 
нііігі мудреці-екзегети передбачили зайнятися тлумаченням важливого 
тексту, що його знайшли торік у Єрусалимі. А вранці наступного дня Най
вища Рада заслухає вивідувачів та спостерігачів з околиць Раш-Хазарі. Тебе 
вислухають одним із перших...

Клаповухий Йосія додав також, що їжі мені подадуть стільки, скільки я 
забажаю, а ввечері приведуть жінку з Дому царських охоронців.

Кімната, де мене замкнули, була довершена й затишна. Всю підлогу 
вкривав червоний килим, стіни до половини людського зросту були оббиті 
пофарбованою в жовте повстю. Невдовзі принесли велику срібну тацю яч
мінних коржів, глибоку миску з оливковою олією та повний кошик вели
чезних солодких груш... Вино з царських виноградників було прозоре й 
легке, немов джерельна волога.

А гарна молода жінка, яку привели згодом служники палацу, бронзовотіла 
й весела, загасила у теплих глибинах свого лона мій неспокій і стерла долоня
ми вправних рук важкі думи про майбутню зустріч із мудрецями Хак-Кахалу... 
Ті дві доби чекання минули пухнастою, мов Ісфаганський килим, хвилиною, в 
сяйві смарагдового скла віконниць і бронзової шкіри дівчиська без імені.

Але прийшов світанок другого дня хазарського тижня — "дня пророків"
— і вдруге побачив я здаля Йосію. Клаповухий начальник і два охоронці 
вивели мене з царського палацу у розкішний гай над урвгацем-берегом 
Великої ріки. Цей гай хазари звуть Царським — Бахчімелек. Серед дерев і 
галявин збудовані склавинськими майстрами пречудові дерев'яні павіль
йони. В них теплої доби року живуть царева дружина й наложниці, не 
обрані для його подорожі до літньої резиденції Семендер. Великий мур 
оточує Бахчімелек.

За часів мого перебування в Ітхелі Найвища Рада Екзегетів збиралась у 
двох місцях. Узимку — в таємному підземеллі головної синагоги Ханба
лика, а під час літньої спеки — мудрі тлумачі текстів радились у Блакит
ному павільйоні Бахчімелека, що належав дружині царя, Рахелі.

Перед тим, як увести мене до Блакитного павільйону, на голову мені 
одягли чорний глухий каптур. Як згодом я зрозумів, це робилося для того, 
щоб вивідувачі, розпитувані в Хак-Кахалі, не могли впізнати один одного. 
Крізь тонку тканину каптура я все бачив і чув, але моє незграбне обличчя 
тепер відходило у простір державних таємниць Хазарії.
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Йосія наказав мені не називатися під час звіту своїм ім'ям, відгукуючись 
натомість на назву першої літери іудейської абетки — "Алеф". Ось вам ще 
одне з моїх імен — змінних, плинних, різних.

Клаповухий адаль наказав мені також не наближатися до мудреців Ради 
ближче, ніж на три кроки, бо дихання необрізаного варвара не повинне 
змішуватися з диханням обраних Богом святих людей.

Усередині Блакитний павільйон був розкішний і просторий. Підлогу 
терас і великої зали вкривали сині килими із зображенням планетних кіл і 
жертовних чаш. У свинцеві розетки й фасції химерних ґрат на вікнах 
вправні майстри вставили сапфірові пластини й шматки кольорового скла, 
так що біле, блакитне і синє сяйво мандрувало у присмерку зали, ковзало 
шліфованою поверхнею струнких дерев'яних колон, що підтримували 
різьбленими капітелями розцятковану зірками темно-синю стелю.

У центрі великої зали на серпоподібному підвищенні сиділо п'ятнадцять 
членів Найвищої Ради Екзегетів. Статечні старці, зодягнуті в білі шовкові 
й вісонові шати, з довгими доглянутими бородами, застигли в нерухомості 
відчуженої від дрібниць сущого уваги. Перед підвищенням на великому 
ослоні підносилась велична постать голови Найвищої Ради, славного на 
обидві ойкумени рабі Ієгуди бар-Хобара, що носив титул Царського 
Тлумача Текстів. На грудях рабі висіла золота прямокутна табула. На ній 
палали різнокольоровими барвами укладені в три ряди дванадцять вели
чезних коштовних каменів, числом старих колін Ізраїлевих. Ця священна 
табула була точною копією нагрудної прикраси прадавнього першосвящени

ка Аарона, брата Мойсеевого. Мелхиседек пояснив мені згодом, що деякі 
рабі не схвалювали носіння Ієгудою табули Аарона в часи, коли Єрусалим
ський Храм перетворений на руїну і немає законної спадковості першосвя- 
щенства. Але Ієгуда був дідом царської дружини Рахелі, першим радником 
царя та Великого Кагана, і відкрито докоряти йому за амбітність не нава
жувалися навіть мудреці з далекої Палестини.

Лису голову Царського Тлумача прикрашав потрійний ханнезар, оздоб
лений діамантами й сапфірами; обличчя його було суворе та нерухоме, в 
дрібних зморшках і темних плямах, немов стара лев'яча шкіра; величезний 
гак носа нависав над упертою стрічкою губ; борода Ієгуди, пофарбована у 
рудий колір, була підстрижена так, щоб не затуляти священної табули. 
Непомірна владність застигла непроглядним зимовим мороком у прірвах 
його очей.

Перед ослоном Ієгуди, на відстані п'яти кроків, служники поставили 
мене і ще двох хазарських вивід увачів у глухих каптурах. Клаповухий Йосія 
опинився поруч правиці Царського Тлумача, тримаючи сувій пергаменту.

Напевне, це велике блюзнірство, але, згадуючи тепер свій звіт у 
Блакитному павільйоні, бачу його подібним до перед стояння Сина Божого 
в Синедріоні; за словом Апостола: "І зібралися всі першосвященникц, 
старійшини та книжники''. А Число того святого збіговиська було "сто". 
Так кажу я, учень Мелхиседека й авви Леонтія...

Коли більшість служників вийшла з великої зали, Ієгуда дав знак 
клаповухому адалю починати звіт. Йосія вклонився святим мудрецям і всі 
зашепотіли молитву.

Потім Йосія вказав членам Ради на мене: "Це Алеф, посланець спосте
рігача Заходу з вістями про відьму Танбіт. Він прибув із Саркелу дві доби 
тому". Вивідувача в укритому порохом одязі Йосія назвав "Бетом" і додав: 
"Він також із Саркелу — годину як прибув. Він розповість про облогу 
Саркелу військами Хельґа". Третього з нас достойник назвав "Гимелом" і 
пояснив, що той приїхав з півночі від гір Хурса-Алп.

Ієгуда вислухав Йосію і промовив важким голосом:
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— Нехай вони звітуються в тому порядку, який визначений тобою, 
Йосіє,син Єшуа; нехай незримі вороги Всемогутнього не вкладуть брехні у 
їхні звідомлення; нехай і ці люди знають, що мудрі слуги Великого Кагана 
щедро платять за істину сріблом і за брехню — киплячою олією!

Говорячи останні слова, Царський Тлумач підняв руку в погрозливому 
жесті, від чого Нагрудник Аарона сіпнувся й між його чудовими каменями 
заграла веселка. То був добрий знак і він утішив мене в ту важку хвилину 
так само, як колись утішив блискучий метелик на лейданґу варягів.

Коли Йосія наказав мені говорити, я повторив те, що розповідав рабі 
Ісроелю в Саркелі. Почав я розповідь хазарською мовою, яку добре вже 
розумів. Але багатьом склавинським словам не міг знайти відповідників, і 
Царський Тлумач перебив мене:

— Говори склавинською. Ми всі знаємо вашу мову.
При цих словах великі вуха Йосії почервоніли. Напевно, кажучи "всі", 

Ієгуда забув про нього...
Після того, як закінчилася вода в озері моєї оповіді, один зі старійшин, 

хазарин з сумними очима на вицвілому обличчі, попрохав мене розповісти 
більше про Желянську вить. Потім сказав:

— Я знав Овоя і його доньку. В Карпатських горах я бачив їхню таємну 
печеру зі знаком Даждьбога. Страшні та славні то були дні і багато див 
посилав нам Прихований...

— Ми будемо слухати Бета, — перервав його Ієгуда.
Я весь перетворився на увагу, немов степовий ховрашок, що чує 

наближення вовчої зграї. Бет ще три дні тому був у Саркелі. На змінних 
конях без перепочинку він подолав Бузанський степ і привіз Раді останні 
новини з заходу.

А вони були цікаві. Не минуло й десяти днів після мого від'їзду зі 
Саркелу, як війська Хельґа і чорних булгар підійшли до берегів Бузану. 
Ерге-багатур спробував був напасти на величезний обоз західних 
кочовиків, та булгари відбили напад, завдавши великих втрат Переможцеві 
Дракона. Мешканці Саркелу бачили ввечері того дня страхітливі чорні 
хмари, обрисами подібні до велетенських кажанів, які з заходу сунули на 
Білу Вежу. В самій фортеці з'явилися чорні й сині скорпіони, що поводили 
себе незвично: стрибали на людей із дахів і не знали страху. Люди Саркелу 
казали, що то чаклунка Танбіт, дружина Хельґова, насилає на хазарську 
фортецю демонів Заходу й Півночі.

Бет сказав також, що рабі Ісроель вступив у містичний двобій із чаклун
кою й розсіяв чорні хмари над Саркелом. Але від перенапруги й ворожих 
заклять на третій день облоги рабі захворів і передовірив керування 
залогою Сондоке-багатуру. Це образило старого Ерге, й Переможець Дра
кона сховався від людського глуму в білій юрті Менгі-ханум. Там його й 
укусив чорний скорпіон. На п'ятий день облоги Ерге-багатур полинув у 
небесні чертоги Тангри, а перед тим, як померти, перерубав навпіл кра
суню Менгі.

Драконячий панцир надів Сондоке, і це пішло багатурові на користь, бо 
два штурми відбив він у шостий і восьмий день облоги. Тисячі воїв бунтар
ського кагана і сотні непереможних витязів-варягів залишились у ровах під 
Білою Вежею в ті два дні.

Увечері восьмого дня облоги рабі Ісроель відправив вивідувача Бета в 
Ітхель і просив Найвищу Раду вислати для захисту Саркелу ще дві тисячі 
арсіїв, тисячу гузької кінноти і майстрів-греків, що вміють лагодити вогне
метні машини.

Ієгуда сказав Бетові:
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— Нехай спостерігач Заходу знає: все, що просив він, буде зроблено; і 
більше буде зроблено в ім'я мужності саркельських мужів, і буде зроблено 
швидко.

На це Бет уклонився голові Ради:
— Ти сказав, Наймудріший!
Ієгуда дав знак Гімелу, щоб той починав говорити.
Розповідав вивідувач із Півночі мовою хазар, але між швидких хвиль 

степової мови вправно розставляв човники нерозчинних, замкнених на 
свої глибини давньоіудейських слів — слів Біблії, Талмуду. Тому не все 
зрозумів я з його оповіді — а те, що зрозумів, переказую тут:

"Я прийшов із гузького Степу, від червоно-сірих гір Хурса-Алп. Той, що 
мудріший за мене, той, чиє ім'я я не повинен згадувати навіть у цих святих 
місцях, передає Найвищій Раді Ітхелю таке:

Три місячні цикли тому в середині боговідзначеного місяця ніссан*, 
ватажок тридцяти поганських родів зі степів Бем-Са** Абайка-ябгу і син 
його Мульг спілкувались із сатанинською істотою, ворогом усього Сущого
з Чорної вежі — Карайлах. Сатанинська потвора повідомила Абайці-ябгу, 
синові Курташа, та його синові Мульгу чорне пророцтво давнини, в якому 
наступного року провіщено падіння Ітхелю від меча Безвухого Володаря. 
Весь Степ знає, що Абайка-ябгу майже від народження не має вух, які від
гризли йому водяні щури з вини його ледачої матусі. Сатанинська потвора 
обіцяла Абайці-ябгу свою допомогу. Вже тепер на стоянках гузів у степах 
Бем-Са з'явилися волхви з Чорної Вежі. Вони допомагають поганам спо- 
ряджувати облогові машини та запалювальні снаряди. Чудовисько з Карай- 
лаху впевнило Абайку-ябгу в перемозі та обіцяло йому трон Великих 
каганів. Натомість той дикун поклявся страшною клятвою з шести довгих 
слів віддати потворі Чорну Рибу і святі речі з каганового палацу.

Не всі діти Абайки-ябгу та не всі ватажки гузів погодилися з угодою в 
Карайласі, але вони мовчать, бо вже немало жерців та багатурів гузьких 
загинуло від отрут сатанинських волхвів. Вивідувачі з Чорної Вежі другий 
місяць нишпорять обома берегами Великої ріки, сіють зло і ненависть до 
Святого Міста, підкуповують зверхників північних булгар та буртасів, щоб 
ті в урочий час, у Рік Пророкований, стали на бік безвухого.

Той, чиїми устами говорю я, о мудрі тлумачі, сказав, що через півроку 
Абайка-ябгу зможе привести на береги Великої Ріки дванадцять разів по 
п'ять тисяч во'їв і п'ять разів по дванадцять облогових машин із таранами й 
вогняними снарядами. Нехай мудрі тлумачі знають про це, нехай від
критими очима дивляться на небезпеку і нехай Єдиний допоможе їм тої 
небезпеки уникнути”.

Так сказав вивідувач, що його Йосія назвав "Гимелом".
Довго мовчали старці Найвищої Ради, аж нарешті рабі Ієгуда заговорив 

мовою давніх іудеїв. Я майже нічого не зрозумів з його слів. Таємницею є 
для мене й слова інших мудреців Ради; але обличчя їхні були стурбовані і 
зловісна тінь далекої Чорної Вежі впала на блакитне сяйво павільйону. 
Ієгуда про щось питав Гимела, але їхня розмова теж була схована від мене 
за брамою біблійної мови, і тільки тоді зрозумів я, чому мене лишили при 
нараді під час розповіді Гимела.

Коли Ієгуда закінчив розпитувати північного звістового, Йосія наказав 
нам вийти. Не знімаючи каптурів, ми рушили за адалем. Дивлячись на 
його вуха, подумав я тоді, що цьому синові хазарина й іудейки не завадило
б познайомитися з водяними щурами.

Тричі поклявся я: Даждьбогом, Тангрою і життям дітей моїх, що ніде і 
нікому не розповім про бачене і почуте в Царському гаю. Після клятв Йо-

*Ніссан — березень-квітень, перший місяць гебрайського календаря.
**Тепер — північний захід Оренбурзької області та східна частина Татарстану.
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сія дав мені дві зв'язки дірчастих дирхемів і вивів крізь лабіринт цегляних 
хідників на міст перед палацом. Там він забрав у мене Зірку рабі Ісроеля.

Залишився я посеред Ханбалика один на один зі своїми думками. 
Думав я про нещасливу долю красуні Менгі і про страшну клятву.

Нині я розповідаю про нараду в Блакитному павільйоні без страху 
перед словами закляття: давно не йду я до Єдиного через знаки Даждьбога 
і Тангри, а дитина моя померла багато років тому. Так казав мудрий 
Мелхиседек: "Час з'їдає силу заклять, бо закляття смертних так само не 
вічні". А Числа тої клятви я не назву.

Коли я залишив цегляні стіни царського палацу, Сонце стояло в зеніті, 
не віддаючи тривоги ані західному, ані східному обріям Великого Степу.

Якийсь час я блукав вулицями царського міста, дивуючися з високих 
глиняних парканів, вищих за стіни Києва, та дрібного білого пороху, що 
вкривав вулиці шаром завтовшки з три пальці. На хіазмі*, південніше од 
Чорної синаґоґи, побачив я мідного стовпа на камінному кубі, заввишки у 
півтора людські зрости. Хазари називають такі стовпи "мейсуз". На ньому 
був напис, знаки якого охороняли іудейський квартал від злих демонів 
Степу. То були слова біблійного Второзакония: "Якщо ви справді слухати
мете Мої веління, що Я вам сьогодні заповідаю: любити Господа, Бога ва
шого, і служити Йому всім вашим серцем і всією вашою душею...",

Роздивляючись стовп-мейсуз, згадав я слова саркельського іудея Зоро- 
вавеля про Мелхиседека з вулиці Мідяного Стовпа. І спитав жебраків при 
стовпі про того чоловіка. За стертий дирхем воші довели мене до будинку, 
на стіни якого мої благословення до сповнення днів моїх серед смертних.

Будинок цей був чи не найбільшим на вулиці Мідяного Стовпа. 
Побудував його дід Мелхиседека, радник царя Обадії. Цар цей запросив 
його в Ітхель із Дамаску Сирійського, де дід Мелхиседека очолював хак- 
кахал — вищу раду, що збиралася перед брамою головної синагоги Ве
ликого Халіфату. Батько Мелхиседека, Левій, успадкував місце біля трону 
степових царів, але доля була лихою до нього. В десятий рік правління 
царя Ханукки Левій очолив військо проти буртасів і заблукав в бузанських 
чагарях. Заледве сто вершників вивів він із того походу — без бранців, без 
слави, без щасливих чисел у День Повернення. Ханукка більш ніколи не 
питав порад у Левія, а син царя, Ісаак, навіть не запросив Левія до своєї 
ближньої ради. Від ганьби і приниження Левій помер, а рід його та 
маєтності почали занепадати.

Мелхиседек залишився одним із шести синів нещасливого, а на вели
чезний будинок впала суха тінь запустіння. У колючі хащі перетворилися 
гаї, пісок засипав плити мармурового басейну і кістяк здохлого віслюка 
вріс шафрановою кліткою в його малахітові сходи, немов сповнилося про
роцтво давніх часів: "Жовта смерть накриє драбину життя і не побачать, і 
не зійдуть".

У всьому величезному будинку мешкало двоє — Мелхиседек і стара 
служниця Каса, що робила для господаря коржі. Син Левія заробляв на 
життя гаданням на воді та кістках, а деколи писав на замовлення багатих 
хазарських батярів любовні вірші. Ітхельські поети не любили Мелхиседека 
як конкурента, проте охоче слухали його порад.

Того дня, коли я перетнув браму Мелхиседекового будинку, старий пи
сав на жовтому ісфаганському папері довгого вірша. Сидів він на великій 
колоді біля висохлого басейну і попеляста борода його була рясно запля
мована кольоровими чорнилами. Я привітав його від імені Зоровавеля, 
книжника Саркельського, і назвав себе.

*Хіазма — майдан-перехрестя, від якого відходять чотири вулиці, що у плані 
утворюють літеру "X".
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Мелхиседек відірвався від паперу і довго дивився на моє обличчя.
— Ти є склавин із Бористенових берегів, жрецького роду. І знаєш свою 

обраність, — сказав він.
Я розгубився від істини слів незнайомої мені людини, як губиться 

приховане від світла і відкрите від темряви. І я сказав:
— Так.
І наказав мені Мелхиседек ім'ям Єдиного розповісти йому про мої 

шляхи. А я сказав: "Довга ця розповідь. День і ніч буду говорити, доки 
закінчу".

Мудрий син Левія мовив мені:
— Єлеазар син Азарії, що був законовчителем Іудеї в часи кесаря 

Траяна, казав, що один день і одна ніч творять одну "ону"*, але частина 
"они" вартує як одна "она", і сказано цим. Кажи.

І відкрив я йому все, як на сповіді, і розповідь моя була в ім'я Єдиного. 
І тому Число її — один.

А на ранок наступного дня я вже був не сам у сьому світі і не згадував 
більше про Менгі-ханум.

А Степ у ті дні був сріблястий від стиглої ковили.

Друга літера Чотирилітерника — "Хет"

Тепер розповім про обраність Мелхиседекову, про подорож його до 
Білого Озера і про таємні братства Хазарії. Розповідь моя буде правдива і 
слова Мелхиседекові будуть передані в ній так, як були ним сказані у вось
мий рік правління Манасії Другого.

Коли Левій упав у немилість за непевних часів царя Ісаака, сина Ханук
ки, Мелхиседек носив меч у почті славетного хазарського полководця Алі- 
Гормізда. Армія Гормізда тоді воювала з троглодитами у горах Аррану**. 
Війна та була важкою і навіть полководці не знімали обладунків піврічного 
циклу, не обмивали водою ратного тіла і смерділи важким цаповим духом 
від пилу і поту війни.

Троглодити ховалися в печерах і нападали на во'їв Гормізда вночі. 
Вороги хазар труїли провідників та вивідувачів, а полонених майже не 
було, бо гірські дикуни втікали від полону в смерть, розрізаючи собі черево 
в оточенні, в безнадії.

Аж ось одного дня арен впіймали родину троглодитів, і Мелхиседек був 
тлумачем на допитах. Старша жінка встигла проковтнути трунок зеленої 
міді і сконала з прокльонами Гормізду. Її чоловік умер із залитою в гор
лянку киплячою олією. Окрім дикунських молитов, він не сказав ні слова.

Розлючений Гормізд обіцяв катам страшну смерть, якщо й діти 
троглодитів не покажуть на шлях до таємних печер Харвада.

Дітей було двійко. Налякані Горміздом, кати почали з дівчини, а хлоп
ця прив'язали до стовпа і відрізали йому повіки, щоб не зміг заплющити 
очей, дивлячись на страждання сестри. Кати знали стару перську науку: 
жінки страждають від болю, а чоловіки від страху перед болем.

Дівчину запитали про шлях до гірських печер. Сім разів запитував її 
Мелхиседек про печери, а вона мовчала. Останнього, сьомого разу їхні 
погляди зустрілись і відчув син Левія, що книжні знання про непохитність 
обріїв і Чисел убогі у знаках своїх...

Коли й сьомого разу дівчина промовчала, кати здерли з неї одяг і 
прикрутили волячими жилами до дугуватої колоди. Потім її внесли у 
велику дерев'яну клітку і впустили туди двох навчених єгипетських 
павіанів. Доки пісок у великому годиннику старшого ката проминав вузьке 
гирло скляної колби, величезні мавпи ґвалтували полонянку. Рожева піна

*Доба (івр.).
**Арран — тепер Західний Азербайджан. ^
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вкрила підлогу клітки і хлопець, прив'язаний до стовпа, закричав горміздо- 
ві, що проведе військо в печери Харвада. А Мелхиседек пересохлими губа
ми сповідав непохитність обріїв. Того дня син Левія зрозумів, що він обра
ний Єдиним для пошуку справедливого простору в несправедливі часи...

Він повернувся в Ітхель уже після смерті батька. Старші брати рахували 
спадок, а Мелхиседек шукав розради у давніх текстах. В останній рік 
правління царя Ісаака Мелхиседек вступив у таємне Братство Шехіни.

У Раш-Хазарі є три таємних братства, що не визнають мудрості Хак- 
Кахалу — Найвищої Ради. Найпотаємніше з них — Братство Свідків Мов
чання, про яке мені не відомо нічого, окрім назви. Найбільше з братств — 
Рада Трикутника. Знак його — трикутна зірка, що уособлює розгорнення 
Єдиного у Всесвіті. Вчення трикутної зірки є прадавнє і споборники Обадії 
Першого принесли його до Хазарії з Палестини. Дехто стверджував, що в 
часи Манасії Другого Рада Трикутника досягла такої могутності, що таєм
но керувала всією державою і що сам рабі Ієгуда був простим виконавцем 
її волі. Казали також, що в Раді Трикутника є таємні християни і три 
промені містичної зірки є знаком Святої Трійці. Нехай ці слова про Раду 
Трикутника будуть в істині своїй при тих, хто так казав. Я ж не можу їх ні 
підтвердити, ні спростувати. А Мелхиседек не бажав явної влади над таєм
ним і’не пішов до Свідків Мовчання; не прагнув таємної влади над явним і 
не пристав до ради Трикутника. Прагнув він справедливості і обрав 
братство не грізне, не славне, не потужне, але сповнене пошуку добра у 
смертному світі. Так прийшов він до сповідників Шехіни.

У таємному місці серед сплячого Ітхелю зустріли Мелхиседека мужі, 
чия мудрість хоч і не була прикрашена вісоновими мантіями та коштов
ними ханнезарами, але перед престолом Єдиного сяяла, як істинний 
діамант.

І сказали ті мужі Мелхиседекові: "П'ять книг записав Мойсей для всіх, а 
шосту — для обраних. П'ять синів породив твій батько Левій для царя, а 
шостого — для Істини. Пізнай Шехіну і будь з нами".

І став син Левія пізнавати знак Шехіни. Знак той давній серед іудеїв. 
Законовчителі єврейського народу казали, що Шехіна — це сяйво, що 
огортало шосту з семи речей, створених Богом до появи світу*. Коли Мой
сей умістив Кивот Завіту в священний намет, це відвічне сяйво як ознака 
присутності Всемогутнього встало над Кивотом. Шість сотень літ Шехіна 
стояла над Кивотом у наметі й у Храмі Єрусалимському, і першосвящен- 
ики з Ааронового сім'я, входячи у Святая Святих, бачили той знак. Але 
давні іудеї відійшли від праведного шляху і поклонилися ідолам, і принес
ли жертви лжебогам. І в шостий рік полону іудейського царя Ієхони** 
пророк Єзекіїль побачив, що Слава Господня, Шехіна, відлітає від Храму 
Єрусалимського, залишає обраний народ на поталу ворогам. А через шість 
років щез Кивот Завіту, оплаканий пророком Ієремією.

Мудрі мужі таємного Братства пояснили синові Левія, що Шехіна є 
знаком Вигнаності, бо справедливість у злому світі відлучена від людей. 
"Всемогутній, — казали мудрі, — вимушений був створити людей, так 
само, як ми змушені шукати спокійну воду або дзеркало, щоб поглянути 
на себе. І так, як наше обличчя з'являється на поверхні спокійної водй, так 
Шехіна покриває благодаттю праведний світ. Якщо розбурхати воду, 
відображення розколюється і тікає по хвилях — так відійшла від нас 
Шехіна, втікаючи від розбурханого Сатаною світу".

"Де ж тепер Шехіна?" — питав Мелхиседек мудрих.
"На краю світу, на берегах Білого Озера", — казали йому.
*Згідно Каббали, за 2000 років до створення світу Яхве створив сім речей: Тору (П'ять 

книг, записані М ойсеєм), покуту, Рай Земний, Геєнну, трон слави, святиню та Ім’я Месії.
**592 р. до хр. е.
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"А де те Біле Озеро?"
"На сході ойкумени, між відрогами найбільших у світі гір, у царстві 

Цаган-малха".
У третій рік правління царя Завулона, сина Ісаака, пішов Мелхиседек 

на схід ойкумени шукати Білого Озера й царство Цагана. А мудрі сказали 
йому при розлуці; "Той, хто мандрує на схід — щасливий, бо він пізнає 
плинність кам'яних палаців і вічність наметів". Ось і Син Божий, за словом 
святого Луки, казав про "намети вічні".

Так розпочав свою мандрівку на схід син Левія. Йшов він через білу 
пустелю, вкриту сіллю і жовтим камінням. Ішов попри сірі горби, з яких 
стриміли кам'яні вежі, не створені людьми, немов прутні підземних демо
нів, застиглі у вічному прагненні зґвалтувати Небо. Безкраї були ті пустелі, 
і повітря над ними було сухе і спекотне, як порожнеча між звуками "хет" і 
"вав" у молитвах спраглого рота Вічності. Зашкарублий простір вкривали 
міріади піщинок, щільних та всюдисущих, схожих на засохлі сутності вмер
лих прадавніх комах. Шматок хліба та два ковтки води мав щодоби Мелхи
седек зі своїх запасів. Але кожного ранку, прокидаючись від голодного сну, 
встаючи з потрісканої землі, відганяючи від себе злих пустельних щурів, 
витрушуючи соляний порох з одежі, син Левія дивився на схід Сонця і 
здавалося йому, що бачить він над обрієм напутнє вітрило білого сяйва — 
благословенну Шехіну, вигнану справедливість; і молився.

Вийшовши з білої соляної пустелі, Мелхиседек перетнув сіро-жовті сте
пи, де пасеться стільки сайгаків, скільки мешкає людей в Імперії Раш-Ха- 
зарі. Розбійники двічі зупиняли його для грабунку і двічі дивувались від
сутності в нього речей, цінних для необраних.

Нарешті син Левія вийшов на берег озера, що його він спочатку прий
няв за біле озеро Цаган-малха. Але то був Батько Озер-Балгаш, оспіваний 
у тужливих хазарських думах про славетну епоху Ту-юо.

Мандруючи берегами Балгаигу, син Левія натрапив на кам'яні та глиня
ні руїни, порослі повзучими рослинами, упосліджені часом перед срібля
ним обличчям Батька Озер. То були залишки першої столиці Ашинів, 
зруйнованої в 192 році епохи Ту-юо* дияволосповідниками з жовтою шкі
рою та вузькими чорними очима. Мелхиседек знайшов у руїнах камінь із 
зображенням стрибаючого вовка і плиту з хазарським написом, що не 
стерся від часу: "Дарма ви тікаєте на Захід. Схід спіймає вас і там".

На руїнах Першої Столиці, ім'я якої вмерло в часі, син Левія мав 
пророчі видіння про світло, темряву і сірий терен двоногих істот, обтя- 
жених свободою. І відкрилося йому, що колір Шехіни — блакитний, а 
Число її — "чотири". Жив він біля води Балгашу два роки, лікував та 
навчав тубільців-скотарів, котрі мешкали серед руїн, будуючи над сла
ветним камінням юрти з нефарбованої повстини. І бачив він там дра
кона, що звався Бахму.

Бахму був прабатьком усіх драконів обидвох ойкумен — із його чресел 
вийшли і броньовані хробаки лісових озер півночі, і Зеркелев буртаських 
боліт, і той дракон, якого зустрів у Мерваській оазі шахіншах Ездигерд**. 
Тисячі років жив у воді Батька Озер перший з драконів Бахму, і коли Мел- 
хиседск думав про нього, в душі сина Левія повставала неможлива для іу
дея думка, що початок смертних шерехатих теренів був на березі Балгашу.

Серед тубільців було незаперечним, що той, хто вип'є кров Бахму, стане 
безсмертним як прабатько драконів, ненароджений, вічний. Старійшини 
скотарів розповіли синові Левія леґенду про Безсмертного Any.

*631 р. після F. X.
*Масться на увазі останній шахиншах Ірану з династії Сасанідів -  Ііздигсрд III (632

-  652 pp.).
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Мисливець Any виявив, що Бахму проповзає на південь від озера 
завжди одним і тим самим вибалком поміж глиняні горби Сарбаракану. 
Тоді Any знайшов велику брилу з отвором і в тому отворі закріпив гострий 
уламок залізного меча. Брилу з лезом він закопав у дно струмка так, що 
залізне жало було сховане під водою.

Три місяці чекав Any на дракона. Й ось старий хробак Бахму поповз на 
південь полювати дурних сайгаків. І сталося так, як передбачав хитрий 
мисливець. Сховане лезо прорізало черево безсмертного хробака, не захи
щене сірим шпичастим панциром. Бахму заревів так, що всі сайгаки Чор
ного Степу втекли у землі Хорезму і рік не поверталися до горбів Сар
баракану.

Дракон зніс хвостом три глиняні пагорби, і шматки глини падали в 
срібну воду Балгашу, мов брили з баліст — на обложене місто. Any заледве 
не наклав життям, забившись між велетенськими пісковиками. А коли 
Бахму поповз назад, до цілющої води Батька Озер, мисливець пішов його 
слідом і побачив у западині плаского каменя калюжу драконячої крові. Він 
випив її і жив надзвичайно довго. Старійшини казали Мелхиседекові, що 
дев'яту дружину Any взяв у свій намет, коли минуло сто п'ять літ із дня 
смерті першої.

Так перед Мелхиседеком з'явилася ще одна з таємних речей Сущого — 
безсмертя серед смертного світу.

Двічі син Левія бачив панцирного хробака серед руїн Першої Столиці. 
Довжиною він перевищував найбільші кораблі Хазари, а очі його були, мов 
колеса дербентських арб.

Одного дня старійшини підвели до нього красиву дівчину у весільному 
одязі і сказали: "Це твоя дружина, цілителю!"

Увечері того дня син Левія таємно залишив руїни. Він не один раз казав 
потім: "Жінки і пошуки несумісні".

Обтяжений знаками Шехіни та Безсмертя, попростував він на схід. У 
тій дорозі загубив він свій страх перед лихим та незнаним, що несе смерть. 
Вільна людина не помирає — подається у смерть, як у нову свободу. 
Вмирає той, кому є що втратити. А Мелхиседекові не було вже чого 
втрачати, крім кількох складних питань, що їх Єдиний відпустив у світ без 
відповідей.

Поети, що існують для створення нового, не народили ще слів, якими б 
міг я розповісти про міру тих злигоднів і страждань, що пережив син Ле
вія, шукаючи Біле озеро. Розбійники продали його в неволю до кочовиків, 
таких диких, що брат із сестрою між ними злягаються серед білого дня, а 
м'ясо вони їїш сирим, немов звірі, непросвітлені знаком, голодні.

У селищі син Левія захворів на незнану хворобу і тіло його вкрили 
смердючі виразки. Дикуни покинули хворого раба посеред дороги, як 
непотріб. Але знак Шехіни був у думках Мелхиседекових і хвороба його не 
здолала. Християнські ченці-несторіани підібрали сина Левія. Півроку він 
мандрував із ними, перейшов дві пустелі і п'ять гірських країн, і на чет
вертий рік мандрів побачив найвищі у світі гори. В затінку тих гір лежало 
Біле Озеро, а над ним височіла вежа з червоного й жовтого каменю. У вежі 
жив Цаган-малх, цар і мудрець жовтошкірого Сходу.

Довгу бесіду мав син Левія з царем Білого Озера. Довідався він, що ще 
в прадавні часи, коли іудеї воювали Ханаан, а склавини жили на півдні 
Чорного Степу, посеред Білого Озера стояв острів, а на ньому священне 
місто, ім'я якого з мови Цагана Мелхиседек переклав як "Осередок Вер
ховної Мудрості". Давні іудеї знали про це місто, називали його Кадеш- 
кіріаф, а мої родовичі — Кітеж-градом. У тому місті жили святі люди, що 
носили ім'я Досконалих. Багато назв і пророцтв почули від них в ойкумені.
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Але не спав Ворог Сущого — він послав на місто Досконалих зграю 
драконів, і вів її прабатько хробаків Бахму. Три доби Осередок Верховної 
Мудрості витримував напад драконів, та Бахму зруйнував його стіни і 
місто загинуло. Лише п'ятеро Досконалих урятувалися від драконячої люті 
в горах. З їхніх чресел вийшло нове плем'я і тисячі років жило воно, 
наймудріше, на сході, біля скорботних хвиль Білого Озера. І всі володарі 
племені брали собі престольне ім'я Цаган, на згадку про наймудрішого з 
П'ятьох Урятованих.

Багато таємниць розкрив Цаган-малх перед очима Левієвого сина. Не 
все Мелхиседек передав мені. Про Шехіну Цаган мовив:

— До початку Сущого Вона існувала оболонкою найбільшого із задумів 
Єдиного — людини. Але первинний задум був зруйнований Ворогом Су
щого. Шехіна розкололась на безліч уламків. Нині літають вони Всесвітом 
і, стикаючись із сутностями людських душ, породжують кохання. А замість 
зруйнованої Шехіни Єдиний створив для людей новий захист — Свободу. І 
Ворог ніколи не зможе зруйнувати її, тому що Свобода і Сатана пов'язані 
між собою в ойкумені; знищуючи Свободу, Сатана знищує джерело своєї 
надії... В людях завжди житиме згадка про Справедливість-Шехіну, про 
першу оболонку Адама, що не потребувала вибору. Бо він — найперше 
прокляття і найостанніше з благословень.

Про безсмертя Цаган сказав:
— Безсмертя неможливе у світі, де свобода заступила місце Шехіни. 

Над тими, хто живе довго, доля здобуває тим більшу владу, чим довше їхнє 
життя. Той, хто отримав безсмертя, втрачає свободу і повністю підко
ряється долі. Але перший зі слуг долі — Сатана. Його знак — Макрі 
Чихен, свастика, знак чотирьох циклів. Життя безсмертного схоже до 
свастики — воно повторюється у подіях своїх. Безсмертний приречений на 
ходіння по колу і вічну щербатість від уже баченого.

Ось що почув син Левія від царя Білого Озера. Через шість років від 
початку мандрів, у сьомий рік царя Завулона, повернувся він у Ітхель. Там 
він переповів слова Цагана Братству Шехіни і відмовився від посвяти у 
ступінь Голови Братства. П'ятеро рідних братів його вже загинули у війнах 
з уграми та печенігами, і Мелхиседек увійшов старшим у запустілий буди
нок Левія, батька свого. І перед мудрістю його схилилися втаємничені.

І ще повинен сказати я: книжник Зоровавель із Саркелу також був 
адептом Шехіни.

Третя літера Чотирилітерника — "Вав"

Так залишився я в домі Мелхиседека, у будинку Левія на вулиці Мідя
ного Стовпа.

Мелхиседек допоміг мені вступити до цеху лікарів Прославленого 
Міста. Цеховий голова ескулапів Шимон, син Азарп, з поваги до сина 
Левія, прийшов на вулицю Мідяного Стовпа, щоб екзаменувати мене. 
Його супроводжувало ще двоє лікарів — грек Діонісій та вірменин Анікат. 
З ранку до полудневої спеки три достойні цілителі вимучували мене запи
таннями. Сивобородий Шимон під час цього допиту недовірливо хитав 
головою та казав:

— Страшні часи! Необрізані дикуни лікують людей, смердючі варвари 
керують військом... Бідна Хазарія!

Але отримавши по двадцять дирхемів, старші лікарі Ітхелю дали мені 
змогу здобути їхнє визнання в другій частині іспиту. Наступного дня слуги 
Шимона повели мене на вулицю Рожевого колодязя, до важко хворого 
купця Калокіра, найзаможнішого з караванщиків грецької громади.
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Калокір хворів на водянку, і хвороба його вже так глибоко в'їлася у 
старе тіло, що сам Гіппократ не в змозі був би принести йому полегшення. 
Щоб остаточно зганьбити мене, слуги Шимона зчинили страшенний галас, 
запевняючи родичів Калокіра, що приведений ними молодий склавин 
обов'язково вилікує старого купця, бо кращого знавця засобів від водянки 
в ойкумені не бачили з часів Вавилонського полону. Завдяки цьому 
рейваху піввулиці збіглося дивитися на зцілення Калокіра. Щонайменше 
три десятки греків заглядали через паркан в обійстя.

Купця винесли на внутрішню терасу головної споруди, що виходила у 
розкішний гай. Неподалік від тераси, викладеним кольоровим камінням 
руслом, біг струмок із кришталево-прозорою водою. Роздуте хворобою тіло 
купця лежало на смугастій ковдрі, і вродлива наложниця прикладала до 
Калокірового чола шматок тканини, змочений холодною джерельною 
вологою.

Слуги Шимона стали віддалік, весело дивлячись на мої зусилля. А я 
тишком сміявся з них, згадуючи тих залитих водянкою киян, що їх пі
діймав з одра у виті Желянській старий чаклун Силеник.

Багато часу зайняли приготування; пошуки трави в гаю і чистої олії 
серед торгових скарбів купця. Звечоріло, і на терасу винесли смолоскипи, 
коли я почав намащувати тіло старого цілющою сумішшю. Тепер слуги 
Шимона підійшли ближче і навіть запитали, які трави я поклав до гор
щика з олією. У відповідь я попросив їх спіймати у гаю жовтого скорпіона 
для виготовлення нової суміші. Більше вони не наближувались до мене.

Опівночі я прошепотів над Калокіром одне з таємних заклять київських 
волхвів і наказав наложниці вилити на купця великий шкіряний міх 
джерельної води. Коли рідина обмила Кілокірове тіло, я пішов до сере
дини купцевого будинку, поїв і ліг спати.

На ранок смердюча вода з Калокірового тіла почала виходити в по
трібній кількості. Я розумів: навряд чи це порятує купця, але повного 
враження було досягнено. Шимон, син Азарії, та Діонісій прибігли до 
Калокірового будинку ще до того, як Сонце досягло зеніту. Без особливого 
жалю я віддав їм "на допомогу бідним лікарям" сорок дирхемів, які щойно 
отримав від родичів хворого. Діонісій дивився на мене з ледве прихованою 
люттю, бо до того дня вулиця Рожевого Колодязя вважала кращим із 
лікарів Ітхелю саме цього череватого грека.

Шимон дав мені шматок пергаменту з благословенням лікарського цеху 
і з цього часу я отримав дозвіл лікувати "в будинках, на вулицях і площах 
Ханбалика".

Мелхиседек віддав для моїх потреб велику кімнату у своєму будинку і 
дозволив зробити в паркані окремі двері, щоб хворі не заважали його 
роздумам, відвідуючи Ратбер-хемега.

На п'ятий тиждень мого життя в домі сина Левія Мелхиседекові від 
Зоровавеля із Саркелу принесли послання. Приніс його калічений воїн із 
відтятою рукою. Я зчистив нагноєння з неоковирного оцупка, що зали
шився від його правиці і почув від нього Саркельські новини:

Цитадель Білої Вежі витримала три штурми варягів і булгар. Сондоке- 
багатур підкупив одного з булгарських ватажків і той забив хана Кубрата в 
день четвертого штурму. Ввечері того дня до Саркелу підійшли дві тисячі 
арсіїв, споряджені в похід за наказом Найвищої Ради. Сондоке та арсії 
вдарили по війську С'єрна Хельґа з двох боків. Грецькі інженери з плава
ючих вогнеметних машин спалили варязькі лейдаиґи на Бузані — кнаґи 
Хельґа були оточені під мурами Білої Вежі.

Три сотні найкращих воїв, що їх привів Хельґ від сірих скель Півночі, 
наклали життям тої ночі. Не в змозі дістати кнагів мечами, хазари зни-
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шили їх грецьким вогнем. Кагана С'єрна Хельґа серед мертвих не знайшли. 
Рабі Ісроель обіцяв тисячу дирхемів тому, хто схопить Танбіт-ханум та її 
дитину, але відьма немов розчинилася у бузанських степах.

Так роввіялась гордість Хельґа, кагана Київського. За словом пророка: 
"Прийде день Господа Саваофа на все горде і зарозуміле та на все, що 
піднесено, — і буде воно упосліджене"*.

Так колись знищить Єдиний гордість зарозумілих хазар і не буде того, 
хто заплаче над руїнами Раш-Хазарі. Сказав був Мелхиседек: "Імперії по
дібні до жінок кочовиків — моторні й звабливі в юності, смердючі й негар
ні опівдні життя свого".

Третину заробленого лікарською справою віддавав я у скарбницю Брат
ства Шехіни, і навчався у Мелхиседека мудрості. За два місячних цикли я 
опанував давньоіудейську мову так, що вже читав Мішну** і законовчи
телів без допомоги. Грецькою я став читати вільно взимку, а навесні почав 
розбирати агарянське *** письмо і придбав за три дирхеми паперовий 
список Корану.

Якось узимку після свята Ханукки, коли цар Манасія повернувся з пів
дня, а північний вітер приніс вологий сніг у лантухах свинцевих хмар, 
Мелхиседек попросив мене купити на базарі солодкого вина. Один із клі
єнтів сина Левія, якому потрафило ворожіння на руці, подарував старому 
величезного ітильського сома. Коли Мелхиседек віддавав сома Касі, щоб 
та засмажила рибину в глині, він згадав, що смажений сом найкраще спо
лучається в грішних глибинах людського тіла з солодким червоним вином.

Отже, маючи великий шкіряний міх, пішов я на північний базар Хан
балика, де мій родович-вихрестень Дмитрій торгував смачним вірменським 
вином, розводячи його водою не так нахабно, як торгівці з грецьких та 
іудейських вулиць. Гордістю Дмитрія була величезна бочка, закріплена на 
кам'яних стовпчиках під навісом його крамниці. Біля бочки були покладені 
колоди, оббиті козячою шкірою. На тих колодах від світанку до пізньої 
ночі пили Дмитрієве вино найбалакучіші пияки Ханбалика; біля бочки за 
півдня можна було почути всі новини ойкумени від Гераклових стовпів до 
Самарканду. Навпроти того веселого місця стояв будинок із пласким 
дахом та широкою терасою. В тій грішній будівлі торгували жінками. На 
терасі завжди сиділо п'ять-шість блудниць. На всіх мовах ойкумени 
закликали вони перехожих до своєї втіхи і кожного дня билися між собою 
за здобич, втішаючи ляпасами і вереском пияків.

Дмитрій зустрів мене радо, як людину, що завжди платить відразу і не 
потребує запису до боргової книги. Доки Дмитрієві помічники прилашто
вували мій міх до отвору бочки і витягали затичку, я, грішний, роздивляв
ся блудниць на терасі. Обличчя однієї з них здалося мені на диво знайо
мим. Я підійшов ближче до вертепу, але та блудниця раптово сховалася в 
розчинених дверях будівлі.

Пияки зачали сміятися з мене і, засоромившись, я відійшов від тераси.. 
І тільки несучи наповнений міх у дім сина Левія, зрозумів я, що бачив 
Оряну.

У дні зимового сонцестояння я здобув посвяту в сповідники Шехіни. 
Ритуал відбувся в таємному святилищі за мурами Ітхелю. Не буду розпо
відати про обітниці, знищені Святим Хрещенням назавжди. Скажу лише, 
що нове таємне Ім'я дав мені сам Мелхиседек, а Голова Братства сказав 
при цьому такі слова: "Істина є звільненням Сущого від самого себе. Тож 
звільни його".

*Іс. 2:12.
**Мішна — перша частина Талмуду.
***Агаряни — середньовічна назва арабів.
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З того часу я отримав дозвіл читати таємні книги Братства і брати 
участь у спільних моліннях. Узимку восьмого року правління царя Манасії 
Другого отримав я зі скарбниці знань найкоштовніші діаманти. Навесні 
Голова Братства благословив мене на здобуття посвяти другого чину, і я 
готувався до Іспиту д  ревністю доброго неофіта. Тоді був я подібним до 
книжника, що казав Спасителю: "Вчителю! Я піду за Тобою, куди б Ти не 
пішов". За словом святого Мамонтія: "Благословенне учнівство, в якому 
внутрішнє заступає зовнішнє, а світло істинне перемагає сяйво минулих 
речей".

Але в Ітхелі сталися події, що знову змінили річище моєї долі. І ніхто 
не зміг передбачити цих подій, бо несповідані шляхи Господа, Бога на
шого.

Все почалось із незначного і, здавалося б, не вартого уваги. Опісля 
пасхи з півдня прийшли кораблі достойного купця Абд-ар-Рахмана, наван
тажені товарами до верхівок щогл. Серед скарбів, що привіз купець від 
берегів Персії, був славетний щит Фраата, прадавнього парфянського царя.

Той щит був мрією найшляхетніших і наймогутніших витязів ойкумени. 
Давні майстри зробили його зі шкіри старого носорога, дубленої єгипет
ськими отрутами, а обвід опорядили світлим легким металом, на якому 
були викарбувані імена двадцяти трьох царів, що носили щит Фраата. У 
центрі щита майстри укріпили позолочену таріль, викувану із залізного 
метеорита. На неї було нанесено магічні знаки, а сам центр тої священної 
бляхи прикрашав шестикутний рубін, що його Фраат наказав вийняти з 
ідола ассирійської богині Бау. Камінь оцей був знаний на Сході як "Око 
Бау" і чаклунська сила його вважалася нездоланною.

Абд-ар-Рахман придбав щита за шістдесят тисяч дирхемів і не збирався 
продавати менш ніж за сто тисяч. Для володарів Ітхелю він влаштував 
грандіозний бенкет, де найкращі кухарі Саргишу та Ханбалика створили 
двадцять перемін страв, а вино гостям подавали семидесяти сортів. 
Кожному гостеві на бенкетну ніч Абд-ар-Рахман купив гарну жінку, і 
найдешевша з цих повій коштувала йому десять дирхемів.

І ось, коли запрошені вже стомились від вишуканих страв, бучної 
музики та оголених жінок, до бенкетної зали слуги купця внесли щит 
Фраата. Біле полум'я смолоскипів вдарилось об грані священного каменя і 
він спалахнув багряним містичним вогнем, немов сама богиня Бау з 
тисячолітнього ассірійського мороку подивилася у глибини веселої оргії. І 
не було серед гостей Абд-ар-Рахмана ні одного мудреця, що застеріг би те 
збіговисько від жахливої небезпеки, як застерн' Даниїл Валтасара. І не було 
в тій кипарисовій залі ні провидця, ні пророка, а лише полководці, купці 
та повії; в маленькому камінчику не побачили вони провісника біди і 
смерті.

Гучним галасом зустріли гості появу щита Фраата, необізнані шепотіли 
один одному про сто тисяч дирхемів і запивали своє здивування чорним 
вином. Але були серед бенкетуючих двоє, що поклялися у серцях своїх 
оволодіти тою священною зброєю.

Один із цих двох був варяг на ім'я Індульф Чорний. Він очолював 
варязьку залогу фортеці Башнур, що захищала передмістя Саргишу з пів
ночі. Це був старий кнаґ, із тілом, бойові рубці якого зрослися з подря
пинами шкіряного панцира. Індульф голіруч убивав скажених ведмедів у 
лісах під Неаґардом, а родовим мечем міг розрубати з одного удару дубову 
колоду товщиною в чотири людських торси. Око Бау глянуло в просту 
душу старого воя і запалило в ньому непереборне бажання понести перед 
лейданґами родовичів щит двадцяти трьох царів.

61



Другим був военачальник Хазарії. Ім'я його — Махмуд, і цар Манасія в 
третій рік свого правління підніс його в звання Великого Шалішина. 
Походив Махмуд із давнього роду вогнепоклонників Мідії і вважав 
парфянського царя Фраата своїм предком. Не наївне бажання носити 
дорогоцінного щита увійшло у серце Махмуда з блиском Ока Бау; не був 
він простим воєм, як старий Індульф. Шляхетний вогонь тронного праг
нення сорока поколінь предків Махмуда піднявся з безодні його родової 
пам'яті в ту хвилину, коли невдаха Абд-ар-Рахман наказав винести щит 
Фраата. Якби Махмуд повернув його своєму родові, то став би на один 
щабель Божественної Харизми* з Ашинами, Друзями Чорної Риби.

Так містична воля Бау увійшла в залу.
Вже були випиті і з'їдені вишукані страви. Вже пригасили смолоскипи і 

танечниці скинули з себе останній одяг, щоб упасти на ложа біля гостей. Уже 
стогони п'яного кохання і короткий жіночий сміх огорнулися темрявою пізньої 
ночі. А старий кнаг Індульф і Великий Шалішин Махмуд аль-Азаран сиділи 
тверезі й сумні, думаючи, де взяти сто тисяч дирхемів, зажаданих зарозумілим 
купцем. Коли над Ітхелем устало сонце, ці двоє вже знали, що робити.

Увечері наступного дня всезнаючі пияки біля Дмитрієвої бочки обгово
рювали дві незвичайні новини. По-перше, Великий Шалішин Махмуд дав 
наказ довіреним розпродати свій гарем. На Жіночий ринок Махмуд від
правив навіть улюблену наложницю — п'ятнадцятирічну Етель, красу якої 
оспівували поети від Саркелу до Самарканду. По-друге, варяги з фортеці 
Башнур почали брати в іудейських лихварів величезні позики по п'ятсот 
дирхемів під сто процентів річних. Такого у Місті Степових Вовків не 
пам'ятали навіть старезні діди.

Того самого вечора до купця Абд-ар-Рахмана прийшли Індульф Чорний 
і два його брати. Коли варяги вступили у приймальну залу, купець уперше 
відчув крижаний подих недоброго. Кнаги були такі могутні, заскорузлі та 
рішучі, що купцеві здалося, ніби на мармурову підлогу його палацу запов
зли три стінобитні машини.

Індульф поклав до ніг Абд-ар-Рахмана три величезні шкіряні мішки:
— Тут сімдесят тисяч дирхемів. Через три дні буде ще тридцять тисяч. 

Але поклянися на своїй святій книзі, що ти не продаси щита нікому, крім 
мене.

І Абд-ар-Рахман поклявся на Корані, що продасть щита тільки 
Індульфові Чорному з роду Лайфсонів Гейрських.

А опівночі до купцевого палацу раби принесли ноші, в яких сидів сам 
Великий Шалішин Хазарії Махмуд Абд-ар-Рашид Аль-Парфаві Аль-Аза- 
ран, що після від'їзду царя на південь виконував обов'язки намісника в 
столиці.

Коли Махмуд пояснив мету свого візиту. Абд-ар-Рахман зблід, мов 
крейда, і впав на коліна перед Намісником. Довго купець і дружини його і 
діти повзали на череві перед Махмудом, кричали і плакали. Але Намісник 
був невблаганний. Він сказав Абд-ар-Рахманові:

— Якщо сьогодні вранці щит прабатька мого Фраата Великого не буде в 
домі моєму, ти і сини твої підуть рабами до гузів, а дружини і доньки твої 
стануть повіями в смердючих вертепах Саргишу.

Так сказав він, залишив купцеві скриню зі ста тисячами дирхемів і 
повернувся у свій палац.

Тут згадую я слова Святого Духа, передані через провідника іудейського 
Неємію: "Нехай витрусить Бог кожного, хто не сповнить слова!"** Ось 
пророцтво про Абд-ар-Рахмана!

*Харизма (грец.) — букв. "дар". Особлива благодать Бога, що надається визначним 
людям і родам. Аналогічне германському "гіфт", церковно слов'янському — "живот".

**Неєм., 5:12.
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Порушив він клятву і, настраханий Намісником, відніс щит Фраата в 
Махмудів палац. Сам купець вирішив тікати з Ітхелю, доки варяги не 
прийшли за щитом. Але звістка про те, що Око Бау вже оглядає скарбни
цю Намісника, добігла до фортеці Башнур скоріше, ніж Абд-ар-Рахман 
спакував вантажі. Опівдні загін з півсотні кнагів Індульфа Чорного з'явився 
на вулиці Товстого Мінарету, де мешкав купець. За час, менший, ніж по
трібно, щоб прочитати молитву до Отця Небесного, варяги знищили охо
рону палацу й увірвалися до спочивальні клятвопорушника. Вони випус
тили з черева Абд-ар-Рахмана нутрощі і повісили на них його старшого 
сина. Кнаги зґвалтували жінок дому, перерізали слуг, забрали з палацу все 
золото, що знайшли, срібло й коштовності; а відходячи, запалили будинок.

Потім, вбиваючи всіх на своєму шляху, Індульфів загін попростував до 
палацу Махмуда.

Ця споруда, що гучно звалась "Оселею Аршакидів"*, стояла на площі 
Чорної Синагоги, неподалік від вулиці Мідяного Стовпа. Щоб добратись 
до неї з Саргишу, де палав палац купця, варягам треба було переплисти 
Велику Ріку. Звістка про напад кнагів і вбивство купця увійшла в Оселю 
Аршакидів раніше, ніж перший лейданґ Індульфового загону пристав до 
берега Ханбалика.

Махмуд викликав із царських казарм тисячу арсіїв. Коли хорезмійська 
кіннота понеслася вулицями, всі мешканці поховалися у своїх будинках. 
Площа Чорної Синаґоґи спорожніла, а старий рабі Песах із Торою й семи- 
свічником під пахвою ледве врятувався від копит семендерських рисаків.

Як тільки сп'янілі від крові й ненависті варяги вийшли на площу перед 
Оселею Аршакидів, Махмуд почав бій.

Від перших стріл арсіїв загинули десять кнагів і серед них — брат 
Індульфа Кнут. Індульф Чорний заревів, мов скажений ведмідь, і з мечем 
кинувся на арсіїв, що в два ряди стояли під муром оселі Намісника. Як 
нищівний вітер Єгипетської пустелі налітає на лівійський караван, так 
загін варягів напав на Гвардійців Махмуда і крик жаху здійнявся колоною в 
небо Ітхелю. Але Махмуд не дарма носив сапфіровий ланцюг Великого 
Шалішина Хазарії. У той момент, коли в першій шерензі арсіїв, розчавле
ній варягами, останні Гвардійці віддавали свої душі до рук Милосердного, 
схований за Чорною Синагогою загін кінноти вирвався на площу й ударив 
у тил варязької півсотні. Розгортаючись у бойову лаву, кожен із кінних 
обрав собі жертву серед варягів. На скаковому злеті, не гальмуючи баский 
біг рисаків, арсії встромили довгі списи з позолоченими лезами у спини 
кнаґів. Індульф, наскрізь прохромлений списом, ще встиг обернутися й 
розсікти навпіл з конем свого вбивцю. За мить бій було закінчено. Піші 
арсії другої шеренги добили конаючих варягів.

Махмуд був утішений. Але, коли ввечері того дня він залишився сам- 
на-сам зі щитом Фраата й поглянув у пурпурову безодню Ока Бау, йому в 
обличчя вдарив такий могутній потік ненависті та презирства, що великий 
Шалішин і Намісник знепритомнів...

Як тільки звістка про смерть Індульфа Чорного і його загону досягла 
цегляних мурів фортеці Башнур, чотири сотні варягів залоги повстало. 
Військовий радник Найвищої Ради Ашк-Келеф спробував був захопити 
надбрамну вежу раптовим нападом шести сотень арсіїв. Але варяги відбили 
наступ і завалили браму дубовими колодами. Потім вони порубали всіх 
мусульман, іудеїв та жінок, що мешкали у фортеці, і перекинули шматки 
людського м'яса через мури, на голови воїв Ашк-Келефа.

Через день після повстання в Башнурі, Махмуд на чолі двох тисяч гвар
дійців переправився у Саргиш. За його наказом будинки навколо Башнуру 
було зруйновано і на їхньому місці почалося будівництво обложних машин.

*Аршакиди — парфянська династія царів (240 р. до P. X. — 224 р. після P. X.).
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Навпроти брами грецькі інженери змонтували великий таран із залізною 
довбнею на кінці.

Підготовка до штурму тривала три дні. А на третій із півдня до Ітхелю 
прибув гонець. Він передав рабі Ієгуді листа, де повідомлялося, що цар 
Хазарії Манасія Другий убитий і гвардія в Семендері проголосила царем 
його старшого сина Ніссі.

Коли Махмуд почув цю новину, сила й розум полишили його. Великий 
Шалішин і наступник трону Ніссі вже два роки були ворогами. Ніссі зако
хався у Махмудову наложницю Етель і запропонував за неї десять тисяч 
дирхемів і двох рабинь, кожна з яких коштувала п'ять тисяч. Але Махмуд 
відмовив, та ще й посміявся з наступника трону, кажучи, що надто красиві 
жінки шкодять здоров'ю хлопчиків. Ніссі було тоді чотирнадцять років, але 
він добре запам'ятав образу. Смерть Манасії Другого не віщувала Махму- 
дові нічого доброго. Він залишив військо під стінами обложеного Башнуру 
і сховався в оселі Аршакидів.

Без полководця арсії розгубились. Уночі варяги зробили вилазку і 
спалили п'ять обложних машин. Ашк-Келеф наказав стратити молодших 
начальників тих загонів, що охороняли машини, і відновив дисципліну у 
війську. Але штурм був відкладений на невизначений час.

І сталося те, шо мало статися. Звістка про повстання варягів в Ітхелі і 
смерть Манасії дійшла до Чорної Вежі. І сатанинська потвора вирішила: 
останній день Хазарії настав. Абайка-ябгу проголосив себе великим Кага
ном і підняв у похід усі степові роди гузів, синіх угрів і північних булгар. 
Від буртаських земель до кордонів Хорезму кочові племена визнали 
Абайку своїм володарем.

У перші дні літньої спеки величезне військо дияволосповідників посу
нуло на Ітхель. А попереду цієї орди в особливих, щільно закритих ношах 
чотирнадцять сатанинських волхвів несли потвору з Карайлаху — Мешкан
ця Чорної Вежі.

Пияки Ханбалика біля Дмитрієвої бочки казали: коли рабі Ієгуда дові
дався про те, що сама потвора веде військо дияволосповідників, у нього 
від жаху на лисині почало рости зелене волосся.

У шостий день місяця Сріблястих Вовків* вивідувачі повідомили, що 
військо Абайки-ябгу знаходиться в п'яти фарсагах від Ітхелю. У цей день 
до Мелхиседека прийшов посланець Найвищої Ради і сказав йому: "Най
вища Рада збирає в ніч із шостого на сьомий день місяця Сріблястих 
Вовків у залі нарад Зеленої синагоги Великі збори мудреців — Кабат-хак- 
Кахал. Ти, Мелхиседек, син шалішина Левія з роду Фінеєса Дамаського, 
повинен прийти на Кабат-хак-Кахал в ім'я Прихованого".

— Так буде, — сказав син Левія.
За весь час існування Хазарії Кабат-хак-Кахал скликали тричі — в дні 

смертельної загрози існуванню Імперії Степових Вовків. Я зрозумів, що 
настав час четвертого скликання. Близько півночі Мелхиседек одягнув 
білого вісонового плаща та амулет Білого Озера на срібному ланцюгу, 
розчесав бороду черепаховим гребінцем і пішов у нічну темряву. Все, що я 
далі оповім, почув я від Мелхиседека; він не крився.

Зелена синагога була найбільшою з чотирьох синагоґ Ханбалика. Свою 
назву вона дістала від малахітового обличкування стін. У підземеллі її ще в 
часи царя Ханукки була обладнана величезна зала для нарад. Стелю цієї 
зали підтримувало дванадцять-шестикутних колон із чорного мармуру ви
сотою в десять хазарських ліктів. Стіни були теж обличковані полірованим 
малахітом. За кожним із дванадцяти світильників, що освітлювали цей 
чертог, були розташовані срібні дзеркальні плити висотою в людський

*Червень липень.
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зріст. Три золоті трони стояли на мармуровому підвищенні посеред зали — 
для Великого Кагана з написом на бильці "Шадцай", для царя з написом 
"Ховар" — "Великий" і для голови Найвищої Ради з написом "Хорайсін" — 
"Таємний".

Навколо підвищення з тронами було розташовано шістдесят дерев'яних 
ослонів. Це була "Хавіла" — коло місць для обраних. У ніч Кабат-хак- 
Кахалу п'ятдесят сім ослонів зайняли запрошені. Троє не прийшло.

Рівно опівночі, коли Хавіла була заповнена, слуги вийшли із зали й 
зачинили грубезні двері. Потім члени Найвищої Ради перевірили стіни 
зали і не знайшли там інших отворів, окрім вентиляційних. Після ритуалу 
перевірки стін на трон із написом "Хорайсін" сів рабі Ієгуда. Два інших 
престоли залишилося порожніми.

Мудреці Хавіли встали, вітаючи Голову Хак-Кахалу. Потім вони 
прочитали три молитви, кожна з яких була довжиною у дев'яносто дев'ять 
слів. При останньому слові третьої молитви одна зі стін зали розсунулась і 
в глибині відкритого алькова засяяла дванадцятипроменева Зірка Сутності
— таємний Істинний Герб Хазарської Імперії.

Як тільки три молитви ушкодили демонів та знищили злі сили у 
підземеллі Зеленої синаґоґи, а істинний Герб засяяв над мудрецями 
Хавіли, рабі Ієгуда почав нараду.

— Страшна небезпека, — сказав Голова Найвищої Ради, — нависла над 
Священним Містом. Ворог Сущого за допомогою каменю "Око Бау" про
ник у серце імперії й оволодів волею її військових зверхників. Слуга Воро
га з Чорної Вежі веде на місто найбільше військо, яке збиралося будь-коли на 
півночі ойкумени. Пророцтво про Ґоґа й Маґоґа справджується. Якщо сьогод
ні, на Кабат-хак-Кахалі, ми помилимося у своїх планах, павучий знак свастики 
запанує від Карпат до Великого Східного океану. Так будемо ж мудрі, як суддя 
Гедеон, розважливі, як цар Давид, і наполегливі, як брати Маккавеї. І тоді бе
реги Ітилю ще почують переможні пісні дітей Ізраїлю.

Так сказав рабі Ієгуда й передав слово Цанефу, синові Аарона, 
начальникові розвідників Раш-Хазарі.

— Ватажок дияволосповідників, — почав Цанеф, — Абайка-ябгу зібрав 
військо з угрів, гузів і булгар. Є в його війську також народи, імена яких 
нам невідомі. Це люди з далекої півночі, їздять вони на оленях і воюють 
кам'яною зброєю. Всього у війську дев'яносто тисяч воїв і ще п'ятдесят 
тисяч жінок та дітей у кибитках кочовиків. Абайка везе з собою тридцять 
обложних машин, великі та неоковирні, часто псуються вони. Якби не 
машини, дияволосповідники вже були б під стінами Саргиша.

— Скільки таранів? — спитав Ашк-Келеф.
— Три тарани, — відповів Цанеф., — Один великий, із металевою 

довбнею, і два малих. Ще дев’ять катапульт невеликої потужності. Стіни 
Міста витримають. Баліст — вісімнадцять. Для них приготовані запалю
вальні бомби у глиняних амфорах. По десять бомб на кожну балісту. З 
усього Абайкового війська найнебезпечніша кіннота угрів, якою командує 
каган Д'юла і булгарські піші полки, озброєні залізними мечами. Серед 
війська є близько двох сотень сатанинських волхвів. Вони везуть отруту 
для стріл і магічні амулети. За військом женуть незліченні отари овець, 
коней та оленів. Маючи стільки м'яса, дияволосповідники готові тримати 
облогу більше двох місяців.

Так сказав Цанеф. Ієгуда дав слово Ашк-Келефу, військовому радникові 
Найвищої Ради. Він єдиний прийшов на* збори у військовому обладунку і 
мав при собі меча:

— У Священному Місті є чотири тисячі арсіїв, з них три тисячі — 
кіннота. Є двісті варягів, що не підтримали заколот. Але вони ненадійні. У
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разі потреби ми можемо озброїти ще шість тисяч мешканців. Через три дні 
з Саркелу і Семендеру підійдуть підкріплення, але не більше трьох тисяч. 
Цар Ніссі не зможе прибути з головними силами Гвардії, бо візантійці у 
Вірменії подвоїли кількість війська і загрожують Семендєрові...

Тут устав бібліотекар Найвищої Ради рабі Елігу й перервав слова 
військового радника.

— Відомості про візантійців неточні, — сказав він. — їх війська готу
ються до битв з агарянами. Тому новим воєначальником у Вірменії імпера
тор Василій призначив стратопедарха* Іоанна, який добре обізнаний з око
лицями озера Ван. Мені прийшли листи з Ані**, в яких надійні люди під
тверджують, шо візантійці готуються до походу в землі халіфа. Так само 
агаряни, знаючи про наміри імператора Василія, не зможуть загрожувати 
Семендеру до кінця року.

Серед книжників Хавіли зчинився гомін невдоволення. Хтось із 
мудреців крикнув:

— Ніссі боїться потвори і хоче відсидітись у Семендері!
Деякі із запрошених повставали з ослонів, гомін зробився гучнішим.
Тоді з трону піднявся рабі Ієгуда, зняв з ланцюга табулу першосвя- 

щеника і підняв її так, шо вся Хавіла побачила блиск коштовних каменів.
— Ніссі, син Манасії і дочки моєї Рахелі — цар Хазарії за правом на

ступництва, — сказав Ієгуда. — В ньому тече свята кров царя і першосвя- 
щеника Обадії Першого. Не нам бути суддями нащадка Обадії.

Гомін затих, і рабі Ієгуда дав знак Ашк-Келефу продовжувати. Той 
сказав:

— Усього на мури Саргишу ми зможемо вивести не більше п'ятнадцяти 
тисяч воїв. На двадцяти вежах є бойові машини, на них сьогодні натягують 
нові линви. Але цього замало, щоб перекрити весь периметр мурів.

Тут радника перебив Мелхиседек:
— На Священному Острові півтори тисячі воїв. Якщо ми не втримаємо 

мури Саргишу, не вціліють ні Великий Каган, ні Печера Чорної Риби. Для 
охорони Кагана і Печери стане двох сотень юнаків Священного Загону.

— Це слушно, — підтримав сина Левія Ашк-Келеф.
Схвальний гомін світлою хвилею о.ббіг Хавілу.
Рабі Ієгуда кивнув головою на знак згоди.
— Головне, — продовжив Ашк-Келеф, — вибити варягів із фортеці Баш- 

нур. Нафтова майстерня Никифора працювала вдень і вночі і ми маємо тепер 
сто сімдесят бомб із грецьким вогнем, кожна вагою у три візантійські кентина- 
рп. Цього вистачить, щоб перетворити Башнур у цегляну пічку.

— Так, — підтвердив радник Елканах, син Йосифа, — у Башнурі тільки 
один колодязь із водою і пожежу варварам не загасити. Хай згорять 
погани!

— Хай згорять! — відізвалась Хавіла.
— Для метання запалювальних бомб сьогодні збудована велика баліста 

"Елі-Шафат" — "Бог засудив". Зараз на ній лаштують блоки і завтра зранку 
розпочнемо нищення заколотників.

Тут підвівся старенький рабі Песах із Чорної синагоги й сказав:
— Тисячі воїв і бойові машини — це добре й потрібно. Але небезпеку 

становлять не дикуни з півночі. Скільки вже їх на моїй пам'яті приходило 
в землі Хазарії, а вона залишалася нездоланною. Істинна небезпека не в 
них. Ви всі бачили, що камінь Бау зробив більше лиха, ніж тисячі візантій
ських шпигунів у Ітхелі. Справжня небезпека криється в потворі Ка- 
райлаху. Що це за породження мороку? Яка містична потуга цієї потвори? 
Хто і як може їй протистояти?

*Стратопедарх — один із найвищих чинів у візантійській армії IX ст.
**Ані - у IX ст. це місто було столицею Вірменського царства.
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Довга мовчанка запала серед мудреців. Устав начальник розвідників 
Цанеф:

— Потвору майже ніхто не бачив, і як вона виглядає — не відомо. 
Скоріше за все, це не людина. Спілкується вона зі своїми сповідниками 
через обраних волхвів. Абайка-ябгу і його старший син бачили потвору, 
але навіть у великому сп'янінні не обмовилися про це ані словом. Потвора 
вміє говорити і, як кажуть, вбиває людей на відстані своїм поглядом. 
Харчується вона кров'ю молодих жінок, яких віддають у Чорну Вежу 
підкорені Абайкою степові роди. М’ясо тих жінок поїдають наближені до 
потвори волхви.

— Чи відомо скільки років живе це створіння? — спитав книжник Елігу.
— Чорна Вежа була збудована ще до того, як великий Обадія закликав у 

Ітхель сімдесят два правовірні роди, — відповів рабі Ієгуда. — Але гузи 
кажуть, що попервах у Вежі жили волхви-шамани, а потвора заповзла туди 
у роки царя Ісаака; до того вона мешкала в крижаних печерах на півночі.

— Тобто їй щонайменше сорок років, — резюмував Елігу.
— А може, й тисячу, — сказав клаповухий Йосія.
Підвівся рабі Замврі, вчитель і наставник великого Кагана. Він сказав:
— У мудреців Хавіли коротка пам'ять. За часів царя Завулона батько 

теперішнього Великого Кагана Булан-хан питав Чорну Рибу про істоту з 
Чорної Вежі й отримав відповідь. Чорна Риба сказала Буланові, що потво
ру створив сам Ворог Сущого в день втечі Ашинів на захід. Потворі двісті 
п'ятдесят років. Ще Чорна Риба провістила: гріхи Ітхелю збільшать могут
ність того виплодка мороку, але благодатні жертви врятують Степових 
Вовків.

— Темне це пророцтво, — промовив рабі Ієгуда. — Може, Великий 
Кагал ще раз спитає Чорну Рибу про долю того чудовиська?

Замврі подумав і відповів:
— Великий Каган дбає про свій народ. У найближчу ніч повного місяця 

він відвідає Печеру Чорної Риби.
Коли сів учитель Замврі, голова Найвищої Ради запитав книжників:
— Хто очолить оборону Саргишу?
І мудреці одностайно вказали на радника Ашк-Келефа. Той встав і 

сказав:
— Великим Шалішином Хазарії і Намісником Священного Міста 

залишаїється Махмуд. Цар не призначив нового воєначальника. Якщо 
Махмуд не захоче передати військову владу й ланцюг Намісника мені, 
арсії-м;усульмани підтримають свого одновірця.

Рабі Ієгуда сказав:
— Найвища Рада не буде питати в Махмуда згоди. Той самозваний 

Аршакищ уже прогнівив Всемогутнього, злочинно спокусившись щитом 
Фраата. Нехай тебе, Великий Шалішин Ашк-Келеф, не обходять воля і дії 
Махмуда. Він у руці Єдиного.

Тод і військовий радник підійшов до алькова з Істинним Гербом Хазарії 
і вклякнув перед Зіркою на коліна. Він поклявся страшною клятвою 
перемогти дияволосповідників або померти на мурах Саргишу. Потім, 
перед Хавілою, він назвав імена тих, кого хотів би бачити на чолі загонів 
свого вшська. І Великі збори затвердили ці призначення як розумні.

За пропозицією рабі Ієгуди Хавіла призначила уповноваженим 
Спостерігачем Найвищої Ради на мурах Саргишу бібліотекаря Елігу, сина 
Баруха з; роду Раамового сина Дедана. Йому поставили в обов’язок зне
шкодити:, у міру своїх сил, магічний вплив потвори на оборонців Священ
ного Міста.
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Перед закінченням Кабат-хак-Кахалу рабі Ієгуда сказав, що чотири 
синагоги Ханбалика дадуть півмільйона дирхемів на оборону Міста. Він 
також повідомив, що іудейські купці вже дали сто тисяч дирхемів, а іншим 
торговим громадам Найвища Рада наказала виставити за три дні по тисячі 
озброєних воїв.

Так закінчився Кабат-хак-Кахал.

На ранок наступного дня Мелхиседек відправив мене в Саргиш, щоб я 
подивився на штурм фортеці Башнур.

— Якщо серед арсіїв будуть поранені, — сказав син Левія, — ти, в ім'я 
Шехіни, повинен дати їм лікарську допомогу.

І я поклявся Первинною Оболонкою, що виконаю наказх Мелхиседека.
Опівдні я вже був біля обложних машин, що почали гатити по фортеці. 

Десять катапульт руйнували цегляні стіни, а три балісти закид ували ф ор
тецю амфорами з грецьким вогнем. Керували обслугою машин інженери 
Никифор і Стіліан, обидва родом із Візантії.

Особливо могутньою машиною була велика баліста на ім'я "Елі-Шаф»ат". 
Вона одночасно кидала на фортецю по три амфори, загальна вага яких 
дорівнювала вазі дорослого коня. Після кожного залпу над мурами Еіаш- 
нуру спалахувало вогненне сяйво, а стовп диму над повсталою фортецею 
здіймався вище легких літніх хмар.

Три тисячі арсіїв чекало, коли катапульти проломлять мури. Ще до 
мого приходу Гвардійцям повідомили, що Великий Шалішин Махмуд 
раптово помер від крововиливу в мозок, ^ перед смертю віддав сапфір овий 
ланцюг головнокомандуючого та Намісника військовому раднику Ашк- 
Келефу. Начальником штурмового загону призначили молодого шалішина 
Рустама, який відзначився в бою біля Чорної синагоги.

Вже смеркалось, коли катапульти зробили у мурі фортеці пролом. Ба
лісти припинили обстріл і, як тільки полум'я за проломом пригасло, Рус
там повів арсіїв на штурм. Нікого на мурах не виявилося, а цегла роз
жарилася так, що перші атакуючі пообпікались, хапаючись за неї руками.

Виявилося, що більшість воїв варязької залоги Башнуру згоріла від 
грецького вогню. Півсотні їх у підземеллях головної вежі ще опирались, 
але до ранку всі заколотники були перебиті. Я допоміг п'ятьом гвардійцям 
Рустама — намастив їхні опіки цілющою маззю; потім відправився в 
Ханбалик розповісти Мелхиседекові про бачене. Так у восьмий день 
місяця Сріблястих Вовків фортеця Башнур була звільнена від ворогів 
Хазарії.

А в шістнадцятий день того місяця чатові на вежах Саргишу почули 
тупіт і ревіння незліченних стад худоби — то йшло на Ітхель військо 
Абайки-ябгу. Того дня Ашк-Келеф наказав закрити брами Міста і тисячні 
валки втікачів з південних та східних хазарських селищ стали обходити 
мури Саргишу, прямуючи до переправ через Велику ріку.

За словом Мелхиседека, я вступив у склавинський загін міського ру
шення, якому Великий Шалішин наказав захищати Котячу вежу. Нечи- 
сельна склавинська громада виставила на мури Міста всього сто сорок 
воїв. Харчі й вино загін отримував безкоштовно, а ремонтувати Котячу 
вежу та її мілітарний обладунок привели ремісників із майстерень столиці.

Котяча вежа була найпівнічнішою з трьох надбрамних веж С вхідного 
Міста і стояла неподалік від спаленої фортеці Башнур. Висота її досягла 
семидесяти ліктів, цегляний тулуб опирався на платформу з тесаних 
каменів висотою в три людські зрости. У платформі був широкий ?гунель, в 
якому могли вільно розминутися дві великі арби. Із зовнішнього боку
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тунель перекривався важкою брамою, вилитою з міді. Стулки її оберталися 
на грубезних чавунних стовпах. З боку Міста тунель закривався чавунними 
ґратами, що опускалися за допомогою ланцюгового механізму, розташова
ного в нижньому поверсі самої вежі.

Перед мідною брамою був виритий рів, заповнений гнилою зеленавою 
водою. До шістнадцятого дня Вовчого місяця рів біля Котячої вежі пере
кривався дерев'яним помостом. Коли, за наказом Ашк-Калефа, браму за
чинили, поміст розібрали і втягнули дошки в тунель між брамою та ґрата
ми. Туди ж накидали величезних кам'яних кругляків, привезених від ріки.

Сама Котяча вежа мала п'ять поверхів і бойовий майданчик на верхівці, 
захищений шістьма бронзовими плитами, які чіплялися на чавунні гаки 
його обладунку. З боків майданчика творці вежі побудували два цегляні 
підвищення, що здалеку нагадували котячі вуха. Ці "вуха" та величезні 
жовті кола, що ними обмалювали вертикальні бійниці третього поверху, 
дали вежі ім'я. До "вух" кріпилася довга дерев'яна балка, навколо якої 
обертався важіль великої балісти. Хазари називали цю машину "Рабатбай"
— "Володар мурів". Ця бойова баліста могла кинути камінь завбільшки з 
людську голову на віддаль десяти стадій*. Склавинські жінки дали для линв 
"Рабатбая" своє волосся. Линви вийшли чудові — пружні, міцні. їх змастили 
свинячим лоєм і натягнули на обертовий важіль балісти. В нижній її частині 
линви накручувалися на дерев'яний вальчасіий барабан, до якого було 
прилаштоване зубчасте залізне колесо. Його, замість старого бронзового, 
зробили ковалі царських майстерень Ханбалика. Колесо оберталося за 
допомогою двох довжелезних важелів, що поперемінно натискували на його 
зубці й не давали барабанові з линвою розкрутитися в протилежний бік. 
Потім, у Візантії, я ніколи не бачив баліст із таким механізмом.

За день то того, як закрили брами, "Рабатбай" був випробуваний. Ста
рий грек-інженер Василиск, що йому хазари платили десять дирхемів за 
день, приніс на Котячу вежу таємний прилад для прицільного метання 
каменів. Півдня він налаштовував "Рабатбая", змінював натягнення линв і 
висоту регулюючого бруса, а потім наказав поставити у двох стадіях від 
вежі колоду розміром з дорослу людину. Четвертим пущеним каменем 
Василиск розтрощив ту колоду. За цей успіх він погладив важелі 
"Рабатбая" і сказав:

— Гарна машина.
У день випробування балісти до Котячої вежі прийшов я.
Начальником склавинського загону була дивна людина на ім'я Хризохір. 

Цим грецьким ім'ям називав себе мій родович-киянин, родове ім'я якого 
було — Неборак. В отроцтві його продали у рабство до Візантії. П'ять літ 
працював Хризохір-Неборак на полях провінції Анатолія, поки втік у гори. 
Там він пристав до єретиків-павликіан, що відкидали Христову Церкву, 
патріарха й постанови Святих Уселенських Соборів. Головним вогнищем 
єресі стало місто Тетріка у провінції Арменіак. Між мурів Тетріки Неборак 
став єретиком і взяв собі ім'я на честь ватажка павликіан.

У п'ятий рік правління боголюбивого імператора Василія** візантійські 
війська штурмом оволоділи Тетрікою. Невдовзі володар міста і більшість 
єретиків загинули, а Хризохір-Неборак утік до Вірменії, а тоді — у Се- 
мендер. Там він став найманцем у гвардії хазарського царя. За одинадцять 
років служіння в Раш-Хазарі Хризохір пізнав довгі числа чотирнадцяти 
походів, утратив око, три пальці і більшу частину зубів, здобув бурш
тиновий ланцюг кашина — молодшого воєводи, шмат землі на березі 
Срібного моря*** і непоспішливу мудрість удячного Богові ветерана. Хоча

* Десять стадій — близько двох кілометрів.
**872 р.
***Каспійське море.
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старійшини склавинської громади воліли бачити на чолі свого загону 
іншого, Ашк-Келеф призначив начальником Котячої вежі кривого єретика; 
потім виявилося, що великий Шалішин не помилився.

Коли в день випробування "Рабатбая" я прийшов до вежі і попросив 
прийняти мене до склавинського загону, наглядачі вказали на Хризохіра: 
"Він вирішує все".

Банькате свинцево-сіре око кашина довго свердлило неоковирні знаки 
мого обличчя. Двома пальцями каліченої руки він узяв мене за комір доро
гого вісонового хітона й сказав:

— Обрізаний, іди-но до іудеїв.
— Я сповідник Справедливої Шехіни, лікар із дому Мелхиседекового і 

твій родович, Небораче, — відповів я рідною мовою й витримав погляд 
свинцевого ока.

Старий єретик задер до ліктя рукав мого хітона й оглянув золотого 
браслета Менгі-ханум, що його, не знімаючи, носив я з часів печери 
Арпавута.

— Бідний Ерге, — промовив Хризохір-Неборак. Він помовчав, ніби 
згадуючи щось далеке й давнє, тоді додав:

— Шехіна — то добрий знак, а син шалішина Левія — мудра людина. 
Сьогодні можеш вечеряти з нами.

Так уступив я до склавинського загону.
Майже всі вої в ньому були з північних племен — сіверяни, буртаси, 

кривичі. Моїх родовичів-киян було п'ятеро, не рахуючи Неборака. Біля 
їхнього вогнища я їв того вечора плов та коржі, привезені наглядачами 
Великого Шалішина.

Родовичі розпитували мене про Київ, дивувалися долі Силеника, кляли 
варягів і Хельґа. Вони просили мене зробити охоронні амулети від воро
жих стріл, такі, які робив свого часу жрець Силеник.

Я повирізував з дерева кругляки, випалив на них знаки Охорони і про
співав над амулетами давнє закляття Овоя:

Від руки, що кладе стрілу, 
від пір'я, що ріже повітря, 
від отрути, що схована в криці,
Цур усіх вас борони 
охоронною силою Роду.

Двом ІЗ МОЇХ родовичів амулети не ДОПОМОГЛИ...

(Закінчення в наступному числі журналу).
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ

УТОПІЯ, ТОТАЛІТАРИЗМ І СВОБОДА

1. Утопія як оприявлення мрії про жаданий суспільний устрій

В історії суспільної думки утопія виникає передусім як спосіб створення 
розгорнутої моделі бажаного суспільства, як проект усебічного перевлашту
вання соціального буття згідно з тими чи іншими ідеалами, вартостями, 
мріями, переконаннями творців цих моделей. За допомогою різних засобів
— наукових, художніх, релігійних тощо — в утопії втілюються виразно ок
реслені картини ідеалізованого життєустрою і визначаються (явно чи неяв
но) засоби для втілення утопічних моделей у практику.

Утопія безпосередньо пов'язана з мрією. Мрія за своєю сутністю — ду
ховний образ бажаного, поєднаний із прагненням до втілення цього образу 
в дійсність. Утопія ж закарбовує мрію, об'єктивує її, надає їй соціального 
існування, є способом її трансляції в простір культури. В утопії зафіксова
но й прагнення до втілення цієї мрії в життя — як планів і проектів його 
конкретного перевлаштування. Таким чином, утопію можна охарактеризу
вати і як мрію, розгорнену в програму перетворення суспільного життєуст
рою. Однак усі ці характеристики утопії вимагають уточнення.

Що передусім властиве утопії? У філософській літературі минулих часів 
стало загальником визначення утопії як ідеального суспільного ладу, поз
бавленого наукового обґрунтування, як вигаданого соціуму, втілення до
вільного, штучно сконструйованого й нерідко статичного суспільного іде
алу. Не заперечуючи певної правомірности цих означень, слід усе ж відзна
чити їхню недостатність і частковість, які не дозволяють окреслити власне 
сутність утопії. Останнім часом з'явилася низка праць, в яких реалізовано 
ширші методологічні підходи до осмислення суттісних рис утопії. До на
укового обігу ввійшли також дослідження західних науковців, присвячені 
зазначеній проблематиці.

Утопія, як нерідко відзначається в філософській літературі, реалізує в 
людському самовизначенні принципи компенсації підкріплення. Те, в чо
му людина як істота соціальна відчуває потребу, широко розгортається і 
стає наочним в утопії. У ній у багато разів посилюється те, що в системі 
ціннісних орієнтацій виступає як позитивне; бажане неначе набуває плоті 
й різнобарвности, що досягається за допомогою засобів вираження, прита
манних різним соціокультурним формам. Не лише мистецтво та суспільс
твознавство, але навіть природничі науки можуть стати засобами побудови 
й вираження концептуальної утопії, тісно пов'язаної з масовою свідомістю.

Утопія є необхідним чинником життя "історичної людини", тобто пер
сони такого соціуму, де розвиток базується на особистісному самовизна
ченні, на вільному творенні соціальних форм. Історія вимагає постійного 
особистого зусилля — більшого чи меншого, потенціального чи актуально
го — як для збереження буття, так і для його зміни. Майбутнє "історичній
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людині" у зовнішньому досвіді не оприявлене (зовнішній досвід демон
струє майбутнє лише в циклічних, самозамкнених суспільствах, де "завтра" 
повторює "вчора" в його суттісних рисах), тому воно є надбанням внутріш
нього досвіду.

Європейська культура тісно пов'язана з утопічністю як певним спосо
бом вибору соціального майбутнього, і не останню роль тут відіграло хрис
тиянство з його всеохопною утопією Царства та Града Божого, з абсолют
ними поняттями Добра, Істини, Краси, Віри, Мудрости, Любови. В євро
пейській традиції за допомогою утопії, яка є спробою знайти соціальний 
еквівалент уявлення про нескінченну (ідеальну) досконалість, постійно 
розв'язується проблема піднесення людини до Буття, Космосу, Логосу.

Доцільно відзначити одну з найважливіших суттісних особливостей єв
ропейської культури, необхідну для кращого розуміння соціокультурних 
феноменів, пов'язаних із людським самовизначенням. Справді, якщо Ба
тьківщина людини є не така собі позначка на географічній мапі, а виступає 
ціннісним феноменом (хоча б традиція в різних мовах писати це слово з 
великої літери засвідчує саме останнє), то зі сказаного випливає, що в лю
дини європейської культури три Батьківщини, три історичних корені, від
рив від кожного з яких може призвести до катастрофічних наслідків і для 
оссібистости, і для соціуму. Це, по-перше, античність та еліністичний світ 
(включаючи й римську середземноморську ойкумену), звідки ведуть свій 
родовід передусім політичні й економічні принципи європейського жит- 
тєвлаштування. Відзначимо ідеали демократії та протилежні їм — військо
во-комуністичного устрою як полярні феномени політичних цінностей. Та
кож виокремимо традицію раціонального філософування, що включає ра
ціональне оформлення мрії про досконалий суспільний устрій у вигляді 
позитивної утопії. По-друге, йдеться про християнську лінію, про світ Біб
лії та біблійні традиції. Ідеали моральности, мистецькі сюжети, екзистен- 
ційні (хай і світські) напрямки філософії є "непрозорими" для людини, 
виключеної з християнської традиції. Християнство формує свій тип утопії
— дещо містико - екзистенційної, чуттєвої, сповідально-профетичної, по
будованої на одкровенні. Різноманітні поєднання й синтези античної та 
християнської утопічної традиції (“Афін” і "Єрусалима") простежуються в 
європейській культурі протягом ледь не двох тисяч років. Нарешті, по-тре- 
тє, йдеться про етнографічну Батьківщину. Тут відзначимо передусім дов
кілля, штучний та природний ландшафт, мовне середовище, в які людина 
включена фактом свого буття. Саме в цих середовищах і відбувається са
мовизначення, саме вони дають безпосереднє підґрунтя й матеріал для 
змістовної наповнености мрії та "прокреслення" деталей утопії.

Істотно, що розрив між особистістю й одним із коренів європейської 
людини, її Батьківщиною, призводить до гіпертрофіювання інших коренів, 
а інколи — й до уніфікації духовного життя, до обмеження культурного са
мовизначення, навіть до тоталітарних форм життєвлаштування. Утопія, що 
створюється поза синтезою соціокультурних основ європейської цивіліза
ції, відрізняється не лише змістовною неповнотою, але й найчастіше ство
рюється як свідомий інструмент силового перетворення суспільства, як за
сіб накидання соціумові певних норм (як уже відзначалося, часткових і та
ких, що поривають з основами цивілізованости). Синтеза ж, поєднання 
(усвідомлюване чи "органічне", нерефлекгивне) трьох культурних ліній в 
утопічній творчості дозволяють використовувати власне утопію як один із 
інструментів духовного пошуку оптимального варіанта майбутнього.

В усіх випадках утопія створюється як система принципів, що підляга
ють практичному втіленню. Ця орієнтація на практику може бути "жорст
кішою", як у класичної утопії, чи "м'якшою", як у більшости сучасних не-
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класичних регулятивних утопій. Якщо звернутися до історії, неважко по
бачити, що в минулому утопії здебільшого орієнтувалися на безпосереднє 
втілення в практику своїх моделей життєвлаштування, аж до незначних 
дрібниць.

2. Утопія на суспільних переламах

Особливої популярности утопії набувають на переламних етапах суспі
льного розвитку. Найвідоміші в європейській культурі утопії виникали в 
період кризи полісного ладу (Платон, Діодор Сицілійський, Ямбул), пере
ходу від античности до середньовіччя (Августин Блаженний), од Від
родження до Реформації (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бекон), до епохи Ве
ликої французької революції (А. Сен-Сімон, Р. Оуен, А. Фур’є, Е. Кабе, 
В. Вейішнґ), епохи світових війн (А. Бебель, А. Богданов, Г. Веллс, А. Ро
зенберг, М. Ганді) нарешті, епохи глобальної екологічної кризи другої по
ловини XX століття (Г. Маркузе, Е. Фромм, Б. Скіннер, Е. Калленбах).

Починаючи з XIX століття, літературна утопія нерідко "перехрещується" 
з науковою фантастикою, використовуючи її набутки. Слід відзначити, що, 
на відміну від утопії, фантастика не претендує на обов'язкову реалізацію 
своїх ідей. Не створюються організаційні структури, покликані реалізувати 
ці ідеї. Фантастика звертається до такого собі ефемерного субстрату — 
людської душі — і тільки в ній знаходить прихисток і здійснення своїх 
світоглядних орієнтацій. Наукова фантастика принципово ненормативна. В 
утопічному світі, який із проекту перетворюється на практичну дію соці
ального суб'єкта, можна "жити всередині"; фантастичний твір можна лише 
пере-живати.

Відзначимо, що суто ментальна різниця між так званою "позитивною 
утопією" (“евтопією”, "практопією") та "негативною утопією" (“дистопі- 
єю”, "какотопією") не настільки велика, як інколи вважають. Антиутопія 
виражає негативне ставлення до певних шляхів соціального розвитку, до 
деякої цілісної моделі світу, яка не повинна здійснитися. Тому завжди ма
ється на оці (або й очевидно оприлюднюється) і певна позитивна програма 
творця антиутопії. Однак в одному з найважливіших вимірів антиутопія 
виявляється несумісною з утопією; а саме в плані програмової реалізації 
ідей. Антиутопія попереджує про небезпеку; тому вона найчастіше висту
пає доповненням до певних позитивних утопічних програм чи антагоніс
том утілюваних утопій, коли одна утопія "наштовхується" га  іншу й про
грає у цьому зіткненні. Антиутопія, у зв'язку з цим, "розчиняється" в інших со- 
ціокультурних формах, передусім у мистецтві та політиці; водночас її немож
ливо розглядати поза й незалежно від утопи, доповненням до якої вона є.

Ще одна істотна риса історичного розвитку утопії — її орієнтованість у 
соціальному часі-просторі. Для перших етапів розвитку утопії характерне 
головно просторове розташування досконалих зразків соціального устрою 
або ж їх розміщення у минулому. Звідси й проблема "повернення" людства 
до досвіду минулої досконалості. Але вже за часів античности, а затим і в 
християнській традиції з'являється проґресистська спрямованість світоорі- 
єнтації людини, розташування нею сфери свого самовизначення в майбут
ньому. Відповідно й утопічні моделі стають тим, що необхідно сконстру
ювати, що створюється штучно, шляхом власних зусиль і соціальної твор- 
чости. Сучасні утопічні моделі дедалі більше пов'язані з самопобудовою 
людини, з індивідуальним окресленням деталей, із не лише глобально-со- 
ціальним, але й локально-культурним часом. Таке трактування пов'язане з 
масовидним "відкриттям особистости", притаманним філософії XX століття 
й соціальній практиці останніх десятиліть.
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Істотною, як уже відзначалося, є роль утопії у культурному процесі. 
Прагнення вийти поза межі реального, створили нове, досконале, але 
інше, ніж колись, необхідне культурі як самовідтворюваній повноті сенсів 
людського буття. І в цьому плані культура є не тільки "пам'яттю людства" 
(Д. Лихачов), але й "мрією людства" (В. Межуєв). Ідеалізовані образи, 
орієнтири життєвлаштування не дозволяють абсолютизувати минуще, не- 
доконане, замкнутися у будь-якій сфері "довічного повернення", що 
загрожує катастрофою для європейського культурного типу. "Утопіст від
мовляється приймати світ таким, яким він його спіткав, він не задоволь
няється наявними в даний момент можливостями: він мріє, фантазує. Це 
несприйняття якраз і породжує утопію. Утопія з'являється тоді, коли в 
людській свідомості розверзається провалля між світом, який він є, і 
світом, який можна уявити, — пише Є. Шацький. — Можливість утопії 
дана разом із можливістю вибору. Нема утопії без якої-небудь альтернати
ви... Слід, звичайно, додати, що йдеться не про будь-яку альтернативу, але 
лише про v, котра торкнеться всього порядку речей"2. При цьому від
значимо, що з самою реалізацією цієї альтернативи (на що і спрямована 
утопія) унаочнюється істотна різниця між нормативною та регулятивною 
утопією.

Що стосується нормативної утопії, тобто такої, де еквівалентом ду
ховного образу виступає образ масової практичної дії, то її суспільно-кон
структивна роль можлива, допоки спільноти прибічників якоїсь із утопій 
цього типу не можуть істотно впливати на політичне й економічне життя 
всього людства чи принаймні однієї, окремо взятої країни. Такі утопії 
реалізовані на практиці, до часу є більш чи менш життєздатними "острів
цями" певного способу життя; вхід і вихід зі світу втіленої утопії є вільним, 
відносно добровільним і ненасильницьким (утім, два століття проіснувала 
масштабна теократична утопія — держава єзуїтів у Парагваї, яка ви
користовувала потужні ідеологічні й силові засоби забезпечення сталости 
соціуму, але такий експеримент в одержавленні утопії був радше винятком, 
аніж правилом, хоча спроб утілити утопічні проекти на державному рівні 
вистачало в різні часи — від Платона до Бабефа). Проте у випадках при
мусу до життя згідно з приписами утопічної свідомости недостатня сила в 
руках утопістів зазвичай робить неможливим стабільне існування "острів
ця", заснованого на примусі. З другого боку, існують і успішні утопічні 
експерименти, які відкрили людству нові обшири: оуенівський Нью- 
Ланарк, общини толстовців, сучасний Ауровіль.

3. Нормативна утопія і тоталітаризм XX століття

Ситуація рішуче змінюється тоді й там, де прагнення побудувати світ за 
міркою нормативної утопії поєднується з політичною силою сучасної 
держави та технологіями сучасної промисловости; коли вся економічна 
сфера стає власністю теоретиків і практиків утопізму, який має на оці 
всезагальне (в межах усього людства, або ж класу, або ж нації) досягнення 
обов'язкового щастя. "Часи глузування з утопій і нехтування ними як пред
метом презирства минули, — зазначає Е. Канетті. — Ми надбали шляхів і 
засобів, аби здійснити все, абсолютно все. Сміливість утопічної волі зросла 
настільки, що ми вже не сприймаємо серйозно й уникаємо самого слова 
“утопія”, уникаємо його старого, дещо принизливого забарвлення"3. Оче
видно, є резон погодитися й з іншою тезою лауреата Нобелівської премії: 
"ударна могутність" цих утопій є колосальною.

Відтепер свобода перебування в утопії змінюється "усвідомленою 
необхідністю" (точніше, приписаною "згори" необхідністю). Вихід людини
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поза межі утопічного світу віднині автоматично ініціює покарання за 
зраду; протест подумки, ба більше — простий сумнів у слушності утопії пе
реслідується, якщо вони хоч якось оприявлюють себе. Переслідувань за
знає кожен, хто сумнівається — отже, є "сумнівним" громадянином. Тут на 
перший план виходять претензії утопії на всезагальність і всеохопність, на 
принциповий розрив з усталеним, зі "старим" світом. Суб'єктом утопічного 
мислиться своєрідний "стрибок поза межі наявного буття", "штурм неба", 
розрив із минулим і сучасним в ім'я здійснюваного тут і тепер майбутньо
го, але майбутнього одноваріантного, запрограмованого, призначеного. 
"Новий світ", створюваний практичною діяльністю суб'єкта утопічного з 
уламків зруйнованого попереднього життя, має на увазі і створення "ново
го мистецтва", "нової (істинної) науки", "нової філософії", нарешті, "нової 
людини". "Всі, як один!" — універсальний принцип державно-утопікшої 
практики, що претендує на відкриття єдиного правильного шляху до реа
лізації ідеалів. Зовнішня раціоналізація утопічних побудов (за всього 
суперечливого розмаїття духовних моментів, що визначають зміст утопії) 
обертається реальним войовничим ірраціоналізмом.

За такої ситуації об'єктивована й трансльована різними суб'єктами інди
відуальна мрія у формі раціоналізованої утопії за допомогою різноманітних 
засобів (передусім державного апарату, а також політичних організацій) 
заступає систему суспільних ідеалів. Однак мрія (навіть гранично багата за 
змістом) не може функціонувати як суспільний ідеал, тим більше, якщо 
цей ідеал приписується "згори". Така мрія перетворюється на канон, що 
гальмує життєдіяльність людини в полі відкритих можливостей. Спектр 
цих можливостей зводиться до мінімуму — всі інші стають "непрозорими" 
й неосвоюваними. Якщо суспільний розвиток підганяється під попередньо 
заданий стан, то й соціально значущі мрії, що суперечать провідній чи не 
збігаються з нею, знешкоджуються, нерідко разом із їхніми носіями. Інди
відуальні прагнення обмежуються рамками канонізованого смислового 
майбутнього. Поле самовизначення людини надзвичайно звужується, на
віть приватне життя стає предметом контролю.

Мрія, перетворена на державну утопію, як і інші "перетворені форми" 
(М. Мамардашвілі) феноменів культури, починає жити своїм відчуженим 
від безпосереднього буття людини квазіжиттям, охоплюючи своїм впливом 
дедалі масштабніші обшири.

Ставши всеохопною реальністю, нормативна утопія припиняє своє бут
тя як утопія. Владарюючи над душами та вчинками людей, утопія перетво
рюється на тоталітарний соціальний міф, який, утім, зберігає деякі пер
винні риси утопічних побудов.

Подоланий як всезагально-суспільна норма на історичному етапі кризи 
архаїчного суспільства, міф існує далі як один із "шарів" культури — у вза
ємодії з іншими соціокультурними формами, втративши свою чистоту. 
Міф не вимагає критичної (само) оцінки з боку його носія; власне, суб’єк
том міфа є він сам як певний спосіб поєднання неперсоналізованих індиві
дів у соціум. У межах міфа не виникає питання про якісно відмінне від су- 
часности майбутнє. У змістовному фокусі міфа не стоїть ідеал, як в інших 
соціокультурних формах. На цьому місці — певна сакралізована оповідь, у 
якій зафіксовані норми потрібного світоустрою. Відродження "міфа XX 
століття" в реалізованій державній утопії призводить до заперечення інди
відуальних проектів жцттєбуття, до масової десуб'єктивації, до втрати 
людьми здатности вільно вибирати своє майбутнє.

Час у міфі неначе зупинено. Внаслідок цього ті, хто стояв біля витоків 
утопії-міфа (або ж міфоутопії, де відбувається "зрощування" архаїчних 
структур і сучасних цивілізаційних досягнень) і керував перетворенням
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утопії на міф, самі стають бранцями "міфів XX століття". При цьому адеп
ти нормативної утопії найчастіше відкидають вимоги моралі як щось "істо
рично скороминуще", а то й назагал усю мораль, декларуючи дії суб'єктів 
утопічного як те, що стоїть вище від "недосконалих людських рас", 
"експлуататорських класів" чи "ворожих зловмисних сил всесвітньої змо
ви". Риси особистости утопіста, котрий стає творцем міфа реальности, 
образно й точно описав Є. Шацький: "Традиційно моральні норми, загаль
новживані правила політичної гри, будь-які культурні табу можуть здатися 
йому хитрощами, вигаданими для захисту статус-кво. Точно таким самим, 
скоріш за все, буде його ставлення до будь-яких рецептів порятунку світу, 
відмінних від його власного. Коли він здійснює свою утопію, від нього не 
випадає чекати терпимости, бо це було б рівнозначним припущенню, що 
хтось, хто мислить інакше, може мати рацію. Від своїх прихильників він 
вимагатиме безумовної покори, бо будь-який прояв незгоди кидає виклик 
його перконанню, що він — володар єдиної й остаточної істини. Він не зу
пиниться — стверджують критики — перед злочинами й терором. При
наймні, якщо захоче бути до кінця послідовним і знайде необхідні сили"4. 
Отже, мрія утопіста заступає всі інші феномени духу, вона підкоряє собі 
познавальні й емоційні компоненти свідомости, людина починає жити ці
лісним ірреальним життям, дійсність для неї стає "непрозорою" (на
приклад, досі багато хто з людей похилого віку готовий із піною біля рота 
обстоювати тезу, що на Заході трудящі потерпають у невимовних злиднях, 
тезу, яка була однією з чільних у сталінському соціальному міфі). Мрія, 
перетворена на утопію і затим трансформована в міф, створює свою, 
"фантомну" реальність. У такій реальності порушені вже не лише зовнішні, 
а й внутрішні чинники людського буття. За словами М. Мамардашвілі, 
таке "задзеркальне існування, в якому ми не можемо здійснювати акт дум
ки, пов'язане з тим, що зруйновані саме внутрішні джерела думки, при
чому внаслідок не якихось цензурних заборон, а просто тому, що начебто 
все вже виконано"5.

У цьому процесі слід відзначити важливу закономірність. Серед норма
тивних утопій існують такі, котрі своїм змістом відпочатково орієнтовані 
на тоталітаризм, тобто уніфікацію та "щільність" форм суспільного життя, 
жорсткий контроль владних органів над усіма виявами людської актив
ности, на безумовну підлеглість особистісного надособистісному (націо
нальному, класовому, расовому, корпоративному). Захоплення політичного 
й економічного панування в суспільстві прихильникам такої утопії від
криває прямий шлях до встановлення тоталітарного ладу. Однак можливий 
і інший варіант, коли нормативна утопія за своїм змістом пов'язана з 
прагненням розкрити можливість самореалізації людини, здійснити 
"стрибок у царство свободи". Однак у цьому разі форма здійснення на
креслень утопії вступає в суперечність зі змістом і долає його. Зміст утопії 
вироджується в низку стандартизованих кліше, в яких збережено уривки з 
первісних текстів і які покликані підкріпити впроваджувані перетворення, 
а потім — і всезагальну стагнацію. "Гуманізм" при цьому перетворюється 
на "войовничий", "щастя" — на "повне й остаточне", "самоздійснення" — 
на "свідоме слугування".

Так чи інакше, світ здійсненої тоталітарної утопії перетворюється на 
с р и ш е ь н у  міфореальність. Саме такий варіант, коли певні гуманістичні чи 
хоча соціально доцільні потенції світоглядних систем перетворюються на 
свою протилежність, тісно пов'язані зі здійсненням у XX столітті соціаліс
тичних ідеалів, передусім марксистських. Особливо це стосується тієї 
модифікації марксизму, яку М. О. Бердяев характеризував як "російський 
марксизм". Саме "російський марксизм" виступає такою утопічною модел-
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лю, при втіленні якої в дійсність за допомогою необмеженої сили влади 
результатом стає нищення будь-яких культурних підвалин людськости, в 
тому числі й власних (соціально-утопічних). Водночас "західний марксизм" 
у переважній кількості випадків зміг трансформуватися в регулятивну 
утопію і філософію практики. Така розбіжність — аж до антагонізмів між 
різними напрямками світоглядного пошуку, що мають спільні джерела, — 
вимагає пояснення. Йдеться властиво про знаходження соціокультурних 
підвалин схильности до сприйняття та підтримки нормативної утопії.

Як видається, одним із найважливіших чинників, що зумовили перетво
рення "російського марксизму" (й низки схожих світоглядних і соціально- 
політичних феноменів) із суто нормативної на тоталітарну утопію, є фак
тор своєрідної "недобудованости нації" та зумовлена цим масова сприйнят
ливість до "вірусу" простих силових розв'язань як практичних, так і теоре
тичних проблем. Утім, схожі явища притаманні не лише трансформаціям 
марксизму в його специфічних варіантах, але й іншим універсальним 
світоглядним концепціям, що претендують на абсолютну істинність 
проектів перевлаштування дійсности, які виникли в їхніх межах, і мають 
політичні еквіваленти духовних пошуків.

Та перш ніж звернутися до аналізу тих особливостей національного 
розвитку, які сприяють реалізації тоталітарної утопії, окреслимо засадничі 
принципи тоталітаризму. По-перще, це всезагальний, безмежний контроль 
влади над суспільством — передусім через систему державно-партійних 
структур. По-друге, особлива "щільність" владних відносин, коли суспільну 
та індивідуальну свідомість фактично контролює й цілеспрямовано формує 
влада. По-третє, все суспільство є чітко ієрархічним. "Авторитет перетво
рюється на найвищий критерій істини: не істина створює авторитет, а 
навпаки — авторитет народжує істину"6. По-четверте, тоталітарний режим 
прагне руйнації всіх органічних зв'язків, аж до сімейних, аби замінити їх 
програмованими елементами утопічної реальности. Нарешті, тоталітарний 
режим вимагає підкорення індивіда цілому, беззастережного служіння 
владі, уособленій у постаті міфологічного героя-вождя партії та держави. 
"Коли фанатичні натовпи звеличують свого вождя, він і сам починає 
вірити в те, що приписує йому знавіснілий натовп. Він намагається зміц
нити будь-якою ціною надприродне уявлення про себе, породжене теро
ризованою свідомістю натовпу, стає настільки ж осліпленим і фанатичним, 
як його симпатики", — розвиває аналіз цього боку втілення тоталітарної 
утопії Ж. Желєв7.

4. Національна культура й тоталітарна утопія

Якщо тепер звернутися безпосередньо до аналізу соціально-історичних 
особливостей тих країн, де запанувала тоталітарна утопія (обмежимося 
європейським культурним регіоном, аби не втручатися в дискусії щодо 
специфіки афро-азіатського регіону), то неважко зауважити певну законо
мірність. Такі утопії сягали панування там, де нація як певна цілісність ще 
не закінчила процес свого усталення, де існує розрив між культурою еліти 
та масовою етнічною культурою, де ще "не відстояло.ся" громадянське сус
пільство, а натомість існують сильні патріархальні, патерналістські й мілі
тарні традиції. Іншими словами, "недовершена" нація не може синтезувати 
в своєму тілі три першооснови європейської культури, три ціннісні Бать
ківщини в єдиний соціокультурний простір людського самовизначення. 
Тому це самовизначення здійснюється в тих чи інших формах людської 
частковости. За умов кризи, яка ініціїоється економічними чи зовнішньо
політичними чинниками, незміцнілі структури цілісної нації починають
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розпадатися. Культурні цінності здаються слабкими, нестійкими, нездат
ними об'єднати навколо себе націю (до культурних цінностей, зрозуміла 
річ, належать і цінності правосвідомости та конституціоналізму). Інди
відуальні прагнення нівелюються, а прагнення індивідів до консолідації й 
уніфікації стають самодостатніми. У пошуках чинників стабільност нація 
звертається до сили держави, не обмеженої ніякими цивілізаційними 
"запобіжниками". Оскільки ж культурні цінності починають заважати необ
меженості влади, її безконтрольності, то влада за підтримки абсолютної 
більшости (рос.: "подавляющего большинства") нації шукає рецептів 
довершеної досконалосте. Здійснюється "втеча від свободи" (Е. Фромм). 
Вихід із кризи люди шукають за рахунок відмови від автономії власного 
"Я", від гідносте, моральносте, від можливосте вибирати власне майбутнє 
у всіх сферах — в обмін на почуття стабільносте та стійкої спільноти.

"Тоталітаризм XX століття — симптом національної недовершеносте, 
недобудованости нації. Держава, влада беруть на себе функцію завершення 
цього процесу", — відзначає В. Межуєв8. Як бачимо, відбувається зумов
лений низкою чинників "дрейф" недобудованих націй назустріч утопічним 
експериментам. Іншими словами, нормативні утопії знаходять надзвичай
но сприятливий ґрунт за умов нестабільносте й незакінченосте формуван
ня соціокультурної цілісносте (окремо підкреслимо: не тотальносте, не 
нерозчленованосте) нації. Ба більше: виникнення відверто тоталітарних 
утопій нерідко прямо ініціюється ситуацією, в якій опинилася нація. У ви
падку "зустрічного руху" утопізму й національної недовершеносте здійсню
ється надзвичайно швидкий стрибок на стадію тоталітарного соціального 
міфа, "міфа XX століття". Оскільки ж для досягнення жаданої цілісносте 
використовуються силові, а не соціокультурні методи, то наслідком вияв
ляється гомогенний субстрат із міфом як способом життя, в якому ви
окремлюються лише структури влади - власно ста.

Наслідком виступає тоталітарна нація, що має один колір коричневий, 
чорний, червоний тощо. Тим часом за своєю сутністю культура є багато
барвна, діалогічна, різнопланова. Як відзначає Е. Фромм, "втеча в сим
біотичну залежність може на якийсь час притлумити страждання, але не 
може його усунута Історія людства — це історія дедалі більшої індивідуа
лізації і водночас історія більшої свободи. Прагнення до свободи не є 
метафізичною силою, хоча законами природи його також не поясниш; 
воно є неминучим наслідком процесів індивідуалізації та розвитку куль
тури. Авторитарні системи не можуть ліквідувати основних умов, що на
роджують прагнення до свободи; достоту так вони не можуть викоренити й 
прагнення до свободи, яке випливає з цих умов"9. Але тимчасова перемога 
тоталітаризму можлива. Він знищує або, щонайменше, примітивізує всі 
вияви культури — аж до побутової. Коли утопія, перетворена на тотально- 
тоталітарний міф, "випалює" все різнобарв'я культури, дальший розвиток 
нації "вгору", шляхом самовдосконалення, стає неможливим. Реальним є 
лише рух "ушир", тобто просторово-речовий. Але, як справедливо пише 
Є. Шацький, такий рух обертається катастрофою — спершу для інших, 
потім для себе. "Незайманих земель уже не залишилося. Щоб утопія могла 
народитися, щось має бути знищене"10.

Це знищення, (на додаток до знищення розмаїття й поліфонії власної 
національної культури та різноманітних способів життя всередині власної 
нації), спрямоване на розширення "життєвого середовища" власної нації за 
рахунок приєднання чи втіснення інших націй. Особливо гостра спокуса "роз
ширення" тоталітарної нації виникає тоді, коли її сусіди близькі за культурою, 
мовою, історичною долею. Як нація, так і індивіди самовизначаються, до того 
ж цілком усвідомлено, за рахунок інтересів інших соціальних суб'єктів.
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Зміст мрії (яка функціонує в заданих системою рамках — як зовнішніх, 
так і внутрішніх) також зводиться до деяких досить простих сценаріїв по
ведінки у побутових та інтимних ситуаціях, а також до визначених споді
вань, пов'язаних із діями держави, спрямованими на захоплення чужих 
просторів життя. Відзначена вище десуб'єктивація за умов тоталітарної 
утопії втілюється в національну культуру — примітивізується мова, відбу
вається селекція історичних фактів, анігілюються правничі традиції, руйну
ються органічні зв'язки, які на загал роблять спільність людей нацією. То
тальна єдність не лишає "люфта" для розвитку економіїси, науки, мис
тецтва. Тоталітарна нація перетворюється на "колоса на глиняних ногах".

Наштовхнувшись на зовнішній опір або ж вичерпавши себе зсередини, 
нація такого типу вступає в період соціальних катастроф. Наслідком цього 
періоду, як засвідчує досвід XX століття, є передусім повернення до "до
вершення нації" через культуру — політичну, економічну, правову, худож
ню, — хоч би яким важким був цей процес. Саме через такий шлях нація 
підноситься до вселюдських цінностей і водночас створює ці цінності, не 
втрачаючи свого обличчя, навпаки, набуваючи його. "У світовому оркестрі 
культури національно своєрідні космоси не шкідлива перепона, а цілком 
законне представлення цінностей, здатних прорватися у “великий час” і 
загальнолюдський простір”, — відзначає К. П. Шудря11. Саме в такому русі 
стає можливим проникнення в суть історичних процесів, оволодіння ду
ховними формами завбачення й проектування майбутнього, без підгонки 
його під рамки нормативної утопії. У протилежному разі, якщо нація не 
набуває тожсамости через культуру, в тому числі й культуру державотво
рення, — через деякий час під тиском чергових криз розвитку нація знову 
починає прагнути втілення нових утопій за допомогою сильної влади.

5. Російсько-радянська утопія

Проблема зв'язку тоталітарної утопії та соціокультурних інваріантів, що 
існували на теренах колишньої російсько-радянської імперії — особлива 
проблема, яка вимагає детального розгляду. Відзначимо, однак, що підва
лини східнослов'янської духовної культури тісно пов'язані з більш ніж ти
сячолітньою традицією візантійського варіанта християнства, де духовність 
великою мірою підпорядкована державності, де опозиція "рай — пекло" не 
залишає місця для проміжних станів у системі цінностей (“чистилище” 
західного християнства; та й самі рай і пекло там структуровані у вигляді 
відповідних "кіл"), де існує антагонізм між земним і небесним. 
М. О. Бердяев підкреслював, що "російський комунізм є більш традицій
ним, ніж звичайно думають, і він є трансформація старої російської ме
сіанської ідеї... З традиційно-російським характером комунізму пов'язані і 
його позитивні та негативні сторони: з одного боку, пошуки царства Божо
го й цілісної правди, здатність до жертви та відсутність буржуазности, з 
другого — абсолютизація держави й деспотизм, слабке усвідомлення прав 
людини та небезпека безособистісного колективізму"12. Хоча позитивна 
ціннісна характеристика "відсутности буржуазности" і "здатности до жерт
ви" є вельми дискусійною, не можна не погодитися з основним висновком 
філософа: змістова наповненість утопії на російсько-радянських теренах 
тісно пов'язана з духовними чинниками, які панували в православних 
східнослов'янських культурах (за всієї відмінности, скажімо, української та 
російської культур) і великою мірою визначали зміст іїедивідуальних мрій і 
надій членів суспільства. Відповідно соціальна утопія спирається на своє
рідний "раціоналізований екстаз", на трансформоване релігійне месіанство 
(ідея "третього Риму", її атеїстична іпостась "третього Інтернаціоналу" чи
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сучасний тоталітарний синтез першого й другого — ідея "третього шляху" 
східних слов'ян), на сакральну оповідь про великих героїв і події, на віру у 
всеохопне диво стрибка до "земного раю". "Російська ідея не пройшла ні в 
XIX, ні в XX ст. етапу дезетатизації, емансипування народу від держави, 
коли він споглядає сам себе в культурі як об'ктивації своєї самости, а 
відтак, уже з цієї самосвідомости, “дорослої” позиції й свою національну 
державу розглядає не як фетишизовану богоданість, не як щось покладене, 
непорушно йому задане, а як свій репрезентативний орган (демократію)”13.

Отже, російсько-радянська ситуація буття в міфоутопії, таким чином, 
виникла не в останню чергу з наслідування тисячолітньої запозиченої з 
Візантії традиції "державної церкви", поєднаної з певним типом взаємин у 
поліетнічній євразійській державі — і навіть більше неприйняття античної і 
частково християнської спадщини як такого собі "західного", "чужого" 
впливу. У зв'язку з цим прагнення до демократизму суспільного життя, до 
перевлаштування традиціоналістських норм життєповедінки, до "вживан
ня" в історії несли на собі істотний відбиток державницько-колекти
вістських форм людського існування. Тому спроба переходу до демократії 
1917 — 18 років обернулася торжеством утопії, яка дуже швидко "випа
лила" велику частину свого власного соціокультурного коріння й перетво
рилася на міфореальність.

Позначимо основні риси міфореальности, де, за твердженням офіційної 
пропаганди, "дійсність переганяє мрію". Передусім — про соціально- 
практичну основу міфореальности. По-перше, мова повинна йти про 
певний тип масового робітника, позбавленого права власности навіть на 
власну продуктивну силу і тому змушеного покладатися лише на "великого 
вождя". По-друге, це народний менталітет традиційного типу (до речі: 
термін "большак" визначав старшого в традиційній російській сім'ї, тому 
"більшовики", чи, як їх звали в народі, "большаки", посіли вже підготов
лене місце в структурі ментальности). По-третє, потрібна й "партія нового 
типу", яка насправді є всепроникним уособленням феномена влади-влас- 
ности. "Подібно до того, як при вступі на військову службу майбутні 
солдати позбавляються особистого одягу, взуття, зачіски, ходи та іншого, 
щоб стати однаковими людьми в уніформі, так і при вступі до партії 
людина відмовляється від свого розуму, від своєї совісти й чести, від своєї 
моралі..."14 По-четверте, "виокремлена" зі справжньої історії тоталітарно- 
утопічна держава може існувати лише за умов постійного контролю за 
трактуванням подій, "виправлення" перебігу цих подій в артикульованій 
історії. "Хто керує минулим, той керує майбутнім; хто керує сучасним, той 
керує минулим", — формула Дж. Орвела афористично й точно передає сут
ність спроб тоталітаризму вибудувати "безперервну низку перемог над 
власною пам'яттю"15.

Якщо смислове минуле перебуває під контролем, то логічним є тво
рення "видатних історичних діячів". Основні ознаки, за якими відбира
ються "істинні бійці" — жертовність, невибагливість, відсутність претензій 
на інтелектуалізм та індивідуалізм. Обов'язковою рисою таких героїв є 
зафіксована в тій чи іншій формі мрія про те "світле майбутнє", яке на 
момент створення чергового переказу про "славетне минуле" якраз і є су
часним. І розташована в минулому мрія героя покликана ствердити й 
санкціонувати саме чинний у даний момент стан речей, отже, стати час
тиною "священного оповідання" міфореальности.

У міфоутопічній свідомості реальні предмети виступають як символи 
істинно сущого світу, який перебуває, так би мовити, "за спиною" емпі
ричних предметів. Різноманітні пам'ятні знаки, присвячені вождям і керів
никам, їхні портрети, ритуали, пов'язані з цими символами — неодмінна
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належність міфореальности. При цьому, втілюючи ієрархічність такої 
свідомости, ці символи мають чіткі ранги. Той, хто нагорі, втілює в собі 
одночасно символ, емпіричне тіло й істинну сутність світу. Вони в ньому 
злиті, тому незалежно від особи того, хто нагорі, незалежно від істинности 
й логічности сказаного ним (а воно може бути й цілковито абсурдним, — 
усе, що йде "згори", є Істина в останній інстанції. Це — сакральне слово, 
навіть якщо воно не закріплене письмовим текстом; феномен "телефон
ного права", який є відлунням сакрального "керівного слова" в перід само
розкладу міфоутопії, загальновідомий.

Ще одна важлива риса російсько-радянської міфоутопії — та типологічно 
споріднених із нею — це постійне сподівання на диво, на негайне розв'язання 
тієї чи іншої проблеми шляхом магічного впливу на предмети за допомогою 
"єдино вірного вчення". Якщо ж диво не здійснюється, то провину за це 
покладають передусім на недостатню досконалість його адептів, недостатню 
самозреченість, відмову від власного "я" й немобілізованість внутрішніх сил на 
виконання свого обов'язку. Інша можливість магічного впливу — принесення в 
жертву "ворогів народу", їхніх родичів, і симпатиків, котрі самим фактом свого 
існування порушують гармонію досконалого буття.

Сказаним не вичерпується, звичайно, сутність міфоутопії, яка виникла 
внаслідок ствердження тоталітаризму епохи соціалістичних експериментів. 
Недовершеність націй, які живуть на теренах колишнього СРСР, 
неусталеність національної державности України й інших іще недавно 
радянських республік, загальна криза економічної та соціальної сфери 
можуть знову й знову штовхати народи на шлях "довічного повернення" у 
світ "оновленої" утопії. Але таке повернення несумісне з особистісним 
самовизначенням, із підвалинами людського існування, оскільки "втеча від 
свободи" вимагає руйнації особистости.

6. Утопія і свобода.

Однак необхідність подолання утопізму в його радянському варіанті не 
означає відмови від тієї ролі, яку відіграє утопія в культурі. Справді, 
повнокровне функціонування європейської культури неможливе без власне 
утопічного як особливого "ферменту" розвитку. За словами В. Чалікової, 
"саме Захід був колискою утопічної думки, саме там існувало й існує гли
боке, розвинене, витончене утопічне мислення, сміливі й різноманітні уто
пічні експерименти в малих групах. Від Мора та Кампанелли до В. Моррі- 
са й Маркса, від Скіннера і Шардена до Толкієна й Урсули Ле Ґвін Захід 
плекав і культивував культуру утопії, не ототожнюючи її з культурою реаль
ности. Утопічна фантазія, яка створювала то осяяний щастям, то просяк
нутий кров'ю світ майбутнього, неначе стояла на сторожі нормального 
життя, не дозволяючи, з одного боку, ототожнити фантазію з реальністю, з 
іншого — стримуючи реалізм, не допускаючи, щоб він перейшов у надреа- 
лізм, у світ холодного розрахунку, що карає і ностальгію і мрію як “мис- 
лезлочин”... Утопія виявилася союзницею цивілізації”1 . Відзначимо ще 
одну ідею В. Чалікової: у світі переможної утопії неможливим є існування 
самої утопії як духовного феномена. Справді, міфореальність тоталітаризму 
не полишає можливости для радикального незадоволення наявним буттям і 
для розгорненої утопічної програми виходу в інший соціокультурний вимір.

Сучасна західна утопія, як уже відзначалося, є переважно регулятивною, 
тобто такою, що пропонує певні світоглядно-стратегічні орієнтації, а не 
деталювання всеохопного проекту облаштування життя. Деталі тут лише 
характеризують різні боки індивідуального світобачення автора утопічного 
твору, вони "тло" роздумів чи літературний прийом.
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Регулятивна утопія не розчиняє особистість в етносі, класі, соціумі, не 
розриває зв'язок засновків культури, не вимагає підкорити життя розмис
лам такої собі харизматичної персони. Таку утопію не може сприйняти 
держава; інакше ця утопія перестає бути регулятивною; її місія — виступа
ти орієнтиром (одним з орієнтирів) творчого, а тому принципово непрогра- 
мованого суспільно-політичного й світоглядно-концептуального пошуку.

Отже, утопія виступає як "специфічна форма уявлень про бажане 
майбутнє”, "конструює іншу реальність", не накидаючи її соціумові. Західні 
теоретики по-різному визначають регулятивну утопію. Спроби визначення 
утопії творять розмаїтий спектр, у якому можна виокремити декілька типів 
її розуміння: а) як принципу планування й прогнозування майбутнього 
(Л. Мемфорд, К.Поппер, Ж. Дєве);

б) як особливого "топічного методу" соціології, який використовує уто
пію як автономну соціальну й мислительну модель;

в) як особливої інтенції, властивої людській свідомості мрії, наміру, 
бажання (Е. Блох, Х.Ортеґа-і-Ґасет, А. Нейзюсс) тощо.

Так чи інакше, на обширах культури європейського типу утопія дедалі бі
льше перетворюється з проекта, призначеного до обов’язкового (якщо не не
гайного) втілення, на засіб пошуку нових суспільних цінностей, не засіб моде
лювання нових підвалин буття, нових видноколів світоглядного пошуку. Уто
пія перетворюється на запис захисту масової свідомості від можливості описа
ного О.Тоффлером “фугурошоку”. Вона дедалі більше втраає риси техніцизму, 
властиві для побудов не лише нормативної, але й регулятивної утопії початку 
XX століття. Автори утопій звертаються для впливу на масову свідомість як до 
форми, вироблених у межах наукового освоєння світу, так і до художніх форм. 
Загальний, властивий сучасному періоду філософування, пошук особистісних 
підвалин буття поєднується зі схожими пошуками в сфері утопії.

Отож, донесхочу награвшися з утопічними проектами, не лише Європа, 
але й Азія, Африка та Латинська Америка стали набагато обережніше по
водитися з пошуками всезагального щастя. Чи пошириться ця обережність
І на наші терени?

1 Таке "повернення" в наші часи є популярним у суспільствах, які перебувають на 
периферії європейського культурного материка чи довго були виключені з соціокультур- 
ного поступу, відгороджені від нього заслоною тоталітаризму.

2 Шацкий Е. Утопия и традиция. — М., 1990. — С. 54 — 55.
Канвтти Э. Человек нашего столетия. — М., 1990. — С. 61.
Шацкий Е. Цит. соч. — С. 155.
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. — М., 1992. — С. 152.
Желев Ж. Авторитарный образ мышления и культ национального вождя. / /  Диалог. — 

1991. -  № 6. -  С. 56 -  57.
7 Там само. — С. 63.
8 Межуев В. Помирити націю і цивілізацію. / /  Ранок. — 1990. — N° 12. — С. 25.
9 Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1990. — С. 200.
10 Шацкий Е. Цит. соч. — С. 55.

Философские поиски и научная фантастика. — М., 1990. — С. 10.
“ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1990. — С. 152 — 153.

13 Забужко О. Минуле не хоче минати. / /  Філософські студії. — 1993. — К? 1. — С. 36 — 37.
14 Желев Ж. Цит. соч. — С. 65.
15 Оруэлл Дж. "1984" и эссе разных лет. — М., 1989. С. 41.

В. Чаликова. Предисловие. / /  Утопия и утопическое мышление. — М., 1991. — С. 3 — 4.
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ПЛАН МАРШАЛЛА ДЛЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Здійснювані протягом 1948 — 1961 pp. у Західній Європі програми технічної 
самодопомоги в рамках Плану Маршалла стали загальнонаціональними захода
ми величезного масштабу, спрямованими на досягнення світових стандартів у 
галузі сільського господарства, промисловости, торгівлі та маркетингу і підви
щення рівня життя населення за дуже короткий проміжок часу. Ці історичні 
програми показали, що підвищення продуктивности праці було наслідком чис
ленних технічних, управлінських і ринкових реформ і не базувалося на збі
льшенні трудових зусиль або впровадженні нових машин чи обладнання.

Як еталонний механізм розширення можливостей у сфері підвищення про- 
дуктвности праці можна використати чотири елементи цих програм, що заслу
говують на особливу увагу: 1) поїздки груп спеціалістів за кордон для вивчення 
передового досвіду, завдяки яким тисячі їх учасників побачать, які нововведен
ня можна перейняти й застосувати за підвищення продуктивности праці в сво
їй країні; 2) використання механізмів подальшого поширення нового досвіду 
серед тих, хто безпосередньо не брав участи в поїздках; 3) сувору дисципліну, 
якій було підпорядковано керівництво загальним процесом, аби одержати мак
симальну віддачу від ознайомчих поїздок за кордон, включаючи ретельне все
бічне планування та проведення організаційних заходів регіональними й наці
ональними Центрами для підвищення продуктивности праці, об’єктивний від
бір кандидатів для поїздки, насичені, цілеспрямовані й інтенсивні плани робо
ти груп спеціалістів за кордоном під час відвідання підприємств та інших об'єк
тів, а також готовність учасників скласти всебічні звіти про побачене, перш ніж 
вони повернуться на своє підприємство; 4) високий ступінь національної прі
оритетносте з розробкою кожною країною відповідних програм, які віддзерка
люють її економічні потреби.

Цей документ розповсюджується з надією, що чітке розуміння того, як 
національна програма розширення потенціалу підвищення продуктивности 
праці та ефективности виробництва, яка здійснювалася в країнах Західної Єв
ропи, може виявитися корисною для України в перехідний до сучасних 
ринкових умов період. Очевидно, що дослідження механізмів ознайомчих 
поїздок і поширення здобутого досвіду буде ще продуктивнішим, якщо до 
нього будуть включені різноманітні зміни й доповнення, котрі віддзеркалюють 
національну специфіку України. Зокрема, необхідно буде зробити висновки та 
врахувати їх у системі місцевого планування й організації, суворому відборі 
кандидатів на поїздку, вивченні кандидатів до керівництва делеґацій, а також 
каналів і способів поширення позитивного досвіду з його глибоким аналізом у 
такій формі, яка забезпечить максимальну додаткову користь доя України. 
Окрім того, основні підходи можуть виявитися застосованими до набагато 
ширшого кола ситуацій, включаючи передачу "ноу-гау" для створення 
ринкових інститутів і програм (наприклад, приватизації, реєстрації суб'єктів 
підприємницької діяльности, механізмів взаємних розрахунків і платежів або 
розробки проектів освоєння нерухомости) та управління їх здійсненням, а 
також передачу виробничих технологій і управлінських знань в інтересах 
ефективнішого виробництва найдефіцитніших товарів і послуг (наприклад, із 
наголосом на виробництво основних, дешевих споживчих товарів і послуг, їх 
маркетингу та розподілу).

Редакція висловлює подяку працівникам представництва Світового банку в Україні 
Даніелю Кауфману та Вірі Нанівській за дозвіл використати підготовлений на 
замовлення банку матеріал, а також Леонідові Фінберґу за сприяння в публікації.
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Пропонований документ частиною видання під назвою "Структурна перебудова 
для підвищення продуктивности: програма технічної допомоги за планом 
Маршалла як прецедент для колишнього СРСР", що його написали Джеймс 
Сільберман і Чарльз Вайс-молодший за контрактом зі Світовим банком.

А. ВСТУП

Нині забута програма технічної допомоги відповідно до плану Маршалла 
була найбільшим в історії планом технічної допомоги цивільним галузям про
мисловосте Протягом кількох років і з відносно невеликими витратами було 
реформовано майже всі підприємства в кожній галузі промисловости, торгівлі 
та сільскогосподарського виробництва в країнах Західної Європи, внаслідок 
чого вони стали користуватися технологіями, які більш ніж на покоління 
випереджали 'їхній колишній технічний рівень1.

Внаслідок цього було збільшено щорічні темпи приросту продуктивности праці 
в промисловості країн Західної Європи від традиційного рівня 1 % до 4 % на рік і 
більше2. За визнанням істориків, збільшення продуктивности праці стало 
головним фактором відбудови економіки країн Західної Європи в повоєн
ний період.

На окремих підприємствах, яким надавалася допомога за планом Мар
шалла, часто відзначалося зростання продуктивности від 25 до 50 % протя
гом одного року, причому в даному разі вкладалися незначні додаткові ін
вестиції або ж їх не було зовсім. Технічна допомога за планом Маршалла 
також дозволила керівникам та інженерно-технічним працівникам підпри
ємств країн Західної Європи оволодіти сучасними технологіями, які істотно 
розширили можливості вибору варіантів технічного оснащення, обладнан
ня, сприяючи тим самим збільшенню віддачі від великих капіталовкладень, 
котрі здійснювалися того часу в Західній Європі, в тому числі й за рахунок 
капіталовкладень, передбачених планом Маршалла3.

Цих результатів було досягнуто за умов, по суті, замкнених картельова- 
них економічних систем за відсутности "структурної перебудови" або без
посередніх іноземних інвестицій. Річ у тім, що інвестиції приватного 
капіталу зі США досягли значного рівня лише наприкінці 60-х років, а 
лібералізація внутрішньої політики, створення сприятливіших умов для 
вільної торгівлі та декартелізація почались у Європі лише на початку 60-х 
років, і навіть донині ці реформи не призвели до стану, що відповідав би 
вимогам теорій ринкової економіки.

Загальні витрати на реалізацію програми технічної допомоги за планом 
Маршалла склали 300 млн. доларів (у цінах того часу) протягом усього 12- 
річного періоду здійснення програми. З цієї суми дві третини компенсував 
уряд США ($ 70 млн. безпосередньої фінансової допомоги та $ 170 млн. у 
перерахунку на місцеву валюту, виручену від продажу поставлених без
платно товарів). Цей внесок склав лише 1,5 % від суми допомоги розміром 
$ 19,4 млрд., відомої під назвою "Програми інвестиційної допомоги" в рам
ках плану Маршалла. Інші $ 100 млн. надійшли від країн-учасниць програ
ми.

Незважаючи на важливі відмінності між становищем у Західній Європі 
1950 року та нинішньою ситуацією в країнах Східної Європи та колишньо
го Радянського Союзу (КСЄ/КРС), є також і разючі паралелі, які мають не 
менш важливе значення. Після другої світової війни промисловість Європи 
гостро потребувала структурної перебудови в інтересах підвищення продук
тивности. Вона була не просто зруйнована: руїни промислових підприємств 
стали кладовищем обладнання, що застаріло ще до початку війни. Надійно 
захищені від конкуренції, позбавлені великих ринків і відрізані від зовніш
ніх джерел технологічного розвитку та оновлення, багато галузей промис
ловости в країнах довоєнної Європи ніколи повністю не володіли мистец
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твом масового виробництва продукції. І навіть європейські філії або дочір
ні підприємства американських корпорацій здебільшого ігнорували амери
канські технології та нововведення.

Виробничі технології, психологія управління та тред-юніоністські підходи 
віддзеркалювали особливості більш ранньої епохи дрібно-серійного виробниц
тва продукції ремісниками або відносно "неналагодженого" серійного 
виробництва продукції в Сполучених Штатах у 20-ті роки. Канали 
розподілу та збуту продукції були застарілими, а маркетинг у сучасному 
розумінні цього слова не був розвинутий. Під час війни німецька окупація 
позбавила промисловість країн Західної Європи можливости випускати 
воєнні матеріали, що відкрило для промисловости США унікальну можли
вість відродитися після Великої депресії та вдосконалити наявну переробну 
промисловість.

Після війни політичне й економічне керівництво як країн-переможниць, так і 
переможених країн "Осі" усвідомило, що підвищення рівня життя є найважли
вішою передумовою політичної стабільности в повоєнний період. У деяких країнах, 
особливо у Франції та Італії, це переконання підкріплювалося побоюваннями, що 
комуністичні партії можуть скористатися невдоволенням населення економічними 
умовами й повалити чинні уряди.

Це переконання стало наслідком освіченого "егоїзму", замішаного на пат
ріотизмі, що його породив досвід перебування на межі воєнної поразки. Дже
релом цього почуття не були конкурентні ринкові сили. Справді, керівники ру
хів за підвищення продуктивности виробництва та продуктивности праці в ба
гатьох країнах були лідерами картельованої промисловости, які могли б із не 
меншим успіхом мати користь від відбудови довоєнного рівня промислового 
виробництва.

Натомість ці люди очолили діяльність, яка протягом п'яти років привела до 
стрибка в технологічному розвитку більшости промислових галузей у країнах 
Західної Європи на 20 — 30 років уперед, і вони приблизно до середини 50-х 
років досягли рівня продуктивности США. Це відбулося завдяки повному тех
нічному переозброєнню, впровадженню нових технологій і методів управління 
на більшості промислових і сільськогосподарських підприємств. Відтак стало 
можливим підвищення рентабельности з невеликими витратами виробництва, 
вищою якістю продукції та орієнтацією на потреби ринку. За словами Де Лонга 
й Айгенґріна, внаслідок цих зусиль удалося здійснити "найуспішнішу в історії 
програму структурної реформи”4.

Надзвичайно глибокий вплив програми технічної допомоги за планом Мар
шалла видно з аналізу темпів зростання продуктивности праці у промисловості, 
які в 50-ті роки набагато перевищили традиційний рівень для повоєнного пе
ріоду — 1,5 %. У Німеччині, Італії, Франції та Голландії — країнах, де здійснен
ня технічної допомоги за планом Маршалла було визнано ефективним, — про
тягом 1951 — 1957 pp. середньорічне збільшення випуску одиниці промислової 
продукції на 1 людино-годину склало відповідно 7,4, 6,0, 4,3 та 4,7 %.

У Таблиці 1 наведено щорічні темпи приросту реальної продукції, загальну 
продуктивність факторів виробництва (ЗПФВ), залучення реального капіталу та 
внесок росту продуктивности у збільшення валового національного продукту 
(ВНП) в Німеччині, Італії, Франції та Голландії в 1950 — 1960 та 1960 — 1973 роках. 
ЗПФВ є мірилом економічної та технічної ефективности поєднання й 
використання всіх ресурсів у виробництві товарів і послуг. Темпи змін ЗПФВ у 
Німеччині й Італії були значно вищими, а у Франції та Голландії приблизно 
однаковими протягом 50-х років, ніж у наступний період, — незважаючи на те, що 
залучення реального капіталу здійснювалося швидше у 1960 — 1973 pp.

Таблиця 1: Середні щорічні темпи приросту реального продукту, ЗПФВ, 
надходження реального капіталу та внесок ЗПФВ у збільшення реального 
продукту (в %)5.
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Країна 1950 -  1960 1960 -  1973

Німеччина

Реальний продукт 8,2 5,0
Реальне надходження капіталу 6,9 7,0
ЗПФВ 4,7 2,8 
Внесок ЗПФВ
у зростання реального продукту 56,8 55,6 

Італія

Реальний продукт 6,0 4,7
Реальне надходження капіталу 3,3 5,4
ЗПФВ 3,3 2,5 
Внесок ЗПФВ
у зростання реального продукту 56,5 54,5 

Франція

Реальний продукт 4,8 5,9
Реальне надходження капіталу 4,7 6,3
ЗПФВ 2,9 3,0 
Внесок ЗПФВ
у зростання реального продукту 59,5 51,3

Голландія

Реальний продукт 4,8 5,6
Реальне надходження капіталу 4,0 6,6
ЗПФВ 2,3 2,5 
Внесок ЗПФВ
у зростання реального продукту 46,5 46,0

Останній рядок для кожної країни в таблиці 1 характеризує частку ЗПФВ у 
зростанні обсягів виробництва. Хоча підвищення ЗПФВ лишалося 
найважливішим джерелом сукупного економічного зростання протягом обох 
періодів, внесок змін ЗПФВ був трохи вищий у 50-ті роки, коли активніше 
реалізувався компонент технічної допомоги за планом Маршалла.

Де Лонґ та Айгенґрін проаналізували розміри та масштаб програми до
помоги за рахунок інвестицій основного капіталу в рамках плану Маршалла й 
дійшли висновку, що ця допомога була надто незначною, аби серйозно 
вплинути на відбудову економіки європейських країн. Вони вважають, що 
основним досягненням цієї допомоги було те, що вона відкрила шлях до 
макроекономічних реформ і що структурна перебудова як наслідок цих реформ 
(а не власне програми допомоги за рахунок інвестицій основного капіталу) 
стала реальною причиною повоєнного відродження Західної Європи.6

Слід відзначити, що різке збільшення темпів зростання продуктивности 
промисловости й сільського господарства в Західній Європі завершилося до 
1959 року — задовго до будь-якої лібералізації торгівлі або макроекономічної 
політики щодо промисловости та до скільки-небудь значного припливу 
інвестицій із США до Європи. Отже, можна вважати набагато вірогіднішим, 
що найголовнішим впливом програм допомоги за рахунок коштів основного 
капіталу за планом Маршалла було створення умов для прийняття технічної 
допомоги і що саме технічна допомога безпосередньо обумовлювала повоєнне 
зростання продуктивности праці в країнах Західної Європи.
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Б. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

Головною рушійною силою при здійсненні програм технічної допомоги за 
планом Маршалла в кожній із країн Західної Європи й передумовою ефек
тивносте цих програм була висока пріоритетність завдання підвищення 
продуктивности праці, якому надавалося загальнонаціонального значення7. 
Загальнонаціональна кампанія за підвищення продуктивности праці та 
ефективносте виробництва, що була оголошена урядами й користувалася 
їхньою повною підтримкою, вилилася в повномасштабну структурну 
перебудову промисловости та сільського господарства на принципах масового 
виробництва й масових ринків. Підвищення продуктивности мало однаковий із 
завданнями індустріалізації ступінь пріоритетносте з урахуванням обмеженосте 
людських і фінансових ресурсів.

Керівництво загальнонаціональними заходами здійснювали комісії з про
дуктивности праці, до складу яких входили вищі урядовці, представники ділових 
кіл і профспілок. При доборі членів комісій ураховувалося розуміння актуальности 
структурної перебудови економіки їхньої країни для досягнення мети — 
підвищення продуктивности праці та ефективносте виробництва.

Переконати уряди європейських країн у необхідності проведення такої 
програми було вельми нелегко. Французьких та британських чиновників удало
ся переконати лише після того, як їм подано результати техніко-економічних 
досліджень відповідних промислових галузей на основі аналізу роботи приблиз
но 150 виробництв, що продемонстрували разючі відмінності в рівнях продук
тивности праці та ефективносте виробництва на підприємствах у їхніх країнах і 
в СІЛА8. Щойно було розпочато здійснення програми у Великобританії, Фран
ція швидко розгорнула власну кампанію з підвищення продуктивности праці та 
ефективносте виробництва, а решта країн Західної Європи наслідували прик
лад Великобританії та Франції протягом півтора року.

На першій стадії здійснення програми ТД за планом Маршалла було укла
дено мовчазну угоду про те, що економічний ефект і перевага підвищення 
продуктивности стануть надбанням власників засобів виробництва (у формі 
більш високого прибутку), робітників (у формі підвищеної заробітної плати) і 
споживачів (зниження цін). Коли 1953 року програма була продовжена й 
розширена, Конгрес СІЛА зажадав укладення офіційної угоди між урядами- 
одержувачами допомоги та керівництвом плану Маршалла, а також, у 
перспективі, між урядами й підприємствами, що беруть участь у реформі. 
Метою цього було запобігти повторенню колишніх варіантів індустріалізації в 
Західній Європі, кінцеві завдання якої досягалися шляхом механізації 
виробництва, обмеження випуску продукції, підтримки цін на певних рівнях і 
звільнення зайвих працівників — тобто тих процесів, котрих намагалися 
уникнути профспілки.

Програма технічної допомоги була розроблена таким чином, аби дозволити 
великій кількості європейців одержати з перших рук знання вимог до 
конкурентоспроможного підприємства, яке функціонує за повоєнних умов, 
включаючи нові концепції організації робочого місця, маркетингу та ділової 
організації, нові вироби, конструкції, технічні функції, а також сучасне 
обладнання. Уряди, промислові асоціації і профспілки країн Європи, Тайваню, 
Кореї та Японії організували, сотні ділових поїздок для запозичення досвіду 
СІЛА у відповідних галузях9.

До ознайомчих поїздок залучалася досить велика кількість спеціалістів із таким 
розрахунком, щоб вони могли поширити своє розуміння та свій досвід по всій 
країні й усій Західній Європі. Наприклад, групи французьких і англійських фахівців 
комплектувалися для кожної з ознайомчих поїздок таким чином, щоб у них. був 
бодай один представник від кожного підприємства з чисельністю працівників
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понад 50 чоловік. Вірогідно, що такий же самий принцип комплектування 
груп використовувався й в інших країнах.

Методологія плану Маршалла передбачала організацію груп у складі 12
— 17 працівників (у найбільшій групі було близько 30 осіб, які представ
ляли різноманітні підприємства галузі, та інших спеціалістів, необхідних 
для реалізації нових ідей (промисловців, управлінців, ІТП, майстрів, 
робітників, профспілкових лідерів). Цей підхід було обрано з урахуванням 
того, що кілька представників однієї або двох фірм навряд чи могли 
повною мірою усвідомити все, що їм було показано, довести це розуміння 
до відома всіх виконавців на своїй ділянці та переконати їх у необхідності 
нововведень. Аналогічним чином, кожне підприємство, якому вдалося про
вести модернізацію, могло й не мати можливости зробити свій досвід над
банням багатьох подібних підприємств по всій країні. Вищих керівників 
законодавчої влади та уряду також нерідко включали до складу груп, аби 
вони могли здобути, так би мовити, з першоджерела знання про характер 
вимог до структурної перебудови економіки в інтересах підвищення 
продуктивности праці й ефективности виробництва.

Багатьом ознайомчим поїздкам передував період орієнтування триваліс
тю близько тижня, протягом якого члени групи, що часто представляли 
різні соціальні прошарки з різноманітним досвідом, звикали й "притирали
ся" один до одного. Члени групи відвідували типові підприємства своєї 
галузі, які функціонували в місцевих умовах, а також вели "самопідготовку" 
до дослідження різноманітних аспектів того, що вони збиралися побачити у 
США й відбити у формі звіту. Після прибуття до Сполучених Штатів вони 
одержували додаткове орієнтування з боку спеціальних співробітників, 
найнятих із цією метою.

Власне ознайомчі поїздки тривали 4 — 6 тижнів і охоплювали не лише 
вивчення виробничих технологій і методів, а й стратегії та основні завдан
ня діяльности, технології управління підприємством, а також ті засоби мар
кетингу, завдяки яким ці технології, методи й підходи робили підприємство 
рентабельним. Керівник проекту у США планував і організовував поїздки 
за певними маршрутами, керуючись детально розробленими повно
важеннями, шо їх дав йому Центр, що був спонсором поїздки, і залучаючи 
допомогу галузевих асоціацій США, інших профспілкових і трудових 
організацій країни, вищий управлінський персонал промислових фірм, 
експертів федерального уряду, видавців галузевих журналів і промислових 
покажчиків. Щотижневі плани роботи зазвичай передбачали три робочих 
дні, заповнених відвіданням об'єктів, збиранням документів про технічне 
обладнання підприємства та його експлуатацію, зустрічами й семінарами, 
ще три робочі дні присвячувалися написанню звітів і переїздам з одного 
об'єкта на інший, а один день був вихідним. Американські компанії охоче 
приймали делегації, знайомили їх із технологіями виробництва й управ
ління, які максимальною мірою відповідали потребам та інтересам колеґ із 
Європи, хоч і не завжди прагнули ознайомити гостей із найновітнішими 
розробками.

Кожна група писала розлогий технічний звіт про побачене та зроблені 
висновки. Деякі звіти мають обсяг 100 сторінок і більше, хоча найпошире
нішими були звіти на 75 сторінках. До звітів включалися фотографії, каль
ки, креслення, документація та статистичні дані про діяльність підприєм
ства, його експлуатацію і продукцію. Після повернення на батьківщину 
групи розповсюджували свої матеріали під час відвідання різноманітних 
підприємств конкретної галузі, а також проводили конференції та семіна
ри, писали статті до газет і профспілкових журналів, читали навчальні кур
си. У самій лише Великобританії було проведено понад триста таких зус
трічей для розповсюдження "передового досвіду". Саме таким способом ти
сячі промислових робітників одержали велику користь від розповсюдження
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нових знань і навичок у галузі підвищення продуктивности праці. Це був 
безпрецедентний в історії промислового розвитку Європи процес обміну 
технологіями.

Для підтримки груп було передбачено широкий набір технічних послуг. 
Надавалися, зокрема, і огляди джерел технічної інформації про продуктив
ність праці та ефективність виробництва, звіти й документи про прийняті в 
США методи і практику стандартизації продукції., порівняльні дані про 
продуктивність на підриємствах окремих галузей, аудіовізуальна інформація 
про виробничі технології США, консультаційні послуги американських 
інженерів та фахівців з організації праці, проводилося навчання менедже
рів, інженерів, працівників і керівних працівників профспілок (особлива 
увага зверталася на навчання тих, хто навчає), виставки та демонстрування 
в Європі зразків продукції, машин, обладнання, вузлів і деталей10.

Всі ці послуги надавали експерти, що їх добирали адміністрація плану 
Маршалла у Вашингтоні та урядові органи США, які працювали за угодою 
з Адміністрацією, у першу чергу Міністерство праці та Міністерство тор
гівлі США, за допомогою таких організацій, як Національний інститут пла
нування, Рада з управління США та Асоціація підприємств обробної про
мисловости. Здебільшого допомога за планом Маршалла вимагала 
залучення не керівників або теоретиків промислового виробництва, а 
досвідчених технічних спеціалістів у конкретній галузі, які володіють кон
кретними знаннями про конкретний виріб. Коло цих осіб визначалося 
організаціями підприємств обробної промисловости певної галузі, які 
зв'язувалися з компанією, що мала відповідний технічний досвід, і просили 
її виділити спеціаліста для даного завдання. Дуже рідко до університетів 
зверталися із проханням провести навчальні програми чи до консуль
таційних фірм у галузі менеджменту.

Послуги з технічної допомоги доповнювалися позиковими коштами, що 
надавалися на пільгових умовах для фінансування демонстраційних про
ектів підвищення продуктивности праці та ефективности виробництва. 
Загальна кількість коштів, виділених за цими позиками, склала 48 млн. 
доларів за 8 років, що перевищувало вартість технічної допомоги.

Керівництво поданням технічної допомоги здійснювали невеликі групи 
штатних працівників у Парижі та Вашингтоні, а також, за контрактами, 
окремі спеціалісти в Міністерстві праці та Міністерстві торгівлі США. Крім 
того, залучалися на безприбутковій основі керівники різноманітних під
приємств та промислові асоціації. Витрати на здійснення програм були від
носно небеликими й досягли 31,5 млн. доларів до кінця 1951 року (в того
часних цінах), а витрати за 1951 рік, коли здійснення плану Маршалла ве
лося повним ходом у 16 країнах Європи, складали всього 15 млн. доларів.

У більшості країн-учасниць програми технічної допомоги здійснювали 
національні центри з питань підвищення продуктивности праці та ефектив
ности виробництва, які доповнювалися мережею регіональних галузевих 
центрів, укомплектованих місцевими кадрами — здебільшого досвідченими 
інженерами та державними службовцями, а також випускниками вищих 
навчальних закладів, ретельно відібраних за їхніми інтелектуальними 
якостями та мірою ентузіазму, але природно, з невеликим практичним 
досвідом. Ці спеціалісти майже не потребували зовнішньої технічної допо
моги для поточного керівництва програмою.

Зазвичай центри були невеликими, нараховуючи в середньому 40 штат
них працівників — спеціалістів у різних галузях, включаючи виробництво 
готової продукції, машинобудування, проектно-конструкторську діяльність, 
сільське господарство, підприємництво, адміністративно-господарське 
управління, підготовку та перепідготовку кадрів, а також зв'язки з громад
ськістю. Але в деяких більших країнах-учасницях число працівників у цих 
центрах перевищувало 200 чоловік. У Франції чисельність працівників цих
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центрів перевищила чисельність планової комісії, яка здійснювала загальне 
керівництво всіма інвестиціями в перебудову промисловости країни.

В. ВІДДАЧА ВІД ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА ПЛАНОМ МАРШАЛЛА

Ефективність програми технічної допомоги за планом Маршалла постійно 
контролювалася шляхом опитування й аналізу 'звітів керівників проектів на 
підприємствах і в центрах із питань підвищення продуктивности праці та 
ефективности виробництва. Але офіційної експертизи заходів у рамках технічної 
допомоги, аналогічно нинішнім експертизам проектів допомоги за програмами 
розвитку, не проводилося у той час уважалося самозрозумілим, що така технічна 
допомога є цінним внеском до економіки країн Європи.

Основним ринковим показником ефективности цих програм було те, що 
країни-учасниці взяли на себе одну третину безпосередніх витрат на надання 
технічної допомоги. До цього слід додати набагато більші непрямі витрати у 
формі заробітної плати членам груп для вивчення передового досвіду за весь 
період підготовки до поїздки, перебування у США та розповсюдження 
одержаних знань після повернення на батьківщину. Природно, США 
наполягали на участі цих країн у витратах і одного разу навіть зупинили капі
таловкладення в економіку Великобританії на два місяці, поки уряд країни не 
погодився взяти на себе витрати. Проте доказом "задоволення замовника" 
зрештою стало те, шо багато країн продовжували програми технічної допомоги 
ше протягом довгого часу після завершення офіційної програми. До речі, такі 
організації, як Європейське агентство з підвищення продуктивности праці та 
ефективности виробництва або Організація країн Азії з продуктивності праці, 
існують і досі, щоправда, як "бліда тінь" свого колишнього блиску.

Найприйнятніші оцінки підвищення продуктивности безпосередньо завдяки 
реалізації програм технічної допомоги за планом Маршалла зробив 1954 року 
Генеральний комісаріат Франції з продуктивности праці. Він установив, що 
значне зростання продуктивности праці та ефективности виробництва 
відбулося в багатьох галузях промисловости та в сільському господарстві 
практично відразу ж після повернення груп спеціалістів зі США. На базі 
глибоких і всебічних досліджень Комісаріат прогнозував підвищення рівня 
життя на 100 % протягом найближчих 12 — 15 років. За 3 — 5 років щорічний 
приріст продуктивности праці в багатьох галузях промисловости підвищився 
від традиційного показника 1 % до 5 — 6 %. Маючи на увазі загальні розміри 
зростання продуктивности праці, уряд виділив центрові річний бюджет, 
еквівалентний 3,1 млн. доларів США, й асигнував суму, еквівалентну 19 млн. 
доларів США, на реалізацію позики для підвищення продуктивности праці та 
ефективности виробництва.

Як і у випадку всіх програм допомоги державному секторові, легше доку
ментально простежити масштаби діяльности щодо реалізації допомогових 
програм, особливо вихідні ресурси, аніж реальний внесок програм у ВНП або 
підвищення продуктивности праці. Коротше кажучи, масштаби та обсяги цих 
вихідних ресурсів були безпрецедентними в історії. Це можна наочно 
продемонструвати шляхом детальнішого опису розміру та впливу деяких 
програм.

Групи з питань підвищення продуктивности праці

До 1958 року одна або декілька груп практично з усіх галузей економіки 
країн Європи, всього близько 19000 чоловік, побували у США й познайоми
лися з роботою всіх галузей промисловости та сільського господарства. 
Реалізація програми тривала аж до початку 60-х років, і число учасників оз
найомчих поїздок збільшилося приблизно до 24000 чоловік (див. таблицю 2). 
Французькі групи склали п'ятсот звітів, британські — 209, по 100 звітів подали
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групи з Німеччини та Голландії. На початку 60-х років приклад цих країн 
повторили Тайвань, Японія, Південна Корея і, почасти, Філіппіни, Індія, 
Пакистан, Мексика, Бразилія та Чилі, а також країни Близького Сходу.

Таблиця 2. Чисельність груп, що здійснювали ознайомчі поїздки до США, 
та спеціалістів, відряджених зі США до Європи (склад груп ТД — 8 — 20 
чоловік, термін перебування — 6 — 8 тижнів)

Фінансовий Поїздки з Європи Відрядження
рік до США зі США до

1949 164 3
1950 1452 36
1951 2785 36
1952 4498 37
1953 3056 172
1954 2141 220
1955 2083Г) 165
1956 14406 (*) 273
1957 (по квітень) 1157 (*) 141

Всього: 18 742 1469

(*) Без представників Греції та Туреччини.

Метою було допомогти фірмам визначити можливі напрямки підвищення 
продуктивности та ефективности виробництва, а також забезпечити їх 
приблизними кінцевими показниками, до яких вони мають прагнути, вжива
ючи заходів щодо підвищення продуктивности й зниження виробничих втрат. 
Цей збірник із детальною інформацією про досвід діяльности підприємств 
США використовувався в Європі та інших регіонах як "путівник" при оцінці 
поточної ефективности роботи обладнання та визначенні стандартів і критеріїв 
зниження виробничих втрат. Статистичні послуги такого типу надавалися 
більшості країн. У перші роки реалізації плану Маршалла Франція попросила 
надати їй огляди по 36 галузях, Німеччина — по 78, Австралія — по 37.

Розробка національної статистики з продуктивности праці

Органи статистики майже всіх європейських та інших регіональних центрів 
із питань підвищення продуктивности праці та ефективности виробництва, а 
також багато національних інститутів направляли своїх співробітників до Бюро 
статистики праці США (БСП) для вивчання нових методів вимірювання й 
обліку продуктивности праці. їм також надавалася допомога в опануванні 
методологіями аналізу продуктивности на рівні підприємства та визначення 
загальних тенденцій розвитку продуктивности праці. У деяких випадках 
національні центри зверталися з проханнями про відрядження спеціалістів із 
статистики БСП для надання допомоги працівникам місцевих відділів 
статистичного обліку та навчання спеціалістів у національних економічних 
інститутах, промислових асоціаціях, закладах і організаціях великих 
промислових галузей.

Важливим результатом здійснення такої програми було розширення 
масштабів охоплення статистичною звітністю та юридичне обґрунтування 
заходів, що вживалися для оцінки проґресу в галузі збільшення продуктивности 
праці та ефективности виробництва у країнах Європи. Статистичні дані, якими 
раніше користувалися в Європі, якщо вони взагалі існували, мали надто
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загальний характер, стосувалися держави в цілому, й містили показники 
випуску продукції в людино-годинах, засновані на категоріях валового 
внутрішнього продукту (ВВП), зайнятости або трудовитрат. Результати нерідко 
виявлялися сумнівними через дію таких факторів, як зсув виробничих структур 
або моделей, дефлятори (коефіцієнти перерахунку в незмінні ціни), що 
розбігалися з даними про вартість виробництва, та сегменти соціальної 
структури (наприклад, збройні сили), які не піддавалися реальним 
вимірюванням. Спроби пов'язати виробничі показники з показниками 
зайнятости населення були також ризикованими без використання перевірених 
і вірогідних статистичних поправок, які забезпечували б відповідність даних 
про виробничу діяльність даним про зайнятість.

Аудіовізуальні засоби для вивчання виробничих технологій СІЛА

У межах програм технічної допомоги за планом Маршалла в розпоряджен
ня підприємств у країнах Європи були надані різноманітні аудіовізуальні 
засоби навчання — кінофільми, магнітофонні стрічки із записами лекцій, 
слайди, графічні матеріали, раніше підготовлені американськими фірмами для 
власних цілей навчання. Спочатку ці матеріали збирали групи, що здійснювали 
ознайомчі поїздки, а потім їх почала систематично збирати адміністрація плану 
Маршалла у Вашингтоні і розповсюджувати серед національних Центрів країн, 
що брали участь у програмах ТД, у відповідь на прохання підприємства або 
промислових асоціацій. Аудіовізуальні посібники ілюстрували різноманітні 
аспекти поліпшення виробничих процесів і навчання управлінського 
персоналу, майстрів та робітників.

Характерним прикладом діяльности центру з питань підвищення продук
тивности праці та ефективности виробництва можна назвати центр у Голландії, 
який витратив на початку 50-х років 265 тисяч доларів на створення великої 
фільмотеки. Придбання та показ фільмів також були дуже поширені у Франції 
та Норвегії, де цьому надавалося важливого значення. Великобританія 
придбала через систему технічних послуг 472 промислових кінофільми та 
використала за системою прокату ще 41 тис. фільмів, що 'їх подивилися 1 млн. 
850 тис. чоловік. Близько 100 000 фунтів стерлінгів було витрачено на 
виробництво фільмів про продуктивність праці у Великобританії. Європейське 
агентство з питань продуктивности праці створило власну центральну 
фільмотеку, що містила кілька сотень стрічок і щомісяця поповнювалася. 
Агентство також надавало допомогу країнам-учасницям програм за планом 
Маршалла у виробництві близько 100 промислових фільмів і допомагало 
дублювати 99 фільмів на інші мови.

Для показу в промисловості було орендовано 175 фільмів 1957 року, 2970 — 
1958-го, і до 1959 року планувалося збільшити 'їхню кількість до 4500. Японія 
була найбільшим споживачем технічних послуг, і її національний центр 
передав регіональним центрам на умовах прокату 478 фільмів, що їх 
подивилися 158 489 чоловік. Окрім того, 87 короткометражних фільмів було 
показано 25 363 працівникам. 86 фільмів перекладено японською мовою. В 
одному лише мегаполісі Токіо 119 тисячам чоловік продемонстровано 329 
фільмів і роликів.

Г. ВИСНОВКИ: УРОКИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Це реальний факт. У момент кризи уряди 15 країн усвідомили необхідність 
збільшити продуктивність праці та ефективність виробництва як умову 
економічного, а отже й політичного виживання. Ці уряди домоглися 
"консенсусу" серед вищих керівників промисловости та профспілок і зуміли 
довести доцільність реформ своїм громадянам. Вони оголосили про проведення
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національних програм підвищення продуктивности праці та про свою 
підтримку цих програм, доручивши їх виконання активним і здібним 
керівникам.

Картельовані галузі промисловости погодилися очолити рух за підвищення 
продуктивности, прийняти багатовимірні зміни, які неодмінно супроводжували 
ці реформи, і сприяти їм, а також зробити надбанням робітників та споживачів 
всі переваги та вигоди від підвищення продуктивности. Вони пішли на це не 
під впливом реальної конкуренції на ринку, а з побоювання, що 'їхні країни не 
виживуть, якщо вони цього не зроблять.

Під впливом цих побоювань політичне керівництво США — єдиної в той 
період промислової наддержави у світі — задумало план Маршалла і здійснило 
його, незважаючи на пасивність стомлених війною та її наслідками громадян.

Керівники промислових підприємств і ділові кола США відчинили свої две
рі десяткам тисяч відвідувачів із 35 країн, які обіцяли стати їхніми потен
ційними конкурентами, вони ділилися з ними технологіями управління та 
виробництва, що мало привести до підвищення продуктивності й відновлення 
конкурентоспроможности цих країн. Вони пішли на це, розуміючи серйозність 
і загрозливість ситуації, а також тому, що вони розуміли, що доки їхні гості 
зуміють здійснити на практиці все, чого вони навчилися, самі вони підуть 
далеко вперед.

Результати не забарилися і вони були разючими. Уже через рік після 
повернення на батьківщину спеціалістів, що працювали у складі груп, фірми 
звичайно відзначали зростання продуктивности праці на 25 — 50 % практично 
без збільшення основних фондів. Збиткові фірми, які "висіли на шиї" в 
картелів і вважалися першочерговими кандидатами на закриття у зв'язку з 
"безперспективністю" їхнього подальшого існування за умов гіпотетичної 
ринкової реформи, нерідко досягали різкого й негативного зростання продук
тивности праці та ефективности виробництва і виходили на міжнародний рі
вень продуктивности.

З відстані десятиліть можна сказати, що основними передумовами 
успішного здійснення програм ТД за планом Маршалла були:

а) політична прихильність до реформ на вищих рівнях державного 
управління на основі колективного консенсусу щодо того, що максимальним 
пріоритетом є підвищення життєвого рівня населення;

б) наявність виділених працівників центрів з питань підвищення про
дуктивности праці та ефективности виробництва і штатного персоналу, які 
добре розуміли причини й характер відставання та шляхи виходу з кризи;

в) готовність промисловости та сільського господарства в промислово 
розвинутих країнах прийняло групи спеціалістів з інших країн та навчати їх 
сучасних вимог і стандартів у галузі виробництва й управління, як цього 
вимагали сучасні умови економічної діяльности;

г) згода між політичними та економічними владами щодо того, що еконо
мічний ефект від підвищення продуктивности праці буде поширено й на пра
цівників і споживачів хоча б такою мірою, яка забезпечувала б їхню заці
кавленість у реформах.

1 Цей документ ґрунтується на результатах дослідження Дж. Сільбермана (Silberman J. 
The History of Technical Assistance Program o f the Marshall Plan and Successor Agencies, 1948- 
61) і містить висновки та рекомендації цього джерела.

“ Міністерство праці США, дані Бюро статистики трудових ресурсів.
3 Розширення можливостей вибору нових технологій завдяки плану Маршалла ставить 

під сумнів те припущення, що збільшення продуктивности праці відбите у табл. 1, є 
наслідком зростання інвестицій основного капіталу.

4 Див.: [De Long J. В., Eichengreen В.\ "План Маршалла: найуспішніша в історії спроба 
структурної перебудови". Робочий звіт N° 3899, листопад 1991, Національне бюро еконо
мічних досліджень. Можна одержати, звернувшися за адресою: 1050 Massachusetts Ave., 
Cambridge МА 02138 USA.
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5 Джерело: Mieko Nishimizju, "On the Methodology and the Importance o f the Measurement 
of Total Factor Productivity Change: The State o f the Art" (Princeton University, Mimeo).

Вихідні дані взято з узагальнених звітів про випуск продукції в приватному секторі 
промислово розвинутих країн, що були вміщені в дослідженні порівняльної продуктив
ности факторів виробництва (Christensen, Cummings and Jorgenson 1977). У першому 
періоді дані щодо Італії стосуються 1952 — 1960 pp., а щодо Голландії — 1951 — 1960 pp.

De Long J. В. Eichengreen В. Op. cit.
Програму підвищення продуктивности праці та ефективности виробництва було 

розпочато 1948 року, і робота над нею тривала до початку 60-х років. До 1952 року ця 
програма широко розповсюдилася в Західній Європі, а також у країнах Близького Сходу, 
Південно-Східної Азії, Латинської Америки й Тихоокеанського басейну. В міру 
розширення географії програми додавалися нові підпрограми для малих і середніх 
підприємств, стимулювалися іноземні інвестиції, створювалися первісні банківські заклади, 
що (фінансували програми розвитку.

Повоєнна технічна допомога західноєвропейській промисловості була спочатку дуже 
обмеженою за масштабами й обсягами, і її організатори припускали, що після відбудови 
інфраструктури продуктивність виробництва швидко досягне рівня США за рахунок 
припливу капіталу. Галузеві дослідження, про які згадувалося вище, виявили однак, що 
лише масовані поїздки до СІЛА груп управлінців, інженерів, профспілкових діячів, роз
робників виробів із відвіданням заводів і фабрик зможуть допомогти цим спеціалістам зро
зуміти можливості для збільшення продуктивности праці та ефективности виробництва на 
такому рівні, де можна спробувати досягти якісного поліпшення роботи тієї чи іншої 
галузі. Майже кожна третя досліджена компанія була філією американської корпорації, і 
технології та рівні продуктивности на цих підприємствах не дуже відрізнялися від 
незалежних британських підприємств. Цим висновкам передували глобальні вимірювання 
рівнів продуктивности у СІЛА, Великобританії та Німеччині, що їх виконав 1943 року 
Ласло Ростас на замовлення Національного Інституту економічних і соціальних дослід
жень. Див.: Rostas L. Industrial Production, Productivity, and Distribution in Britain, Germany 
and the United States. / /  Journal o f the Royal Economic Society. — 1943. — April. Ця робота 
разом із внеском, що його зробив відділ технолгічного розвитку та сприяння підвищенню  
продуктивности праці Бюро статистики праці США на первинних стадіях здійснення 
програм, великою мірою сприяла пробудженню інтересу країн-учасниць до технічної д о 
помоги, спрямованої на підвищення продуктивности праці, а також на створення нових 
або розширення чинних статистичних органів.

Кандидатів для поїздок пропонував Центр із проблем продуктивности праці та 
ефективности виробництва кожної країни й майже завжди затверджував апарат плану 
Маршалла у Вашингтоні. Членів делегацій відбирали відповідні промислові об'днання 
нерідко на основі рекомендацій Центру. Кандидати мусили домогтися від своїх праце
давців згоди на те, що вони не повернуться до виконання своїх обов'язків, доки доповідь 
про результати поїздки не буде опублікована й не стане надбанням численних відвідувачів 
підприємства — тобто протягом багатьох місяців багато найздібніших і найталановитіших 
працівників повинні були перебувати поза своїми робочими місцями. Ці зобов'язання 
порушувалися дуже рідко. Окремі члени робочих груп брали на себе відповідальність за 
складання звітів з таких питань, як загальна схема розміщення підприємства, наванта
жувально-розвантажувальні операції, випуск продукції одним робочим місцем, простій 
обладнання тощо.

10 Всупереч сподіванням, майже не використовувалися послуги інженерів-консультантів 
США, вони знадобилися через два-три роки після ознайомчих поїздок, коли було 
повністю опановано досвід навчання. До того часу європейські фірми переконалися, що 
вони розуміють зміст проблем, що постали перед ними, і можуть визначити, спеціаліст 
якого профілю їм потрібен і яке завдання вони можуть перед ним поставити.
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СПАДЩИНА

Анатолій ТКАЧЕНКО 

СИМОНЕНКОВА ДРАМА

Шістдесятилітнім його уявити неможливо. Перечитуючи, передумуючи, 
чимраз виразніше бачиш: інакше й бути не могло — з ним, у "нас"... Далі — 
освячення, сакралізація, показове порання колективно-підсвідомого чуття 
єдиної провини...

Тим часом поки ще не до "парадів". Найперш би — видати текстологічно 
вивірену, очищену від цензурних спотворень, максимально повну спадщину. 
Про це вже не раз ішлося1, однак і досі не доходять до цього ні академічні, ані 
ентузіастичні руки. І все ж мусимо вірити: колись-таки спроможемось у неза
лежній Україні на справді академічне, з любов'ю виплекане видання його тво
рів. А поки що — призбирування, накопичення, публікація нових і нових 
свідоцтв інтенсивної роботи всебічного Симоненкового хисту2.

Він прожив лише 28; із них на осмислену літературну творчість (включно з 
початківством), припадає останнє десятиліття його життя. Роки студентські, 
звичайно, найкращі. Далі — виснажливі газетярські будні, не вельми щасливе 
родинне життя, прокурені невсипущі ночі духовної праці!.. 1954-м роком дату
ються найрізноманітніші поетичні спроби, здебільшого не дуже ще високої 
художньої вартости; більшість із них і досі лишається неопублікованою і збері
гається у зворушливо скромних і вельми потріпаних зошитах та блокнотах, пе
реважно у Відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН Укра
їни (фонд 152)3. Так, у зошиті, зареєстрованому під одиницею зберігання № З, 
є дотепний віршований лист із Черкас до товариша (період переддипломної 
практики). Під № 4 — 15 поезії. Деякі з них згодом дошліфуються і ввійдуть до 
Симоненкових збірок; а деякі, надто ж іронічні, з солонуватими, навіть соромі
цькими зворотами, не завадило б нині почитати тим цнотливим українцям, 
котрі здійняли таку веремію довкола "Рекреацій" Ю. Андруховича.

У зошиті за Ко 6 — 42 поезії, здебільшого декларативні, хоч і не позбавлені 
естетичних знахідок. Є тут і неодмінні роздуми про призначення поета і поезії 
(“Про поезію”, “Ні, я не буду поетом таким...”). За всієї їхньої, як ми тепер би 
сказали, плакатности, автор ствердив згодом ті "плакати" власним життям:

Ні, я не буду поетом таким,
Щ о перед святом віршує.
Вимучить кілька свіженьких рим —
І на кальсони вторгує!

1 Див., напр.: Ткаченко А. Від олівця до видавця: Про потребу текстологічного дослід
ження творчості В. Симоненка. / /  Літ. Україна. — 1990. — 4 січня; Чорно-білі світлини 
доби. / /  Слово і час. — 1992. — N° 4. Принагідно висловлюю вдячність панові І. Кошелів - 
цю за люб'язно передану мені відбитку своїх коментарів до багатьох спотворень Симонен
кових текстів: чимало наших спостережень збіглося, але поле обсервацій тільки поширшало.

" 3 останніх публікацій див. подані В. Яременком "Парубоцькі” листи” В. Симоненка 
(Дніпро. — 1994. — N° 5 — 6) та надруковану Мирославою Гнатюк сторінку щоденника з 
дуже колоритним описом випровадження Василя "в науку" та ін., а також його переклади
з О. Блока. / /  ЗНТШ. -  Т. ССХХГУ. -  1992. -  №  5 -  6.

3 Є вони і в інших сховищах, наприклад, один — у Державному музеї літератури 
України (автор цих рядків мав нагоду докладно опрацювати його і оприлюднити деякі 
спостереження у літпортреті "Василь Симоненко: Нарис життя і творчості", 1990).
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Hi, я не буду у роки тяжкі 
Пісню співать солов'їну,
Марить про щастя, корчить смішки,
Бачачи в злиднях країну.

Ні, я вкладатиму в пісню свою 
Душу гарячу і щиру.
Слово луна хай у ріднім краю,
Тьму розвіваючи сіру.

Однак це зовсім не означає, що не було сумнівів, вагань, творчих невдач, 
навіть зневір'я у власних спромогах. Ось, приміром, яка "хроніка" складається з 
чотирьох віршів одного зошита (од. зб. Kq 13). Перший з них — без дати і 
незавершений, зате наступні три точно датовано — "23. II. 56” (з другого вірша 
побачимо, шо то вже ніч). І який діапазон протилежних душевних станів!

Я вже списався — не створив нічого,
А вже немає слів і вичерпав думки,
І в серце виливаються струмки 
Чогось холодного, байдужого, чужого.
І віють втомою намічені дороги,
Зробив лиш крок на них, а вже немає сил 
І дивляться презирливо з могил...

На цьому поезія уривається. Та й справді, що тут додаси? Але ж поет 
виходить із депресії — гадаю, того ж дня (ночі). Ось три наступні вірші:

От знову ніч і місто знов дрімає,
Тремтять під проводами ліхтарі,
А душу вимисли і привиди старі,
Шкребуть залізними колесами трамваю.

Я не засну, вони немов голодні,
До мене руки витягли криві,
Обірвані, розкішні, у крові 
На мене дивляться із чорної безодні.

Я — жертва їх. І жадні очі пильно 
За кожним рухом стежать неухильно,
Мов хочуть серця випити нектар.
Ну шо ж — чекайте на годину слушну,
А поки що ви лиш раби послушні 
І я над вами цар!

23. II. 56.

Все ще моє — попереду,
Я ще й почать не встиг 
Помислів довгу череду 
Вилити в мрамор книг.
Я не впаду під образами 
Кволих, бездарних злюк —
Все, що донині сказано —
Перший, несмілий звук.

23. II. 56.

Чи про славу, чи не славу, чи про сором і біду 
Ти співаєш так ласкаво — я втопаю у чаду.
І тремтять на білім фоні оречевлені пісні —
Пальці розово-червоні, груди стомлено-тісні.

І принадними мазками тануть лінії лиця.
Брови вигнуті разками, ніби тінь від каганця.
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Граціозно і пластично проплива твій силует —
Видно, в серці будуть вічно перестуки кастаньєт.

23. II. 56.

В останньому з цих віршів однієї ночі, надто в ритміці, вчувається відгомін 
О. Блока, якого Симоненко шанував і перекладав.

Тут же, в зошиті за № 13 всередині тексту драматичного твору, про який 
поговоримо нижче, знаходимо чернетку листа до якогось непойменованого 
видавця. Для ліпшого розуміння поетових настроїв наведу його цілком.

Прошу вибачити мені, що цим листом завдав Вам зайвого клопоту і відберу 
якусь годину вільного Вашого часу. Я знаю, що, можливо, неприємно буде Вам 
читати мої вірші, та й подібних листів одержуєте Ви, очевидно, немало. Тому 
буду Вам дуже зобов'язаний, якщо Ви їх все-таки прочитаєте і відповісте при- 
наймні кількома словами, чи варто мені продовжувати, чи ні. Я майже не 
звертався зі своїми творами в редакції, бо сам відчуваю, що в них не все гаразд. 
Але мої друзі запевняють мене, що в них "щось є". Дуже прошу Вас написати, чи 
справді це так. Зрозуміло, що надсилаю Вам те, що, на мій погляд, найбільш 
вдалося.

Якщо відповідатимете, напишіть на адресу: Київ, університет, ф-т журна
лістики, Симоненку Василю А.

З глибокою повагою

Симоненко

А в зошиті під одиницею зберігання № 12 натрапляємо на пізніші твори 
1959 — 1960-х років (той, хто реєстрував ці архівні надходження, не скрізь ви
тримав хронологічну послідовність). Є тут автографи віршів відомих, надру
кованих згодом у першій і єдиній прижиттєвій збірці поета "Тиша і грім" (1962)
— "Дід умер", "Дупло" та ін. Є й чернетка листа до видавця, в якій — 
повідомлення про два "смішні" вірші "(їй-бо, сам написав)". Далі — не вельми 
вдала спроба "серйозної" поезії-експромту "На чорні скелі бризка снігом 
піна..." і досить характерна приписка: “Проти дрібних правок не за
перечуватиму. Як писав нам один прозаїк: “Робіть з оповіданням, що хочете. 
Тільки прізвище моє залиште”.

Ох ці листи пори початківства до видавців! У них — і сумніви, і бажання 
побачити свій твір опублікованим, і прагнення зберегти власну гідність у 
прихистку самоіронії...

У цьому ж, "дванадцятому" зошиті міститься й уривок прозового твору без 
початку й кінця, досить цікавого своїм задумом та вже окресленими штрихами 
характеру героя... А також — початок згаданої п'єси зі студентського життя — 
"епізоди" перший", другий, третій (чистовик). Чернетку двох перших "епізодів" 
(причому, в зворотному порядку) знаходимо у зошиті під № 13, а в № 14 — 
четвертий епізод (тут його ще названо “картиною”, з чого висновуємо, що це 
теж чернетка). І, нарешті, останній фрагмент (ніяк не названий) — у зошиті під 
№ 8. Отже, вимальовується така послідовність: №№ 13, 14, 8 (чернетки), 12 
(чистовик, без двох останніх епізодів). Варто було б так і перереєструвати 
одиниці зберігання.

У розмові з В. Яременком з'ясувалося, що він має машинопис недокінчених 
Симоненкових "сцен життя студентського гуртожитку", правлений рукою 
автора. Звірили. Виявилося, що це початок передруку тієї ж п'єси (до половини
II "епізоду”, правлений за середину І). Вирішили звести все докупи і подати 
спільний варіант, який максимально враховуватиме й останню волю автора, і 
його творчий задум. Саме тому дозволили собі не прийняти деякі Симоненкові 
правки, кожного разу мотивуючи це у підтекстових виносках.

4. Сучасність-1 97



Звичайно, вона й недовершена, і часом не вельми вправно написана, ця 
студентська драма, але в ній теж "щось є". Є яскраві, іноді шаржовані 
характери, типи, за якими вгадуються й реальні прототипи; є неповторний 
колорит часу (два-три роки по смерті Сталіна, ось-ось буде, здавалось, назавж
ди "розвінчано" культ, "гвинтикову" психологію); є, зрештою, оте невловне 
"щось", яке й вирізнило згодом Симоненка з-поміж "безлічі всесвітів різних", та 
й з-поміж доброго і неоднорідного гурту шістдесятників.

Кажуть, Сталін запитав якось у свого лікаря: от ви зробили стільки-то 
операцій, а чи бачили ви там, усередині, душу? Той подумав і відповів: але я не 
бачив там і совісті. Не беру ні запитання, ні відповіді в лапки, бо десь був про 
це вичитав і не певен за достеменність прямої мови. Але суть — саме така.

Так і з художніми творами: можна скільки завгодно їх "оперувати", роз
тинати скальпелем аналізу, розкладати по термінологічних шухлядах "художніх 
засобів" тощо — і не завважити головного. Тим паче, що не в усіх творах 
"воно" є. Бо ж увідхнути можна лише, що маєш. Симоненко — мав. Зрештою, 
оте найголовніше "щось" і не дало йому жити. І тепер би не давало. Бо — 
невмируще. І юне. Як оця драма про двадцятилітніх, написана їхнім довічним 
ровесником.
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Василь СИМОНЕНКО

[П'ЄСА БЕЗ НАЗВИ]

Зі студентського життя

Дійові особи:

Леонід Загірний*, студент IV курсу, поет. 
Анатолій Кравченко, студент, його друг.
Таня Щерба, студентка.
Галя, її подруга.
Валя
Марійка
Валерій студенти.
Борис
Марк

В епізодах — короткий хлопець, висока дівчина, продавщиця морозива, 
студенти обох статей і т. д.

Е П І З О Д  І

Кімната в студентському гуртожитку: стіл, чотири стільці, в глибині двоє ліжок. Анатолій читає 
книіу, Валерій стоїть біля відчиненого вікна. Вечоріє. Вривається Борис:

БОРИС. Хлопці, сенсація!
АНАТОЛІЙ. Заткнись, ходяча говорильня. Шумів би в коридорі.
БОРИС. Та кинь ти ламатися. Кажу вам — сенсація. Слухайте! Леонід... 
АНАТОЛІЙ. Ну, гаразд. Мели. Тільки покоротше.
БОРИС. А я багато і не вмію. Ну, ось і кажу: Леонід сьогодні знову освідчився в 

некоханні. Валі. Він п'яний.
АНАТОЛІЙ. Ну, це вже ти заливаєш.
ВАЛЕРІЙ. Ти б помовчав, а то почне огризаться.
БОРИС. Гризіться самі. Кажу — п'яний, або випивши. Вибрався на четвертий 

поверх, викликав її з кімнати і на весь коридор ляпнув: "Валю, я п'яний. Якщо 
думаєш докоряти, відклади цю потіху на завтра. Підкреслюю — я п’яний, і тому 
такий бідовий, що говорю щиро. Я тебе не люблю. Ти скучна. Завтра просплюсь і 
буду каяться. Але ти не вір. Гуд бай. Привіт монахиням". І поплівся на танці. 

АНАТОЛІЙ. Між іншим, він не танцює, але це неважно — бреши далі.
БОРИС. Сам ти не танцюєш! Зате він пристав до Марійки і запевняє її, що...** 
АНАТОЛІЙ. Льоня пристав до Марійки? А може, навпаки? — він же її не може 

терпіти.
БОРИС. Тверезим він її не переварює, а коли під мухою — симпатизує. 
АНАТОЛІЙ. Льоня — чудак. Феномен.
БОРИС. Сам ти феномен. Займи з цього приводу червонець.
АНАТОЛІЙ. Знов у їдальню? Обжора.
БОРИС. Сам ти обжора. В кіно.

*У чернетці rV-го "епізоду" (картини) прізвище Леоніда — Канівець. — А. Т.
** Тут закреслено таке продовження: "...що фокстрот куди приємніший танець, ніж 

вальс". — А. Т.
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ВАЛЕРІЙ. Знову буде скиглить під 112 кімнатою. Не давай ти йому грошей, 
Толя. Однак з ним ніяка не піде. Обридає всім слухать твої теревені, колеґо. 

БОРИС. Не до тебе з чаркою, то й не чокайся. (До Анатолія) Ну даєш? 
АНАТОЛІЙ (дає гроші)*. Розміняй у буфеті. Здачу негайно.
БОРИС. Там буде видно. {Виходить).
АНАТОЛІЙ (вслід). Цей професійний їдок частіше позичає гроші, ніж ти 

виступаєш на зборах. Не заздриш?
ВАЛЕРІЙ. Ти завжди шипиш. Навіщо ж давав гроші? Це негарно.
АНАТОЛІЙ. А я чхав на це. Грошей мені не жаль. їх у мене більше, ніж слів у 

твоєму лексиконі.
ВАЛЕРІЙ. Було б чого носа драти. І взагалі таких суб'єктів, як ти, 

перевиховувати треба. І тобі і Льошці шию милити слід. І добряче.

Його слова чує Леонід, що зайшов непомітно.

ЛЕОНІД. Браво, юначе! Біс! Ще одна така промова — і про Ціцерона навіть 
згадки не лишиться.

ВАЛЕРІЙ. Не люблю я вас: тебе і його.
ЛЕОНІД. У взаємності можеш не сумніватися. Принаймні з мого боку. 
АНАТОЛІЙ. Та з обох боків.
ВАЛЕРІЙ (хоче говорити ядовито). А ти завжди в нього на поводку ходиш. 
АНАТОЛІЙ. А він людина непогана. За ним і на поводку можна. Ти ходиш на 

поводку своєї тупості і думаєш, що розумний. Це істинна трагедія.
ВАЛЕРІЙ. Ти ображаєш?
ЛЕОНІД. Ні, що ти. Це звичайна репетиція. Він просто перевіряє, що ти 

можеш зрозуміть. Ти ніби піддослідний кролик.
ВАЛЕРІЙ. Багато таких кролеводів.
ЛЕОНІД. Валерію, не псуй мені сьогодні настрою. Однак нічого розумного не 

скажеш, а це сумно. Та й прийшов я не для цієї війни. Чув, що Коля поїхав на 
"родіну" по картоплю?

ВАЛЕРІЙ. Ну, поїхав. Що з того?
ЛЕОНІД^ Нічого. Тобі, надіюся, відомо, що я живу зайцем?
ВАЛЕРІЙ. Допустим...
ЛЕОНЩ. Якщо ти самостійно не можеш зробити висновку, то я підкажу: мені 

обридло спати валетом, і сьогодні я переночую на його ліжку.
ВАЛЕРІЙ. Ти думаєш?
АНАТОЛІЙ. Про що тут думати? Смішно.

З'являються Борис і Марійка.

БОРИС. Здоров, Льонька!
ЛЕОНІД. Здоровий і так.
МАРІЙКА. Вечір добрий, хлопці.
ЛЕОНЩ. Куди це нарядилися так? Марійка он притрусилась пудрою, як 

мірошник^борошном.
МАРІЙКА Ну, це вже занадто. Я не ждала від тебе. Грубий жарт.
АНАТОЛІЙ. Зате вірний.
ВАЛЕРІЙ. Маріонетка.
БОРИС. Льонька, ти повинен пробачитися.
ЛЕОНЩ. Я? Перед ким і з якого дива?
БОРИС. Не прикидайся ягням.
АНАТОЛІЙ. Облиш. Краще давайте в дурня зіграємо.
БОРИС. Ми не маємо часу — йдемо в кіно.
МАРІЙКА. Я, мабуть, уже не піду. Льоня, ходім на танці.
БОРИС. Які там у біса танці, коли вже й квитки в кишені!
ЛЕОНЩ. Не хвилюйся.
БОРИС. Сам ти не хвилюйся! Ось квитки. Що ж я продавать їх буду? 
АНАТОЛІЙ. Хлопці, ідея! Тут два конкуренти — Борис і Льоня. Киньмо 

жеребок.

* Цю ремарку теж викреслено. Зберігаємо її для акторів. — А. Т.
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МАРІЙКА. Як?
АНАТОЛІЙ. Хто виграє — з тим ідеш ти.
ВАЛЕРІЙ. Монету кинемо?
ЛЕОНІД. Ні, граємо в карти. Дурень іде з нею.
АНАТОЛІЙ. Здорово! Згода?
МАРІЙКА. Давай, хоч, власне, це принизливо...
ЛЕОНІД. Кинь ти ламаться. Гра чесна.

Борис тасує і роздає карти.

МАРІЙКА (до Леоніда). Бажаю тобі програться.
АНАТОЛІЙ. Ще б пак!

Борис і Леонід грають. Напружена пауза. Стук у двері.

ВАЛЕРІЙ. Можна.

Знову стук.

АНАТОЛІЙ. Виглянь. Певне, якась дівиця, або першокурсник.
ВАЛЕРІЙ (виглядає за двері). Це ти, Валю? Заходь.

Входить Валя — вродлива, струнка дівчина. Вона трохи засмучена.

ВАЛЯ. Добрий вечір.

Анатолій, Валерій, Марійка вітаються.

БОРИС. Стій! Ти не так б'єш.
ЛЕОНЩ. Не так дивишся, браток. Бубна козир.
ВАЛЯ. Що це у вас тут?
АНАТОЛІЙ. Дуель.
ЛЕОНЩ (до Валі). А, це ти. Сідай. (До Бориса) Куди ти сунеш? Не пройде 

номер. Тяти.
ВАЛЕРІЙ. Тобі, Боря, все одно...
АНАТОЛІЙ. Навпаки, дурнем йому зручніше.
ЛЕОНЩ. Туз. Береш? Ну, от і все (встає). Як бачиш, Марійко, мені не везе. Іди 

в кіно...
МАРІЙКА. Псі, скучно.
БОРИС. Сама ти скучна. Договір сильніший від грошей. Ідем.
ВАЛЕРІЙ. Стривайте, я з вами.
БОРИС. Скоріше (підходить до Анатолія, всовує гроші в карман. Тихо): Я взяв 

п'ятнадцять. На морозиво.
АНАТОЛІЙ. Добре.
ВАЛЕРІЙ. Я готовий.
МАРІЙКА. Щасливо вам скучать! Даремно ти виграв, Льоня.

Валерій, Борис, Марійка виходять.

ЛЕОНЩ. Ха-ха-ха. Дурепа! Пішла... ой, надірвуся.

Валя мовчить. Анатолій бере книгу, лягає на ліжко, читає. Валя підходить до Леоніда.

ВАЛЯ. Льоня...
ЛЕОНЩ. Що?
ВАЛЯ. Поговорити нам треба.
ЛЕОНЩ. Говори.

Валя очима показує на Анатолія.
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ЛЕОНЩ. Толя, сходи в буфет.
АНАТОЛІЙ. Це можна. Будете йти — занесіть ключ в сусідню кімнату. 

(Виходить).
ВАЛЯ. Льоня...
ЛЕОНЩ. Забула, як звуть?
ВАЛЯ. Льоня!
ЛЕОНЩ. Чув. Вип'єш води? (Наливає стакан, подає. Вона глянула на нього з 

докором. Зітхнула. Випила).
ВАЛЯ. Льоня...
ЛЕОНЩ. Не повторяйся.
ВАЛЯ. Ти не забув, що говорив сьогодні?
ЛЕОНЩ. Ні.
ВАЛЯ. Hv?
ЛЕОНЩ. Що?
ВАЛЯ. Як що? Ти...
ЛЕОНЩ. Що я? Повторити?
ВАЛЯ. Ні. Не те. Я хотіла... просто... правда це?

Леонід мовчить.

ВАЛЯ. Мовчиш. Ну, скажи що-небудь.
ЛЕОНЩ (сумно). Що мені говорити? Ти хочеш, щоб це була неправда. Я знаю.
ВАЛЯ. Хочу (схиляється йому на груди). Ти такий холодний, стриманий. А ти ж 

у мене один був і лишився.
ЛЕОНЩ. Та вірю, хоч і знаю, що брешеш. Це ж примітивно.
ВАЛЯ. Льоня! Як ти можеш...
ЛЕОНЩ. Вибач. Не те говориш. Чому ти така сліпа, віддана? Ніби винна.
ВАЛЯ. Невже я винна, що люблю?

Довга пауза.

ВАЛЯ. Льоня...
ЛЕОНЩ. Що?
ВАЛЯ. Скажи... любиш?

Леонід мовчить.

ВАЛЯ. Мовчиш...
ЛЕОНЩ. Поговоримо без дорікання. Спокійно. Я не байдужий до тебе, але... 

слово, сам нічого не знаю. Відчуваю, що негарно, огидно... Ти хороша, порядна. Я 
тебе навіть не вартий.. А на серці — пустка... Хто винен — бог зна*

ВАЛЯ. Невже все прахом? А пам'ятаєш, Льоня, як ми вперше стояли на 
Володимирській гірці?

ЛЕОНЩ. Пригадую.
ВАЛЯ. Ти був хмурий, мовчазний. Я підійшла й запитала, на кого ти дмешся. І 

ти відповів, що просто відчув свою нікчемність у порівнянні з тією красою, що 
відкривається на тім березі, що ти ніщо в порівнянні з нею.

ЛЕОНЩ. Я тоді був надто сентиментальний. Дивився на лівий берег і бачив 
свою Полтавщину, стареньку матусю, дівчат у голубих вінках.

ВАЛЯ. А потім ти запитав у мене: "Якого біса ти до мене пристала? Ішла б 
зубоскалила разом з усіма". З того моменту я і зацікавилася тобою.

ЛЕОНЩ. І небезуспішно.
ВАЛЯ. Майже рік ти нічого не знав і не хотів знати. Тільки...
ЛЕОНЩ. Історія — цікава річ. Але це мені вже сто раз відомо**.
ВАЛЯ. Ну добре... Я, мабуть, піду... поговоримо іншим разом.

* Останні два слова у цій фразі виправлено на "не знаю". Очевидно, при передруку 
підшукався "ідеологічно" менш дразливий варіант. Та оскільки ця правка не зафіксована 
рукописно, дозволяємо собі зберегти первісний текст. — А. Т.

**Подальший текст, аж до репліки Леоніда "Ну й влип", у машинописі закреслено, і 
далі рукописної авторської правки нема. Очевидно, щось перешкодило читанню та 
правці. Тому для зв'язку дії мусимо поновити закреслене. Далі йдемо за машинописом, 
який лиш подекуди відрізняється від чистового рукопису. — А. Т.
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Вона явно чекає, щоб він затримав її, але Леонід мовчки закурює. Погляд його далекий, 
відсутній.

ВАЛЯ. Я пішла., до побачення... до побачення...
ЛЕОНЩ. Що? Ти вже йдеш? До побачення.

Валя швидко виходить.

ЛЕОНІД. Ну й влип. (Бере лист, читає. Згодом входить Анатолій).
АНАТОЛІЙ. Помирилися?
ЛЕОНЩ. З, нею? Ні.
АНАТОЛІЙ. Помиришся?
ЛЕОНЩ. Не знаю. Видно буде. Жаль її.
АНАТОЛІЙ. А себе? Для чого лицемірити? Не любиш — скажи. Вона 

розторопна дівчина. Зрозуміє.
ЛЕОНЩ. Так то так. Але вона, видно, справді любить.
АНАТОЛІЙ. Звичайно.
ЛЕОНЩ. Але це ж страшно. І соромно мені.
АНАТОЛІЙ. Видумки. Від кого лист?
ЛЕОНЩ. Від матері. Хороша вона.
АНАТОЛІЙ. Ти про кого?
ЛЕОНЩ. Про матір, звичайно.

Входить Валерій, мовчки роздягається.

ЛЕОНІД. Так швидко?
ВАЛЕРІЙ. Конфуз. Закурив у вестибюлі. Підійшов міліціонер, зідрав півчер- 

вонця. Я не настільки багатий, щоб потратити ще один на кіно. Та й фільм, го
ворять, нецікавий. Трофейний.

АНАТОЛІЙ. Твоя міліція тебе береже... від хороших фільмів.
ВАЛЕРІЙ. Не смішно.
ЛЕОНЩ. А мені весело. Ти живеш по інструкції, мислиш по інструкції, і гроші 

в тебе забирають по інструкції. Потіха.
ВАЛЕРІЙ. Тебе завжди радує чуже нещастя.
АНАТОЛІЙ. Нещастя? Ловкач! Може, тебе гладити по голівці: "Валерик, не 

нюняй".
ВАЛЕРІЙ. Не люблю я вас, індивідуалісти. З усього смієтесь, все в жарт 

перевертаєте. Злісно якось у вас виходить. Смієтесь зі злобою.
ЛЕОНЩ. Як уміємо, колего. Зате не заздримо нікому, не мішаємо іншим жить. 

Ти розпинаєшся на кожних зборах. Колективіст! А попробуй у тебе троячку 
позичить.

ВАЛЕРІЙ. Причому тут троячка? Яке кому діло...
ЛЕОНЩ. Ніякого, ясно. Особливо нам. Просто всі ви, малі, копійчані, ховаєте

ся за колективізм. Боїтеся, щоб не побачили, хто ви насправді. Труситеся сказати 
що-небудь своє. Лицемірите, обливаєте брудом інших, плюєтесь. Хочете знайти гір
ших від себе̂  щоб виправдати свою нікчемність.

ВАЛЕРІЙ. Ну, це вже занадто. Я можу на зборах тобі всипать. Ти ж ком
сомолець.

АНАТОЛІЙ. Облиш товкти воду в ступі. Доносити ти вмієш, це відомо. А 
Леонід перш за все людина, поет, а потім комсомолець, дурню.

ВАЛЕРІЙ. Доносити, — ти сказав?
ЛЕОНЩ. Ну да, доносити. Або, як це називається, виконувати свій обов'язок. 

Кастрати.
ВАЛЕРІЙ. Що? Ну, поплатишся ж ти...

З'являється Борис, чує останні слова.

БОРИС. Сам ти поплатишся! А я, власне, вже поплатився.
АНАТОЛІЙ. Чому ж ти не в кіно?
БОРИС. Та закомизилася. Перед самим початком не схотіла. Пішла на танці.
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ЛЕОНЩ. Горила.
БОРИС. Хто? Я?
ЛЕОНЩ. Та ні, Марійка. Плюнув би ти на неї. Теж мені цяцьку знайшов! 
БОРИС. І плюну. Ну її к чорту! А чого цей [показує на Валерія) тут розійшовся? 
АНАТОЛІЙ. Лає нас за індивідуалізм.
БОРИС. A-а, стара казка. Ви — хлопці на во! Це кожен скаже... [, хто не 

корчить із себе архіпатріота]*.
ВАЛЕРІЙ. Підлизуєшся?
АНАТОЛІЙ. Дундук ти, Валерій**.

Стук у двері.

ЛЕОНЩ. Можна!

Входить Марійка.

МАРІЙКА. Льоня, ходім на танці.
ЛЕОНЩ. По-перше, я не танцюю...
МАРІЙКА. Я теж.
ЛЕОНЩ. ... а по-друге, я тебе програв у карти. І взагалі пішла ти під три чорти, 

дурепо!
МАРІЙКА. Псі, розкричався. Грубо ж. Ну, не йдеш?

Хлопці регочуть.

МАРІЙКА. Ну й іржіть, а я піду.
БОРИС. Іди ти сама, голубко

Кінець І епізоду***.

ЕПІЗОД II

Вестибюль університету. Входять Леонід, Анатолій.

АНАТОЛІЙ. Тут, рівно о другій.
ЛЕОНЩ. Тут так тут. Що вона за одна?
АНАТОЛІЙ. Землячка, разом школу кінчали.
ЛЕОНЩ. Хороша?
АНАТОЛІЙ. Як тобі сказать... Нічого особливого... А втім, я в неї був трохи 

закоханий. У школі. Вона, здається, теж. Потім все пройшло і ми просто лишилися 
друзями.

ЛЕОНЩ. Щось до сьогодні ти про неї нічого не говорив.
АНАТОЛІЙ. Вона вчиться в Львові. Ми зрідка обмінювалися вітальними 

посланнями. Зараз приїхала на практику.
ЛЕОНЩ. Ну, це неважно. Дарма ти мене замішав у цю історію. Вона, певно, 

скучна і, як всі посередні дівчата, кокетка.
АНАТОЛІЙ. Навпаки, вона весела і проста. Та зрештою, я ж привів тебе не 

свататись.
ЛЕОНЩ. Тільки цього й не вистачало! Який же я в біса жених?

Входить Борис.

БОРИС. A-а, моє шануваннячко. Толя, тебе негайно викликають в деканат. 
АНАТОЛІЙ. Мерсі. Якого чорта я там не бачив?

* Слів у квадратових дужках немає в машинописі (напевне, їх вилучено внаслідок 
авто цензури). — А. Т.

** У машинописі тут одне слово: "Ідіот". Цю фразу, як і ту, що в квадратових дужках, 
вважаємо виразною, відповідною творчій волі автора (є таке поняття в текстології), саме 
тому зберігаємо рукописні варіанти. — А. Т.

*** У машинописі замість цієї ремарки — "крапка". Та оскільки наприкінці наступних "епі
зодів" (сцен) ця новація послідовно не проведена, зберігаємо рукописний варіант. — А. Т.
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ЛЕОНЩ. Видно, за вчорашню півпару. Прийдеться терпляче пояснять декану, 
що його лекціями не можна вгамувати ні духовного, ні фізичного голоду.

БОРИС. Та ні, щось не те. Там знов переплутали якісь довідки у відділі кадрів. 
ЛЕОНЩ. Ясно, вияснятимуть, чим займався до революції.
АНАТОЛІЙ. Якщо так, то сумно. Я був сумнівним елементом — ніде не 

працював, нічим не займався, ба, навіть не жив тоді.
ЛЕОНЩ. Значить, не визнавав революції. Інакше чому ти народився майже 

через двадцять років після неї? Логіка проста.
БОРИС. Сам ти логіка. Я пішов. Так ти, Толя, зайди зараз, щоб не було ніяких 

непорозумінь. ̂
АНАТОЛІЙ (весело). Ні, ні, я не симулянт, що ти. Я вже йду.
ЛЕОНЩ. А як же землячка?
АНАТОЛІЙ. Доведеться тобі зустріти.
ЛЕОНЩ. Спасибі. Боюся тільки, що піймаю не ту, що тобі треба.
АНАТОЛІЙ. Вона помітна. Ти обов'язково замітиш її.
ЛЕОНЩ. Ти думаєш? Ну що ж, попробую впізнать незнайому. До речі, як її 

ім'я?
АНАТОЛІЙ. Таня. Таня Щерба. Затримай її до мого повернення.
ЛЕОНЩ (кисло козиряє). Слухаю, сір!
АНАТОЛІЙ. Браво! Не вішай носа. Я скоро. (Пішов.)

Леонід лишається сам. Стоїть під колоною, курить. Групами, поодинці по вестибюлі вештаються 
студенти. Його погляд зупиняється на парочці — висока дівчина, короткий юнак.

ЮНАК. А вчора знов та сама історія. Я прийшов, тебе нема...
ДІВЧИНА. І не буду. Мені просто незручно з тобою. Ти ж удвічі коротший. 
ЮНАК. Але ж не моя вина. Та й не фізичне ж головне. Душі...
ДІВЧИНА. Зрозумій ти: мені ніяково. Та й збоку на таку пару смішно дивиться. 
ЮНАК. Але ж... Ну що я можу зробити?
ДІВЧИНА. Треба вирости. Я пішла.
ЮНАК. Стривай, я ж... (іде за нею).
ЛЕОНЩ. Ще одна сучасна трагедія (сміється). "Ты в синий плащ печально 

завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла". А тут на тобі — не виріс. Потіха!

З вулиці заходить група студентів, серед них Марійка, Валя.

МАРІЙКА. Валю, он Льоня. Підійдем?
ВАЛЯ. Де? (Підходять.) Здрастуй.
ЛЕОНЩ. Привіт. Здрастуй, Марійко.
МАРІЙКА. Здоров. Псі, а я думала, що ти й досі злишся.
ЛЕОНІД. Помиляєшся. Ти для мене не існуєш.
МАРІЙКА. Льоня, грубо ж. І образливо.
ЛЕОНЩ. Може. Але я говорю правду. Брехать не вмію.
ВАЛЯ, (з натяком). Я б не сказала.
ЛЕОНІД (сухо). Твоя справа.
МАРІЙКА. Не люблю сімейних перепалок. Піду. (Іде.)
ВАЛЯ. Ти знов її образив. Як вона тільки терпить?
ЛЕОНЩ. А я прошу її терпіти? Чого вона пристає до мене? Ти теж знайшла з 

ким злигаться.
ВАЛЯ. Це вже моя справа. І чому тобі раптом небайдуже, з ким я дружу? 
ЛЕОНЩ. Бо ти ж не дурна. А вона самка і говорить завжди про їжу та хлопців. 

Противно.
ВАЛЯ. Цікаво, що ти про мене іншим говориш. Теж знущаєшся?
ЛЕОНЩ. Спасибі. Ти в них і запитай. Пробач, я зараз. (Підходить до дівчини, що 

зупинилася під іншою колоною). Пробачте, ви не Таня?
ДІВЧИНА. Ні, я не Таня.
ЛЕОНЩ. Жаль. (Повертається до Валі.) Треба зустріти землячку Толі, а я її 

ніколи не бачив.
ВАЛЯ. Новий роман?
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ЛЕОНЩ. Смішна ти стала. Чому ти вважаєш мене злодієм, чи повісою? 
Даремно злишся.

ВАЛЯ. Сам винен.
ЛЕОНЩ. Ні, не сам. А втім, ти, мабуть, маєш рацію. Вам краще брехать.
ВАЛЯ. Я для тебе окремо вже не існую?
ЛЕОНЩ. З чого ти взяла?
ВАЛЯ. Ти ж говориш "вам", "ви"...
ЛЕОНЩ. A-а, ти про це. Можливо, ти права. Не думав. У всякому разі, тут уже 

не я винен.
ВАЛЯ. Виходить, я?
ЛЕОНЩ. Ти почала говорити і думати, як мої вороги. Дріб'язкові придирки, 

мілкі видумки, обмежені, тупуваті обвинувачення.
ВАЛЯ. Знаю, що вмієш викручуватися. Не вперше.
ЛЕОНЩ. От знов. Дешево і нерозумно. Як ти не розумієш?
ВАЛЯ. Я тебе давно не розумію.
ЛЕОНЩ. Зате я тебе розумію. Ти, як папуга, стала повторяти чужі слова. 

"Егоїзм... зазнався. Ти нікого не любиш. Самозакоханий". Скоро скажеш, що я 
цинік і... що там ще плетуть твої нові колеґи?

ВАЛЯ. Не те говориш, Льоня.
ЛЕОНЩ. Я все прекрасно бачу. Боюся, що все ти закінчиш якоюсь пошлою 

пліткою. Поетеса!
ВАЛЯ. Ну, знаєш, це вже занадто!
ЛЕОНЩ. Говорю, що думаю.

Входить Таня, з нею високий юнак Марк і Галя.

ТАНЯ. Ми трохи запізнилися.
ГАЛЯ. Його нема?
ТАНЯ. Не видно. Ще не прийшов.
МАРК. А може, вже пішов? І взагалі, для чого це рандеву?
ТАНЯ. Тебе не просили. Можеш відпливать.

Проходять повз Леоніда і Валю, стають під сусідньою колоною.

ВАЛЯ. А все-таки ти у всьому винен.
ЛЕОНЩ. Облиш цей прокурорський тон. Що я тобі зробив поганого?
ВАЛЯ. Не знаєш?
ЛЕОНЩ. Ні. Якщо ти любиш мене, то причому тут я?
ТАНЯ (під сусідньою колоною). У наших сусідів войовничий настрій.
МАРК. Що вони говорять? Вона така гарна і така засмучена.
ТАНЯ. Піди розвесели.
ВАЛЯ (Леоніду). На нас, здається, звергають увагу.
ЛЕОНІД. Може.
МАРІЙКА (іна сходах). Валю, іди сюди. Скоріше!
ЛЕОНЩ. Тебе кличуть.
ВАЛЯ. Ходім? Ну, як хочеш...

Пішла гордо і незалежно. Леонід закурює. Стоїть. Слухає розмову під сусідньою колоною.

ГАЛЯ. Може, він листа не одержав?
МАРК. Я майже переконаний. І взагалі, для чого це рандеву?
ТАНЯ. Що ти зарядив "для чого" та "для чого"! Ніби тебе хтось тримає. Іди собі 

гуляй.
МАРК Мій обов’язок мужчини...
ТАНЯ. Який ти в біса мужчина? Стоїш і ниєш...
ГАЛЯ. Ага, маєш!
МАРК. Ну, я вище образ. Нуль уваги.
ТАНЯ. Звичайно, нуль. Та й не ображав тебе ніхто.
ЛЕОНЩ (про себе). Бідова дівка. Може, вона?
ГАЛЯ. І все-таки мені теж надоїло.
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ТАНЯ. Ну, ідіть з богом. Я не тримаю.
МАРК. Мій обов'язок мужчини примушує залишитися.
ЛЕОНЩ (підходить). Пробачте, я не помішав? Серед вас, часом, немає Тані 

Щерби?
МАРК. Є. Що з того?
ЛЕОНЩ (Марку). Надіюся, що це не ти?
ТАНЯ (сміється). Ні, це я.
ГАЛЯ. Це вона.
ЛЕОНЩ. Дуже приємно. Я так і думав.
МАРК. Неясно.
ЛЕОНЩ. Зараз буде ясно. Я — друг Анатолія.
МАРК. Ви — його секретар?
ГАЛЯ. Марк!
ЛЕОНЩ. Нічого. Я починаю розуміти, чому ти такий довгий.
МАРК. Неясно.
ЛЕОНЩ. Можу пояснити. Мозочок у тебе сильніше розвинутий, ніж великі 

півкулі.

Таня щиро регоче.

ГАЛЯ. Марку, ти знов сів у калошу.
ТАНЯ (сміється). Йому не звикать, але це неважно. Де Анатолій?
ЛЕОНЩ. Нарешті дійшли до суті. З вашого дозволу — я за нього.
МАРК. Так і знав!
ЛЕОНЩ. Мені подобається твій темперамент, але зараз він ні до чого. Толя 

скоро буде.
ТАНЯ. Він одержав мого листа?
ЛЕОНЩ. Звичайно. І прибув сюди вчасно. Але його викликали в де-канат. 

Тепер, якщо не заперечуєте, моє ім'я Леонід, можете називати просто Льонькою. 
МАРК. Великодушно. А я Марк, тільки Марк.
ЛЕОНЩ. Звичайно, не Твен.
ТАНЯ. Це — Галя, моя подруга. Хороша дівчина.
ЛЕОНЩ. Видно і без коментарів. Дуже приємно.
МАРК. Неясно.
ГАЛЯ. Що тобі неясно, Марку?
ТАНЯ (Леоніду). Не звертайте. Він...
ЛЕОНЩ. Переходь на "ти". У мене не вистачить галантності "викати" 

півгодини.
ГАЛЯ (Марку). Залізний хлопець! Ех ти!..
МАРК. Протестую.
ЛЕОНЩ. Ти маєш право? Дивно.
МАРК. Нічого дивного. Я мужчина.
ТАНЯ. Стара казка.
ЛЕОНЩ. І надто фантастична.
ГАЛЯ. Ти — безусий баламут. Та й прав ти маєш не більше, ніж я дозволю. 
ЛЕОНЩ. Конституційна монархія. (До Марка.) Ти заспокойся, я не збираюся 

конкурувати.
МАРК. І добре робиш. Однак безнадійно.
ГАЛЯ. Ну, це ще як сказать.
ТАНЯ. Облиште ви цю нудну перепалку.

Швидко спускаються по сходах Борис, Ва^я, Марійка.

БОРИС (на ходу). Льоня, мчи в клуб. Дають квитки на вечір Блока і Єсеніна. 
Черга дика.

ВАЛЯ. Я вже взяла.
ЛЕОНІД. Даремно. У мене є квиток.
МАРІЙКА. Чому ж ти не сказав?
ЛЕОНЩ. Забув. Та й, признатися, не хотів іти у вашій компанії.
БОРИС. Ну, це вже зря.
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ВАЛЯНУ нього нова... компанія.
МАРІЙКА. Ходімте.
БОРИС. Ідем. Льоня, сьогодні тільки третя пара. Ми спішимо в читалку. 

Виходять.

ТАНЯ (Леоніду). Мені здається, що я тебе десь бачила.
ЛЕОНІД. Мене? Навряд. Просто я трохи схожий на Толю.
ТАНЯ. Ні крихти! Ти надто оригінальний.
МАРК. Для тебе це головне. А він, до речі, нічим не кращий від мене.
ТАНЯ. А хіба я гірша від Галі, що ти біля неї в'єшся?
МАРК. Ні хвилини в цьому не сумнівався.
ГАЛЯ. Ну й брешеш! Получив гарбуза в неї та й кинувся заробляти в мене. І 

заробиш.
ЛЕОНЩ. Ви б трохи стриманіше, я все-таки посторонній.
ТАНЯ. Кому як. Я вже до тебе звикла.
ЛЕОНЩ. І мені чомусь здається, що я тебе знаю давним-давно.
МАРК. Скоро виявиться, що ви близнята, або, в крайньому випадку, друзі 

дитинства.
ГАЛЯ. Ой, плоский ти, Марку!

З'являється Анатолій.

АНАТОЛІЙ. Таню, здрастуй, чортеня!
ТАНЯ. Толю! Ой, який ти... здрастуй...
АНАТОЛІЙ. А ти розцвіла, як пава. Може закохалася? (До інших.) Добрий 

день. Анатолій.
МАРК. Це ясно. Марк.
ГАЛЯ. А я Галя.
ЛЕОНЩ. Мене ти, певне, знаєш.
АНАТОЛІЙ (весело). Ні, який біс тебе зна!*
ТАНЯ. А ти такий цікавий. Наче і змінився, і не змінився.
АНАТОЛІЙ. Куди мені! Законсервувався.
ЛЕОНЩ. Застиг на двадцяти. Ні старіє, ні молодіє.
АНАТОЛІЙ. А ти ще краща. Закохалась?
ТАНЯ. Та [я] не проти, тільки ні в кого. Приїхала в Київ. Може, допоможеш 

знайти?
ЛЕОНЩ. Жениха? Це раз плюнути. Для такої дівчини завтра ж приведу два 

десятки.
МАРК. І сам перший прийдеш.
ЛЕОНЩ. Я й сьогодні встигну получити відкоша.
АНАТОЛІЙ (показує на Марка). Що це за довготелесий юнак? Поклонник? 
ТАНЯ. У відставці. Волочиться за подругою.
ЛЕОНЩ. Я вже, здається, зайвий. Піду.
ТАНЯ. Так скоро?
ГАЛЯ. Лишайтеся. Підем у місто.
АНАТОЛІЙ. Да, Льоня, тобі видно, доведеться знайомити їх з Києвом.
ТАНЯ. А ти?
АНАТОЛІЙ. Мені сьогодні треба побувати (загинає пальці) у відділі кадрів, у 

юрисконсульта, у бухгалтерії і, нарешті, в канцелярії.
ЛЕОНЩ. Ого! Для чого такий розмах?
ТАНЯ. Прикро. Відклади на завтра.
АНАТОЛІЙ. Повір — не можу. В університеті є ще один Анатолій Кравченко. 

Нас досить Грунтовно переплутали. Треба довести, що я — це я.
ЛЕОНЩ. Навпаки — весело. Заздрю тобі, Толя, в тебе сьогодні жахливо 

цікавий день.
ГАЛЯ. А в нас ні.
АНАТОЛІЙ. Ви скучаєте? Вибачте, ми хлопці такі, знаєте... нерозторопні, чи

що.

* На цьому машинопис уривається. Далі подаємо :за рукописом. — А. Т.
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ГАЛЯ. Самокритика зайва, але скучнувато, справді. Ви про своє говорите, а ми 
стоїмо, як мумії.

ЛЕОНЩ. Я б подбав про тебе, але боюся кавалера.
ГАЛЯ. Дарма.
МАРК. Протестую.
ЛЕОНЩ. Приймаю протест. Ідем у місто.
АНАТОЛІЙ. Ех, жаль! Завжди мені хтось свиню підсуне.
ТАНЯ. Жаль. Ну, добре. До побачення.
АНАТОЛІЙ. Я вас проведу.

Рушають до виходу, назустріч їм входить Валерій, звертається до Леоніда. Всі зупиняються.

ВАЛЕРІЙ. Льоня, на пару слів. Сьогодні, ти ж знаєш, немає двох лекцій. Зайди 
в деканат, там хлопці компонують стінгазету. Допоможи.

ЛЕОНІД. Я сьогодні зайнятий, та й охоти немає.
ВАЛЕРІЙ. Де ти зайнятий? А якби лекції?
ЛЕОНІД^ Очевидно, заробив би пару "енбе".
ВАЛЕРІЙ. Ти все-таки зайди. Хлопці б'ються над віршованими текстовками і 

нічого не виходить. А тобі ж це легко.

Весь цей час Анатолій щось тихо говорив Тані, вона слухала роблено-серйозно, несподівано 
засміялася.

ТАНЯ. От здорово! А чому б нам і на неділю не поїхати туди?
ВАЛЕРІЙ. Ти ж знаєш, шо можуть бути неприємності. Комсомольські збори, 

догана.
ЛЕОНЩ. Я не член редколегії. На догану чхати.
МАРК. Ну, ми вже йдемо.
ТАНЯ. Ідіть, ми вас наздоженем. Льоня, ти довго там будеш?
ВАЛЕРІЙ. Зараз, зараз відпущу. Такти, може, зайдеш увечері?
ЛЕОНІД^ Увечері — не знаю. Можливо. Але не ручаюся.
ВАЛЕРІЙ. Словом, зайди, інакше тобі нагорить.
ЛЕОНІД Що ти загрожуєш. Коли так, не зайду. Хай нагорає.
ВАЛЕРІЙ. Слухай...
ЛЕОНЩ. Розмова закінчена. Обридло. А ви тут через мене скучаєте?
ТАНЯ. Ні, Толя розповідав про свої веселі пригоди у Львові. Давайте в неділю 

поїдемо туди. Ради мене.
ЛЕОНЩ. Ти вмієш просити. А я б пропонував зробити вилазку за місто. 

Скажімо, у Голосієво. Там ліс, озера. У них купатись не дозволяють, а я страшно 
люблю робити недозволене.

ТАНЯ. Я теж. А як же Лавра?
АНАТОЛІЙ. Ти настоюєш?
ТАНЯ. Ні, що ти. Промінять веселий день на товариство скелетів!
ЛЕОНЩ. А куди зникла ця парочка? Не витримали?
ТАНЯ. MhJlx наздоженемо, якщо захочемо.
АНАТОЛІЙ. Ну, ходімте. Я вже й так заговорився. А цю парочку ви краще не 

доганяйте.
ЛЕОНЩ. Ми так і зробимо.
ТАНЯ. А якщо я незгодна? Я говорю "якщо", бо ви зачепили мою жіночу 

гордість. І я дуже згодна, а протестую для капризу.
ЛЕОНЩ. Тим краще. Ми весело проведем час. Ти навіть не замітиш, що 

Анатолія підмінив я.
АНАТОЛІЙ. Де вас шукати? Я ж колись звільнюсь.
ЛЕОНЩ. Ми зустрінемося в гуртожитку. Я і ти. А Таню побачиш завтра 

(виходять).

Кінець II епізоду.
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ЕПІЗОД III

Невеличка кімната, маленький столик, гардероб з дзеркалом, кілька стільців — вся обстановка. 
Галя одягнута сидить на підвіконнику, Таня в халаті, крутиться по кімнаті, поправляє зачіску. 
Настрій — вкрай веселий.

ТАНЯ. Так гарно? Ух і день сьогодні. Страшенно хочеться танцювать, або бігать 
наввипередки з трамваями. Якесь теляче піднесення.

ГАЛЯ. Ти так змінилася за ці три дні. Стала якась навіжена, галаслива.
ТАНЯ. А для чого сум? Мені тільки двадцять. Я красива принаймні так всі 

кажуть.
ГАЛЯ. І Леонід?
ТАНЯ. І він. Але мені байдуже. Він страшенно цікавий, з ним весело, погано 

тільки, що не танцює. Якби він танцював, я б у нього, мабуть, закохалася. 
Приколи, будь ласка, косу. Гарно?

ГАЛЯ. Тобі все йде. Він якийсь незвичайний, трохи грубий. По-моєму, 
оригінала корчить.

ТАНЯ. Ні, що ти, він і не грубий і не ламається. Навпаки. Проте його прямота 
мене інколи коробить. Були ми в філармонії. В антракті мені захотілося морозива. 
Він пішов купувати і приніс одну порцію. Я запитала, чому він собі не купив. І що 
ти думаєш, він відповів?

ГАЛЯ. Звісно, що не любить.
ТАНЯ. Якраз і ні. Він трохи зам'явся, а потім щиро зізнався, що в нього немає 

грошей. Мені було ніяково.
ГАЛЯ. Звичайно, це ж нетактовно. Зіпсував тобі апетит?
ТАНЯ. Що ти! В нього ж це виходить так добродушно і щиро. З морозива він 

відразу ж переключився на поезію і став запевняти, що Блок не тільки геніальний 
поет, але й великий маг. Я сказала, що не все в нього розумію. І Леонід 
співчутливо відповів: "Блока не можна читать, не думаючи".

ГАЛЯ. І ти стерпіла?
ТАНЯ. Він же правду сказав. І взагалі на нього ображатися просто неможливо.
ГАЛЯ. Ну, це вже суб'єктивно. Я б, у всякому разі, не витерпіла.
ТАНЯ. Може. Слухай, яке мені плаття надіть? Голубе чи біле? Обоє вже так 

обридли.
ГАЛЯ. Єрунда. Тобі все до лиця.
ТАНЯ. Все, все! Тебе питаю, а ти... Скоро Толя і Леонід з'являться, а я, мов 

відьма [метушиться, щось наспівує). А Марк чому вже другий день симулює?
ГАЛЯ. Конфлікт. Все через нове знайомство.
ТАНЯ. Я думала, що ти вже приручила його, а він бастує. Це мені починає 

подобатись. w
ГАЛЯ. Його треба виховувати. А ти вже стала потакать. Дивися — ще 

зазнається.
ГАЛЯ. Хлопці всі такі.
ТАНЯ. Ні, не всі. Є такі, знаєш... словом, ти мене розумієш... Справжні хлопці.
ГАЛЯ. Які це справжні?
ТАНЯ. Ну, такі, сміливі, відчайдушні і головне — трохи самовпевнені. Зразу 

видно, що мужик з почуттям власної гідності. От, як Толя, або Леонід.
ГАЛЯ. Що ти зарядила про Леоніда? Ну, хай Толя. А Леоніда ти знаєш?
ТАНЯ. Трохи. Але видно, що він не такий, як усі.
ГАЛЯ. Ручаюся — ти вже закохана.
ТАНЯ. Чорта лисого! Не така я дурна.
ГАЛЯ. Але як ти почервоніла! Ага!
ТАНЯ. Що за чепуха! Мені просто подобається з ним, от і все. А про кохання я 

навіть не думала.
ГАЛЯ. Наче про це можна думати. Ой, дивися — заплутаєшся.
ТАНЯ. Я? Ніколи. Я горда.
ГАЛЯ. Всі ми горді.

Стук у двері.
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ГАЛЯ. Хто?
МАРК (за дверима). Це я. Можна?
ГАЛЯ. Почекай. Таня, впускати?
ТАНЯ. Я ж у халаті. А втім, хай зайде цей мужчина. Він однак безвинний, як 

ягня.
ГАЛЯ. Заходь. Тільки вибач — у нас не прибрано. Не знали, що такий високий 

гість буде.
МАРК (заходить). Я не прибирати прийшов. Здрастуйте. Чув, що за місто 

поїдете.
ГАЛЯ. Поїдемо. А тобі хіба не однаково?
ТАНЯ. Ти ж все одно не поїдеш. Так?
МАРК. Якщо ви так просите, то можу...
ГАЛЯ. Просимо? Ловкач!
ТАНЯ. Один ноль в твою користь, Марку. Ти робиш успіхи.
МАРК. Нарешті оцінили. Мерсі.
ТАНЯ. Мерсі то й мерсі. Ну, я піду одягатися, Галю, займися цим відвідувачем 

(виходить у сусідню кімнату).
ГАЛЯ. Ти й досі серйозний, Марку?
МАРК. Як завжди. Хочеш подратувати?
ГАЛЯ. Ого, знов я винна. А мені, між іншим, байдуже. Вчора не приходив, і я 

так хороше себе почувала. Ніхто тобі настрою не псує, ніхто над душею не стоїть. 
Словом, я тобі вдячна. У мене вчора був прекрасний день.

МАРК. Я знаю. Ти зі мною бавишся, як з дитиною. З'явиться хтось кращий — і 
зразу ж відставка мені.

ГАЛЯ. Дурний ти, ой дурний. І в кого ти вдався такий сердитий (цілує його). Ух, 
який грізний. Може, й ти мене поцілуєш?

МАРК. Значить, мир? Ну, Галю, знаєш...
ГАЛЯ. Мовчи, дурню.
МАРК. Ти знов?
ГАЛЯ. Тобі треба закрити рот, а то наплетеш казна-чого (цілує в губи).
МАРК. Галю...

Стук у двері.

ГАЛЯ. Певне, хлопці. Ех ти! Зайдіть!

Пауза. Знову стук.

ГАЛЯ. Ні не вони. Зараз (виходить).
ВАЛЯ (за дверима). Тут живе Таня Щерба?
ГАЛЯ (за дверима). Тут. А ви її знайома? Та ви заходьте, вона дома.

Заходять.

ВАЛЯ. Добрий день.

Марк вітається.

ГАЛЯ. Таню, тут прийшли до тебе. Ти довго там?
ТАНЯ. Іду (заходить). Хлопців ще нема? (побачила Валю). Ви? Я вас не знаю, 

пробачте.
ВАЛЯ. Я б хотіла поговорити.
ТАНЯ. Зі мною? Скільки завгодно. Я, власне, не розумію. Може, ви 

помилилися?
ВАЛЯ. Ні. Хотілося б наодинці.
ТАНЯ. Не розумію.
ГАЛЯ. Таню, ми з Марком поїдемо в Голосієво. Там якось зустрінемось. Ви тут 

не гайтеся.
МАРК. А про мене хоч і зовсім не приїздіть. Ідем, Галинко.
ГАЛЯ. Дивись, який бідовий (виходить).
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Таня і Валя. Перша трохи спантеличена. Друга хвилюється.

ТАНЯ. Що ж, говори, але... я не розумію...
ВАЛЯ. Ти знаєш Леоніда?
ТАНЯ. Трохи. А шо?
ВАЛЯ. Нічого, просто він надто захопився тобою.
ТАНЯ. Це що? Прислав сваху?
ВАЛЯ. Ні, я сама прийшла. І не сватати, а навпаки.
ТАНЯ. Навпаки? Цікаво. Ми з ним не заручені. Я навіть не думала.
ВАЛЯ. Не про це я говорити хочу. Справа в тому, що ти Леоніду подобаєшся.
ТАНЯ. Нічого поганого не бачу. Хіба я не можу подобатись хлопцям? І що я 

можу зробити?
ВАЛЯ. Дай мені договорити. Поки тебе не було, ми з ним зустрічалися. Ти 

розумієш? Потім з'явилася ти, і він забув усе на світі. Він мовчить, але я ж бачу.
ТАНЯ. Стривай, говори по порядку, якщо хочеш, щоб я зрозуміла. До речі, я не 

знаю, хто ти така.
ВАЛЯ. Я вчуся в університеті. Однокурсниця Леоніда. Валя. Це, правда, не 

стосується...
ТАНЯ. Отже, ви зустрічаєтесь з Леонідом. Далі.
ВАЛЯ. Зустрічалися. Але твій приїзд все переплутав. Він забув про мене.
ТАНЯ. Але що я можу зробити? Невже ти думаєш, що я маю на нього якийсь 

вплив? Ми майже незнайомі. Я не знаю навіть його прізвища.
ВАЛЯ. Зате він знає про тебе більше, ніж можна взнати за кілька днів. Леонід 

страшно захопився тобою, він втратив розум.
ТАНЯ. Ну, це вже занадто. Я б не сказала, що він божевільний.
ВАЛЯ. Але ж я...
ТАНЯ. Мені не подобається ця розмова. Від неї пахне пліткою. Забирати в тебе 

Леоніда не збираюся. Якщо сама відпустила, пеняй на себе. Я тут ні при чому. І не 
мішай ти мене у всякі історії.

ВАЛЯ. Я не ждала від тебе... Ну, добре. Я піду. Але ти згадаєш мене, коли будеш 
на моєму місці.

ТАНЯ. Ніколи цього не буде! Я горда і скоріше повішуся, ніж піду просити 
милостині.

ВАЛЯ. Милостині? Горда? Але ж я...
ТАНЯ. Ти не ображайся, я погарячилася. Але що я можу?
ВАЛЯ. Мені не треба... милостині. Але знай, що я... вагітна... Бажаю, щоб і ти 

так кінчила.

Деякий час вона сама стоїть вражена несподіваністю своїх слів. Потім ойкнула і вибігла.

ТАНЯ. Чекай! Куди ти?.. Пішла. Ну й навіжена. Нагородила казна-чого і втекла. 
Вагітна... Леонід... а біс вас розбере. Мене не одурить... (наливає воду, п'є). Невже 
все це правда? Господи, Леонід і негідник. Не вірю... Та й чого я, власне, 
розкисла... Чепуха.

АНАТОЛІЙ (входить). Пробач, що без стуку. Привіт.
ТАНЯ. Здрастуй. Я б не сказала, що ти пунктуальний.
АНАТОЛІЙ. У мене хороша звичка — завжди запізнюватися. Не люблю 

урочистих частин. Вони завжди банальні. Да, а ти сьогодні не в дусі.
ТАНЯ. Навпаки, я надушилася надміру. У тебе просто грубий нюх.
АНАТОЛІЙ. Здаюся. Каламбур блискучий, якщо взагалі такі існують.
ТАНЯ. Існують, будь певен. А де Леонід?
АНАТОЛІЙ. Буде і навіть скоро. Зайшов, здається у перукарню. Я не люблю 

стирчати на вулиці і рискнув самостійно потрапити на прийом до вашої світлості.
ТАНЯ. Чим же ти рискував? Слухай, Толя, я Леоніда майже не знаю. Що він за 

хлопець?
АНАТОЛІЙ. Ти знаєш — я з поганими не товаришую.
ТАНЯ. І ти^його гарно знаєш?
АНАТОЛІЙ. Ще б пак! Не гірше, ніж себе. А ти чому питаєш? Подобається?
ТАНЯ. Це вже моя справа. А він може... ну, як тобі сказать?., нечесним буть?

112

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


АНАТОЛІЙ. Тебе, голубонько, дивні речі цікавлять. Не знаю, чим може він 
бути, але у всякому разі зараз він людина порядна. За це ручаюся.

ТАНЯ. Ти певен? А скажи, у нього є дівчина?
АНАТОЛІЙ. Ого куди зайшла!
ТАНЯ. Ти можеш без вигуків?
АНАТОЛІЙ. Зла. Ну, нема.
ТАНЯ. А була?
АНАТОЛІЙ. Звичайно. Він гарний.
ТАНЯ. Чула. А чому він кинув її?
АНАТОЛІЙ. Гм, як тобі сказать... Та ти краще в нього запитай.
ТАНЯ. Спасибі. Як би я могла? І що б він подумав?
АНАТОЛІЙ. Нічого. Леонід не любить умовностей.
ТАНЯ. Ти не відповів.
АНАТОЛІЙ. Але ж я тебе відправив до першоджерела. Воно скоро з'явиться. 
ТАНЯ. Ти не дуже уважний.
АНАТОЛІЙ. Не кип'ятися. Я не хочу говорити про те, чого до путгя не знаю. 
ТАНЯ. Ти ж знаєш Леоніда краще, від себе.
АНАТОЛІЙ. Але ж для себе — я суцільна таємниця.

Стук у двері, не діждавшись дозволу, входить Леонід.

ЛЕОНЩ. Доброго ранку. А ти вже тут? Ви встигли, очевидно, перекинутися 
компліментами?

АНАТОЛІЙ. Об'єктом гарячого обговорення був ти.
ЛЕОНЩ. Я? Ну, це скучно.
АНАТОЛІЙ. Вона хотіла...
ТАНЯ. Досить.
ЛЕОНЩ. Бачу, ця громадянка настроєна аґресивно. А все-таки надіюся... 
АНАТОЛІЙ. І даремно. Я її знаю.
ТАНЯ. Ти всіх знаєш.
ЛЕОНЩ. Ваша полеміка, безперечно, цікава, але я все-таки не второпаю, в чім 

справа. Тому не можу виступити в ролі посередника.
ТАНЯ. А ти вмієш? Цікаво.
ЛЕОНЩ. Навпаки. Сумно. Отже, наскільки я зрозумів, пікнік відміняється? 
АНАТОЛІЙ. Все може бути. Зараз весна. Погода щодня міняється. Частіше ніж 

бажання капризних дівчат.
ТАНЯ. Ні, пікнік не відміняється, якщо ви збираєтесь рахуватися зі мною. 
ЛЕОНЩ. Тоді їдемо. У мене хороший настрій і я буду вдячний, якщо ви 

зіпсуєте його.
ТАНЯ. Я постараюся, будь певен.

Кінець III епізоду.

ЕПІЗОД IV

Галявина в лісі. Вид на озеро. Збоку пісок. На траві сидять Борис і Марійка. Поруч 
лежить Валерій.

БОРИС. Власне, тут скучнувато.
МАРІЙКА. З такими "ухажорами" і в раю буде скучно. Як трупи 
ВАЛЕРІЙ. Ми ж не клоуни. Розвеселяти публіку не вміємо.
МАРІЙКА. Виходить, я — публіка?
БОРИС. Ні, ти актриса. Сьогодні твій бенефіс. Чому не захопила з собою Валі? 
МАРІЙКА. Вона останні дні просто неможлива. Сумна — страх.
ВАЛЕРІЙ. Через Леоніда?
МАРІЙКА. Авжеж. Вона так до нього звикла. А він остаточно поставив крапку. 
ВАЛЕРІЙ. Я завжди говорив, що Леонід негідник.
МАРІЙКА. Ну, негідник — занадто, а що грубіян, так це так.



БОРИС. Що ви на нього так нападаєте? Він хороший хлопець, і розумний, і 
чесний.

ВАЛЕРІЙ. Що в ньому хорошого ти знайшов, поясни.
БОРИС. А хоч би те, що не буде заочі помиями обливати, як ти. Він тобі 

відверто говорить.
ВАЛЕРІЙ. Ну, я теж не мовчу. Я йому казав.
БОРИС. Єрунду ти казав. Мимрив щось про нелюбов, наче він домагався її в 

тебе.
МАРІЙКА. Ти, Борисе, завжди так. А що тобі цей Леонід добре зробив?
БОРИС. Поганого від нього теж не бачив. Ну, інколи неприємно чути від нього 

правду. Однак бажав би кожному такої відвертості.
ВАЛЕРІЙ. Сперечатися не бажаю.
МАРІЙКА. Взагалі для чого ця балачка.
БОРИС. Сама ти балачка. Ходімте на озеро, хоч покупаємося.
ВАЛЕРІЙ. Не можна. Заборонено.
БОРИС. Для тих, хто не вміє плавать.
МАРІЙКА. Ходімте, хоч погуляємо в лісі.

Ідуть. Назустріч їм виходять Марк і Галя.

БОРИС. Галю, здрастуй. А де ж твоя подруга?
ГАЛЯ. Привіт. Ти за нею скучив?
БОРИС. Навряд. Просто запитав. Ну, ми спішимо (виходить).
МАРК. Відки ти знаєш цього юнака?
ГАЛЯ. Доводилося зустрічати.
МАРК. Де?
ГАЛЯ. Що за допит? Ну, знайомий. Яке твоє діло?
МАРК. Тобто... Але ти не сказала.
ГАЛЯ. І не скажу. Якщо я буду розповідати про всі знайомства, чи вистачить у 

тебе терпіння, а в мене часу?
МАРК. Так багато?
ГАЛЯ. Марку, ти хочеш мені обриднути? Ти цього добиваєшся?
МАРК. Я ж повинен знати...
ГАЛЯ. Ех ти, мужчина. І як я тебе терплю? Невже ти не розумієш, що все це 

смішно і не розумно. Краще б поцілував.
МАРК Тут навкруги стільки людей...
ГАЛЯ. А що тобі до них? Всіх однак не перецілуєш.
МАРК. Невже я такий?
ГАЛЯ. Та кинь ти, Марку. З тобою неможливо. Куди зникла Таня? Вже б давно 

пора їм приїхати.
МАРК. Ти тільки про них і думаєш.
ГАЛЯ (тупнула ногою). Та перестань, довбня! Я нарешті заплачу. Шипиш без 

краю. Ні, ти закінчений інквізитор. Господи, яка мука.
МАРК. Знов?
ГАЛЯ. Кретин. Що ти ще вмієш? Відстань (іде).
МАРК. Галю, я ж...
ГАЛЯ. Відстань (виходять).
ПРОДАВЩИЦЯ МОРОЗИВА (входить). Морозиво — вершкове, шоколадне, 

пломбір! Хто забувся купити морозиво!

Низький юнак і висока дівчина.

ЮНАК. Може, купимо?
ДІВЧИНА. Дивися...
ЮНАК. Дві порції — пломбір.
ПРОДАВЩИЦЯ. Будь ласка. Десяти копійок нема.
ЮНАК. Нічого, (до дівчини). Що ти весь час мовчиш?
ДІВЧИНА. Та-ак. Скучно. Незручно.
ЮНАК. Ти знов, а чим же я винен. Ну, виріс малий. Але ж Дуща..; .; 
ДІВЧИНА. Я ж не з душею ходжу під руку.
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ЛЕОНЩ. Тьотю, ловіть гроші. Три порції.
ПРОДАВЩИЦЯ. Пломбіру? Чого ти як навіжений?
ЛЕОНЩ. Я завжди такий. Мене собака покусала.
ПРОДАВЩИЦЯ. Ой! Давно?
ЛЕОНЩ. Ні, літ сорок назад.
ПРОДАВЩИЦЯ. Налякав — я думала, що тільки що. Бери. П'ятнадцяти 

копійок нема.
ЛЕОНЩ. Не біда. Спасибі (побіг).
ПРОДАВЩИЦЯ. Ич як вибрикують. Хто забувся купить морозиво! Пломбір, 

вершкове, шоколадне! Хто забувся... (виходить).
ДІВЧИНА. От бач, які хлопці. А ти тільки про близькість душ трактуєш.
ЮНАК. Я ж хіба що... оратор?
ДІВЧИНА. Якщо оратори папуги, то безперечно.
ЮНАК. Для чого так грубо?
ДІВЧИНА. Не грубо, а прямо. Ти одне й те ж пережовуєш уже скільки? З 

самого початку нашого знайомства. Скільки тобі говорю — одчепися, не доходить 
(іде).

ЮНАК. Чекай, куди ти? (спішить за нею).

Таня, Леонід.

ТАНЯ. Я вже стомилася.
ЛЕОНЩ. Давай відпочинемо. Ось тут.
ТАНЯ. Але ж Толя нас чекає.
ЛЕОНЩ. Я ж і говорю: створимо йому умови для цього. Ми відпочиваємо, а він 

чекає. Якщо прийдемо, що ж він робитиме?
ТАНЯ. Ну в тебе й логіка!
ЛЕОНЩ. Погана?
ТАНЯ. Ні, але смішна.
ЛЕОНЩ. Значить, хороша. Сідай ось тут, а я буду тебе розважати веселими 

анекдотами.
ТАНЯ (ста). Анекдоти — це скучно. Розкажи щось про себе.
ЛЕОНЩ. Про мене? Ім'я — Леонід, прізвище — Канівець*. 21 рік, неодруже

ний. Стать, наскільки я розбираюся в біології, чоловіча.
ТАНЯ. Чому замовк? Далі.
ЛЕОНЩ. Далі? Володію такими негативними рисами — пишу вірші, не вмію 

танцювати, курю, не бігаю на чотирьох і...
ТАНЯ. 1-і?
ЛЕОНЩ. ... вмію порядком обридати, особливо дівчатам. Ти згодом 

переконаєшся.
ТАНЯ (сміється). Знаєш, Льоня, а що, як ми візьмемо і почнемо усувати твої 

недоліки?
ЛЕОНЩ. Це неможливо.
ТАНЯ. Я тебе негайно вивчу танцювати.
ЛЕОНЩ. А вірші як? Ти ж не відучиш писати.
ТАНЯ. В моїх очах — це плюс. Курити теж можна кинути.
ЛЕОНЩ. Я б не хотів позбавлятися цього недоліка.
ТАНЯ. Я згодна. Ти можеш курити і не бігати на чотирьох, ти повинен писати 

вірші і навіть обридати дівчатам. Але ти будеш танцювать.
ЛЕОНЩ (весело). Плани грандіозні. Але тоді я стану ангелом, а це нелегко. 
ТАНЯ. Чепуха (схоплюється). Вставай. Через десять хвилин ти будеш знати 

танго.
ЛЕОНЩ. Пощади! Дай хоч підготуватися.
ТАНЯ. Тільки зараз.
ЛЕОНЩ. Попався.
ТАНЯ. Дай руку. Обніми за талію. Ти ж елементарно ногами рухати вмієш? 
ЛЕОНІД., Дррбував.
* У чистовику (список дійових осіб) — Загірний. — А. Т.

Вбігає Леонід.
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ТАНЯ. Веди мене. Слухай музику {наспівує). Нічого {наспівує). Ой! Наступив на 
ногу. Ведмідь. Ну, досить.

ЛЕОНЩ. Бідна ніжка. Болить?
ТАНЯ. Угу.
ЛЕОНЩ. Я хам — визнаю. Бідна ніжка. Дай я її поцілую. Може, перестане. 
ТАНЯ. Теж мені лікар! Віддавив ногу. Я буду жалітися. Віддаси свою.
ЛЕОНЩ. Не раджу. Не дам.
ТАНЯ. Жалієш?
ЛЕОНЩ. Тебе.
ТАНЯ. Неясно.
ЛЕОНЩ. Уяви, що рядом з твоєю божественною ніжкою буде моя волохата 

лапа. Це ж дико!
ТАНЯ. Викручуйся. Думаєш, я дурна.
ЛЕОНЩ. Бідна ніжка {гладить). Така хороша і болить.
Таня хотіла протестувати. Потім зітхнула, мовчить.
ТАНЯ. Ти, Льоня, занадто...
ЛЕОНЩ. Хочеш сказати — смілий? Ні, біля тебе я — заєць. І забуваю все. А 

потім дома пишу вірші.
ТАНЯ. Ну, й пиши собі на здоров'я. Хіба ти про одну писав?
ЛЕОНЩ. Про одну...
ТАНЯ. Тільки про мене? Ти, може, скажеш, що в тебе ніколи не було дівчини? 
ЛЕОНЩ. Звичайно, була. І не одна.
ТАНЯ. Ого! І ти не писав про них?
ЛЕОНЩ. Писав. Писав про кохання, але хіба ж то про них?
ТАНЯ. Ану читай.
ЛЕОНЩ. Це скучно.
ТАНЯ. Читай.
ЛЕОНЩ. Добре. Але читаю я погано.
(ідекламує рівним тихим голосом).

Буду тебе ждати там, де вишня біла 
Виглядає з саду тихо і несміло,
Де, здається, спокій і нема нікого,
Тільки завмирає, журиться дорога.
Може, ти не прийдеш, гарна й кароока,
Буде мене пестить нічка одинока.
Буде мене тішить лагідна та люба,
Цілувать у щоки, розвівати чуба.
Може, ти не прийдеш — лаяти не стану,
Буду сам гуляти з вечора до рану.
Бо й, признатись широ, не тебе я жду —
Жду свого кохання у оцім саду.

Оце і все. Присвятив його Валі. Є в мене однокурсниця. Вона дуже образилася і 
ми навіть не розмовляємо з тиждень.

ТАНЯ. Гарно. Знаєш, Льоня, відверто кажучи, я думала, що ти пишеш так собі, 
як багато пише. Але тут справжня поезія. Чому б тобі його не надрукувати?

ЛЕОНЩ. Неможливо. Прочитають і скажуть: "Як ви комсомолець і цілуєте 
дівчину, яку не любите? Це для нашої молоді не властиве. Вона будує комунізм". А 
на душу, на почуття, на форму та зрештою і на саму поезію наша література чхає. 
Давай ідею і крапка.

ТАНЯ. Я думаю, ти перебільшуєш. Але не друкувати таких віршів — злочин. 
ЛЕОНЩ. Можливо. Тільки не я винен.
ТАНЯ. А ця Валя... ти любив її?
ЛЕОНЩ. Не знаю. Принаймні я був переконаний у цьому.
ТАНЯ. А зараз?
ЛЕОНЩ. Зараз ні.
ТАНЯ. Ти довго з нею зустрічався? Стривай, розкажи все по порядку.
ЛЕОНЩ. Розповідати нічого. Вона, як і я, писала вірші. Ми обоє були 

сентиментальні, чекали справжнього кохання. З цього й почалося. Все якось

116

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


вийшло несподівано. Спочатку читали одне одному вірші, ходили вечорами на 
Володимирську гірку, дивилися на Дніпро. їй подобалося моє бунтарство, 
розбавлене легким песимізмом. До речі, за це на курсі вважають мене нігілістом, 
егоїстом, скептиком і ще біс знає чим. А я ж просто людина. Звичайний хлопець. 
Я, власне, відхилився. Ну, от так і тяглося. Потім вона сказала, що любить мене.

ТАНЯ. Перша?
ЛЕОНЩ. Перша, інакше між нами ніякого б роману не було. Я спочатку розгу

бився. Але вона була така вродлива і настирлива. Словом, весною на другому курсі 
ми поцілувалися. Я вірив, що люблю. Після літніх канікул почалися "разногласія". 
Але зесь третій курс ми трималися разом. Мене дратувала її дріб'язковість, підкрес
лена ніжність. Нарешті, коли вона попробувала зробити з мене лояльного міщани
на, моє терпіння лопнуло.

ТАНЯ. Коли це було?
ЛЕОНЩ. Минулої весни.
ТАНЯ. На цьому все і скінчилося?
ЛЕОНЩ. Ні. Я не міг її лишати. Трохи жалів і боявся. Ми ходили разом в кіно, 

театри. Але я не хотів лишатися з нею наодинці. Було совісно і незручно. Нарешті, 
недавно я трохи випив і сказав їй все.

ТАНЯ. У вас більше нічого не було?
ЛЕОНІД. Ну, там всякі скандали, сцени. Вона досі претендує на мене.
ТАНЯ. Я б ще хотіла запитати, але незручно.
ЛЕОНЩ. Я розумію. Ти хочеш знати, чи наше кохання не зайшло далеко?
ТАНЯ. Ні, ні... А втім, я це і хотіла взнати.
ЛЕОНЩ. Ні, близькі з нею ми не були.
ТАНЯ. Але ж вона... (спохватилася). Ні, я не те говорю.
ЛЕОНЩ. Ти просто хочеш від мене щось приховати. Я бачу. Але не домагаюся.
ТАНЯ. Ні, ти нічого не бачиш і нічого не знаєш.

Ідуть з озера Борис, Марійка і Валерій.

БОРИС. Ось ще двоє голубів. Здрастуйте.
ЛЕОНІД^ Привіт. Якими вітрами?
ВАЛЕРІЙ. Просто відпочиваємо. А ти, бачу, зря часу не тратиш.
МАРІЙКА. Льоня, чому ж ти без Валі?
ЛЕОНЩ. Тому, що Валя без мене. Ви купалися?
БОРИС. Сам ти купався. Валерій боїться й на березі постоять, а ця мамзель 

вічно слухає його. До речі, там Толя завзято загорає і терпляче чекає вас.
ТАНЯ. Я ж тобі говорила. Він ще образиться.
ВАЛЕРІЙ. Толя образиться на Леоніда. Смішно.
ЛЕОНІД. Не совай носа, куди не слід. Це ж елементарно.
МАРІЙКА. Ти сам дотримуєшся цього правила?
ЛЕОНЩ. Я не хочу розмовляти з тобою. Невже не доходить?
ТАНЯ. Льоня!..
ЛЕОНІД^ Мовчу.
ВАЛЕРІЙ. Дивна покірність. Стараєшся?
ЛЕОНІД^ 3 тобою ми поговоримо... якщо я захочу.
ВАЛЕРІЙ. І я.
БОРИС. Вічний конфлікт. Як вам не обридне?
МАРІЙКА. Ходімо знов на озеро.
ЛЕОНЩ. Ідіть і якомога швидше.
ВАЛЕРІЙ. Дякуємо за гостинність. [Виходять).
ТАНЯ. Чому ти такий злий?
ЛЕОНЩ. А ну їх! Знову зіпсували настрій.
ТАНЯ. Уже? Пропала моя монополія. Але ти також вів себе з викликом.
ЛЕОНЩ. Інакше не можу. Давай не говорити про них. Було так гарно — і де 

вони взялися?
ТАНЯ. Ти як дитина. Ходімо до Толі. Він образиться.
ЛЕОНЩ. Навпаки. Він просто радий, що ми не заважаємо його роздумам. 

Може, будем розучувати танго?
ТАНЯ. Який ентузіазм! Але я жалію своїх ніг.
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ЛЕОНЩ. Егоїстка! Я зараз покличу Толю і ми придумаємо щось веселе.
ТАНЯ. Не треба. Мені й так гарно. Який ти недогадливий.
ЛЕОНЩ. Може.

Пауза.

ТАНЯ. Сядь ближче. Я не кусаюсь.
ЛЕОНЩ. Справді? А я думав...
ТАНЯ. Ось так (схиляє йому на плече голову). Читай вірші.
ЛЕОНЩ. Блока?
ТАНЯ. Свої.
ЛЕОНЩ. Не хочу.
ТАНЯ. Читай.
ЛЕОНЩ. Скоряюся насильству. Але з умовою — ти будеш мужньо боротися зі 

сном.
ТАНЯ. Не турбуйся. Читай.

Кінець IV картини*

[ЕПІЗОД V]

Парк. Студенти, серед яких Леонід, Борис, Валерій, Валя, Марійка, в супроводі 
фотографа.

ВАЛЕРІЙ. Друзі, давайте в цьому закутку. Тут здорово.
МАРІЙКА. Псі, здорово. Зелено та й годі.
БОРИС. Ти б мовчала, як не розумієшся. Пейзаж хоч куди.
ФОТОГРАФ. Сідайте на цю лавку. Та ні, сідають дами, а мужчини на задній 

план.
БОРИС. Сам ти на задній план. Хлопці, ставайте.

ОДНА ДІВЧИНА. А ми всі?
ДРУГА. Анатолія нема.
ФОТОГРАФ. Мені ждати ніколи. Або сюди, або туди.
ЛЕОНЩ. Все в порядку. Фотографуйте. (До дівчат) Анатолія не буде.
ВАЛЯр  досадою). Скоріше, обридло вже. Скільки можна валандатись? 
МАРІЙКА. Псі, тобі неохота, то не псуй настрою іншим.
ВАЛЯСкільки вже цих фото! Де їх дівать будемо?
МАРІЙКА. Псі, буду знайомим дарувать.
ЛЕОНІД. Якщо вони захочуть.
МАРІЙКА. Грубіян.
ФОТОГРАФ. Увага. Фотографую. Або сюди або туди. Готово.
ОДНА ДІВЧИНА. Ой, а я блимнула. Це ж сліпою вийду.
ВАЛЕРІЙ. То ж фото. Ми знаємо, що ти не сліпа.
БОРИС. Марійко, куди ти збираєшся?
МАРІЙКА. А я знаю? Куди-небудь.
БОРИС. Можна — і я з тобою? МАРІЙКА. Ходімо. Аби не сама.

Виходять. З ними гурт студентів. Лишаються Леонід, Валерій, Валя і ще 2-3 чоловіка.

ВАЛЕРІЙ. Валю, ти куди?
ВАЛЯ. Нікуди. А Леонід?
ЛЕОНЩ. Ти сама запитати не можеш? Чого ти раптом так стала уникати мене? 
ВАЛЯ. То раніше...
ВАЛЕРІЙ. Льонька, по-моєму ти нечесно робиш.
ЛЕОНІД. Я нічого не роблю.
ВАЛЕРІЙ. А оця історія з Валею. Ми можемо на зборах...
ВАЛЯ. Валерій, що ти верзеш? Яке кому діло до цього?

—  - Г Г  ИТ7, , <Л.  ' „ . „ --( ; -
*У чистовику перші три картини названо вже епізодами , остання, що лишилася в 

чернетці, не зазнала такого "перейменування": — А. Т.
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ЛЕОНІД. Да, Валерій, ти вже далеко зайшов. Збори, збори, збори. Як папуга.
ВАЛЕРІЙ. Ти не смієш!
ЛЕОНІД. Та ну? А я нічого не боюся і тому все смію. Можу тобі навіть сказать, 

що мені чхать і на ваші збори.
ВАЛЕРІЙ. Моє терпіння колись лопне.
ЛЕОНІД. Буде дуже цікаво. А ти, Валю, дарма не хочеш подумати. Не ворог я 

тобі.
ВАЛЯ. Мовчав би. І так нелегко. Осміяв, а тепер...
ЛЕОНЩ. Осміяв? Ти [б] уже говорила — збезчестив.
ВАЛЯ. А ну тебе! Прикидаєшся дурником.

З'являється Марк.

ЛЕОНЩ. Марку! Ти на мене теж сердишся?
МАРК. Я? Що ти! Здрастуй.
ВАЛЯ. Ходім, Валерію. Ми зайві.
ЛЕОНЩ. Ти не помиляєшся.
ВАЛЯ. Спасибі за відвертість. (Виходять).
МАРК. Дівчина з норовом. Хто вона?
ЛЕОНЩ. Так... одна знайома. Слухай, Марку, ти Таню бачив? Давай сядем. 

(Сідають). Мені б хотілося поговорити з тобою.
МАРК. Скільки завгодно. Таню бачив. Її не впізнать. Така кисла, скучна, а 

вчора зайшов — вони з Галею про щось говорили. Потім замовкли. Таня ревла.
ЛЕОНЩ. Таня плакала? Неймовірно.
МАРК. Я сам підозріваю, що це снилося. Але факт.
ЛЕОНЩ. Вона уперто уникає зустрічі зі мною. Ти не знаєш — чому?
МАРК. Біс її зна. Хіба в неї добереш? Вона така горда, чванлива. Думаю, що 

просто каприз.
ЛЕОНІД. Може, але мені здається, тут не те. Вона від мене явно приховує щось. 

Я ще в Голосієво зрозумів. А в тебе справи як?
МАРК. Та вже помирилися. Це в нас часто. Я завжди каюся, вона прощає, 

потім знову лаємось, потім я каюся — і так без кінця.
ЛЕОНІД. Да, весело.
МАРК. Яке там весело! Просто якось дикувато.
ЛЕОНЩ. А знаєш, Марку, — тільки ти не ображайся, — ти справді смішний, 

особливо твої ревнощі. Вибач, але вони дурацькі.
МАРК. Дурацькі?
ЛЕОНЩ. А ти подумай. Інакше колись після чергового конфлікту вона тебе не 

простить і на цьому все кінчиться.
МАРК. Я б не радив тобі сунути носа в цю справу. Я все-таки мужчина.
ЛЕОНЩ. Тоді вважай, що я тобі не говорив нічого. Добре?

Повільно, роздивляючись по сторонах, ще Анатолій.

ЛЕОНЩ (гукає). Кабаллеро! Ви когось шукаєте?
АНАТОЛІЙ. Тебе. Нарешті здибав. Тобі лист, мені сказали, що ти в парку.
ЛЕОНЩ. Що в листі? Ти, надіюся, прочитав?
АНАТОЛІЙ. Звичайно, інакше я б ніколи не взнав, що він терміновий. Лист від 

Тані.
ЛЕОНЩ. Від Тані? З нею щось трапилось?
АНАТОЛІЙ. Ні. Та ти прочитай. Там про таку гадость написано.
МАРК. Ого!
ЛЕОНЩ (читає). "Льоня! Я знаю, що ти здивований моєю поведінкою, але я не 

винна. Мені страшенно хочеться побачиться з тобою, але зустрічатися кожен день 
ми не можемо. Валя була в мене. Ще перед Голосієво. Я знаю все. Чому ти не 
сказав мені правди? Може, я б простила тобі, адже ти мені небайдужий.

МАРК. Ого!
АНАТОЛІЙ. Мовчи, мужчина!
ЛЕОНЩ (читає). ...Але тепер — не знаю. Я боюся, що ти мене одуриш, як її. 

Льоня, я роблю, очевидно, невірно, але нам конче необхідно поговорити. Будь
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сьогодні о восьмій в парку Шевченка біля пам'ятника. Таня”. Щось я нічого не 
розумію.

АНАТОЛІЙ. Послання дивне.
МАРК. Це в її стилі.
ЛЕОНЩ. Не плети дурниць. Зараз без десяти вісім, вона скоро буде. Я чекаю 

тут. Марку, ти йдеш до Галі?
МАРК. Га? Ні... втім, я йду саме до неї.
ЛЕОНЩ. Скажи їй, що я чекаю.
МАРК. Галі?
ЛЕОНЩ. Звичайно, Тані. А тепер мчи.
МАРК. Скажу. [Виходить).
АНАТОЛІЙ. У вас щось трапилось, Льоня? Звичайно, якщо не секрет.
ЛЕОНЩ. У мене од тебе секретів нема, ти ж прекрасно знаєш. Нічого не 

трапилось.
АНАТОЛІЙ. Але ця записка. Вона така дивна.
ЛЕОНЩ. Лист справді химерний. Я сам не доберу, що до чого.
АНАТОЛІЙ. Я підозріваю, що все це зв'язано з візитом Валі. Вона, очевидно, 

щось наплела.
ЛЕОНЩ. Не думаю. Я Валю знаю.
АНАТОЛІЙ. Але вона так змінилася, стала злою, нервозною. Мені кожен раз 

здається, що вона скоро почне кусаться.
ЛЕОНЩ {сміється). Ну, це не страшно: у неї такі маленькі зуби. І потім, ти 

перебільшуєш. Вона змінилася, але, я думаю, все-таки лишилася порядною 
людиною.

АНАТОЛІЙ. Можливо. Я її ніколи не любив.
ЛЕОНЩ. Не в тому справа, любив ти її, чи ні.
АНАТОЛІЙ. Звичайно, але...

Входить Галя.

ГАЛЯ. А, ви вже тут. Здрастуйте.
ХЛОПЦІ. Добрий вечір.
ГАЛЯ. Льоня, я прийшла за Таню. Вона передумала. Ось її записка.
АНАТОЛІЙ. Що за вібрації? Нічого не розумію.
ЛЕОНЩ {читає). 'Льоня, я не можу прийти. Тобі все розповість Галя. Ти 

зрозумієш. Таня". Так в чому справа, чорт візьми. Всі такі обережні, наче я злодій. 
АНАТОЛІЙ. Парламентар до твоїх послуг {киває на Галю).
ЛЕОНЩ. Ну, говори.
ГАЛЯ. Я коротко, говорити якось незручно. Перед поїздкою в Голосієво до нас 

приходила Валя.
ЛЕОНЩ. Це вже знаємо. Що вона сказала?
ГАЛЯ. Що ви зустрічалися з нею.
ЛЕОНЩ. Хіба я це приховував?
ГАЛЯ. Підожди. Але ж ти не сказав, що вона... словом, що вона... вагітна. 
ЛЕОНЩ. Що?
АНАТОЛІЙ. Хто, Валя?
ГАЛЯ. Ну, да. Вона це сама сказала. І була дуже сумна і плакала.
АНАТОЛІЙ. Я підозрівав...
ЛЕОНЩ. Як ти міг підозрівати? І невже ти теж віриш? Та вона з таким же 

успіхом може оголосити, що завагітніла від принца Гамлета!
ГАЛЯ. Я тільки сказала, що мені доручили.
АНАТОЛІЙ. Це ясно. Виходить, Льоня, я правий.
ЛЕОНЩ. Якби ти знав, як я жду, щоб ти хоч на цей раз помилився. Слухай, 

Галю, а ти нічого не переплутала?
ГАЛЯ. Що^ж тут переплутати? Просто.
АНАТОЛІЙ. І ти сама чула, як Валя говорила?
ГАЛЯ. Ні, вона не схотіла говорити в моїй присутності. Я тому і в ліс раніше 

поїхала.
ЛЕОНЩ. Значить, так. І Таня не приїде?
ГАЛЯ. Ні, вона так сказала.
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ЛЕОНЩ. Скажи, вона мене вже вважає ловеласом і, певне, ненавидить?
ГАЛЯ. Ні, вона тебе любить.
ЛЕОНЩ. Це теж вона сказала?
ГАЛЯ. Ні, але ж я не сліпа. Я Таню знаю добре.
ЛЕОНЩ. І вона не хоче прийти сюди?
ГАЛЯ. Я вже сказала.
ЛЕОНЩ. Добре, тоді я піду до неї.
АНАТОЛІЙ. Вихід залізний.
ГАЛЯ. Я не знаю... Вона нічого не говорила.

Марк і Таня входять.

ЛЕОНЩ. Толя, ти підеш зі мною?
АНАТОЛІЙ. На мою думку, тут союзник зайвий.
МАРК. Ага, ось і вони. Льоня, куди ти?
ЛЕОНЩ. Таня? Ти прийшла?
ТАНЯ. Як бачиш. Я не хотіла. Але коли Марк сказав, що ти чекаєш, я просто 

не могла.
АНАТОЛІЙ. Ти вірно зробила, землячко.
МАРК. Вона всю дорогу підгонила мене.
ГАЛЯ. Ма;жу, ти хоч би зараз помовчав.
АНАТОЛІЙ (до Леоніда). Вас лишити одних?
ЛЕОНЩ (дивиться на Таню). Я не знаю...
ТАНЯ. Звичайно, лишіть нас.
АНАТОЛІЙ. Тоді ходімо, друзі. До моїх послуг перший-ліпший трамвай, до 

ваших — затишна лавка в парку і небо. Дивіться, яке воно гарне і скільки на ньому 
зірок. Ще жодна закохана парочка не порахувала їх. Марку, ви будете перші.

МАРК. Спасибі, але я в бухгалтерії не розуміюся.
ГАЛЯ. Я тебе примушу розумітися.

Виходять.

ТАНЯ. Тепер ти знаєш все і тобі ясно...
ЛЕОНЩ. Я нічого не знаю і мені нічого не ясно. Все, про що я довідався тільки 

що, дика фантазія.
ТАНЯ. Ти хочеш сказати, що Валя брехала?
ЛЕОНЩ. Ти віриш мені?
ТАНЯ. Я не знаю... Але говори. Не будемо ж сидіти мовчки.
ЛЕОНІД. Говорити тільки для цього можна про що завгодно. Про погоду, 

наприклад. І я тільки скажу тобі, що все це брехня. Ти можеш вірити, можеш — ні.
ТАНЯ. Льоня, хіба я винна? Ти говориш так різко. Я звичайна дівчина. Ти мені 

небайдужий. І це все, що я знаю напевне.
ЛЕОНЩ. До цього багажу знань добав ще одне: я без тебе не можу. Це головне. 

А тепер твоя черга.
ТАНЯ. Льоня, я ж дівчина. Я страшно горда і капризна. Ти хоч би побігав за 

мною. А то все так швидко. Ще не встигли помиритися, а мені страх охота, щоб ти 
поцілував мене. Ні, не так, я хочу, щоб ти довго-довго просив дозволу, а я не 
дозволяла.

ЛЕОНЩ. Таню, ти просто... ти не знаєш, яка ти... ну, золота дівчина!
ТАНЯ (капризно). Хіба я китаянка?
ЛЕОНЩ. А хіба китаянки золоті?
ТАНЯ. Вони ж жовті. А я ні. Я біла. Вже б називав срібною, абощо.
ЛЕОНЩ. Ох і вредна! Але ти не срібна. Ти така, знаєш... не металічна, словом, 

ти — дівчина!
ТАНЯ. Наговорив. Льоня, ти повинен говорити красиво, як у віршах. Мені це 

подобається.
ЛЕОНЩ. Я віршами говорити не вмію. І навіть прозою говорю плутано і 

незграбно.
ТАНЯ. Тоді читай вірші.

121



ЛЕОНЩ. Здрастуйте! Я краще буду мовчать і дивитися тобі в очі. Вони такі 
гарні.

Довга пауза.

ТАНЯ. Льоня...

Пауза.

ТАНЯ. Ти чому замовк?
ЛЕОНЩ. Не хочу говорити... незграбно.
ТАНЯ. У, клятий! І чого я прийшла сюди?
ЛЕОНЩ. Сказать?
ТАНЯ. Наче він знає!
ЛЕОНЩ. Звичайно, знаю. Ти мене любиш.
ТАНЯ. Теж мені відкрив Америку! Я це раніше від тебе знала. А я зараз 

придумала одну річ, Льоня.
ЛЕОНЩ. Яку?
ТАНЯ. В Києві я буду лише місяць. І ми повинні бачитись кожного дня. 

Інакше...
ЛЕОНЩ. Що інакше?
ТАНЯ. Я ще не придумала, але придумаю. Словом, голови тобі не зносить. 
ЛЕОНЩ. Бідна моя голова! Кому вона потрібна? Можеш знімать зразу.
ТАНЯ. Навіщо?
ЛЕОНЩ. Однак післязавтра не зустрінемося. Будуть збори і мене, можливо, 

поб'ють до крові.
ТАНЯ. Я прийду перев'язувати рани. І буду сидіть над ліжком, втішать хворого, 

а сама крадькома плакатиму.
ЛЕОНЩ. Ну, в ліжко мене не покладуть. Хіба з умовою, що ти поцілуєш перед 

смертю.
ТАНЯ. Обов'язково.
ЛЕОНЩ. Тоді поцілуй зараз.
ТАНЯ. Ох і хитрий. Ти ж не вмираєш?
ЛЕОНЩ. Хіба не однаково, чи за двадцять років перед смертю, чи за дві 

хвилини? Головне, що перед нею.
ТАНЯ. Хитрюга! Дипломат. Ну, хіба я винна, що ти такий хитрий?

Ніжно цілує Леоніда в губи.

Публікація Анатолія Тканенка і Василя Яременка
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БІБЛІОГРАФІЯ

Олег РОМАНІВ

ВИБІР ШЛЯХУ: ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 
ЧИ РОСІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ?
Олександр Мороз. Вибір. — Київ, видавництво Асоціації "Поступ". — 1994.

У тріумвіраті влади, що сформувалася в Україні після парламентських та прези
дентських виборів 1994 року,— Кучма — Мороз — Масол, найбільш ідеологічно ви
раженою, політично вагомою і навіть національно орієнтованою є постать Олек
сандра Мороза — спікера українського парламенту. Попри політичні заяви про 
злагоду й гармонію на вершинах влади, політичні оглядачі однозначно прогнозують 
у майбутньому протиборство між гілками законодавчої та виконавчої влади, що 
засвідчує постійно декларована незалежна позиція і президента, і спікера, а також 
їхні поїздки по регіонах України, метою яких є піднесення рейтингу.

Львів'яни мали можливість ближче придивитися до О. Мороза під час його 
одноденного візиту до Львова 4 серпня 1994 р. "Не вчіть мене любити Україну", — 
говорив він, відповідаючи на закиди львів'ян щодо його діяльносте в парламенті, 
добору кадрів у структурах Верховної Ради, позиції в питаннях мови та зближення з 
Росією. Того самого дня відбулася зустріч лідера соцпартії з науковою та творчою 
інтелігенцією. Наприкінці зустрічі я, аби нагадати про проблеми української 
культури, подарував спікерові парламенту "Енциклопедію Українознавства", яку 
нині перевидає Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, а взамін отримав 
недавно видану книгу О. Мороза з відповідною шанобливою дедикацією: "О. М. 
Романіву з повагою. Олександр Мороз. 04. 08. 94."

Це збірка виступів та публікацій О. Мороза за два роки, зокрема останніх, по
в'язаних із виборчою боротьбою. Я з зацікавленням узявся читати, намагаючися 
збагнути світогляд, національні й соціально-економічні позиції цієї безумовно ціка
вої, мислячої людини, яка, враховуючи нинішній спектр лівого представництва в 
парламенті, заслужено стала його лідером, а також, ураховуючи розклад сил, — і 
спікером парламенту. Скажу відверто: читання книжки мене багато в чому роз
чарувало, особливо в сенсі його розуміння національних державотворчих проблем 
України. Проте, з другого боку, я зрозумів, що викладено світогляд без сумніву 
поширений на Сході України, розуміння якого та спроба наближення позицій є 
дуже вадливими для будівництва соборної української держави.

Саме з цих причин погляди О. Мороза на проблеми державотворення в Україні 
заслуговують на увагу. Аналізувати їх потрібно не для того, щоб, як кажуть, "діста
вати опонента", а з метою взаємного з'ясування позицій та наближення до націо
нального консенсусу.

На жаль, у межах журнальної публікації можливо розглянути лише деякі з пору
шених у збірнику проблем.

1.Больові точки української історії

Зібрані в книжці тексти виступів та інших публікацій у багатьох місцях стосу
ються інтерпретації історії України, зокрема, як висловлюється О. Мороз, її больо
вих точок.

Із розсипаних у книжці висловлювань складається враження, що автор уважає 
безплідними й навіть шкідливими "теоретичні суперечки про можливість 
національної самоідентифікації українського.народу, історичні “изыски” з приводу 
національно-визвольних змагань українців” (с.80). Навіть сам термін "визвольні 
змагання" береться в лапки.

З іронією вживає його автор зокрема, щодо спроб українців вибороти незалеж
ність у 1917 — 1920 pp., а також діяльносте ОУН-УТІА (с. 81).

. Про появи в Україні численних підручників з історії України (переважно пере
видань праць першої половини XX ст.) автор говорить як про спробу переінакшити 
історію на догоду черговій ідеології (с. 76). О. Мороз іронізує щодо "живої нитки іс
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торії та національно-визвольних змагань", що їх, виявляється, деякі "вчені" почина
ють із княжих часів (с. 60). Таким чином, заперечується традиційна схема українсь
кої історії, яка не вигадана правими екстремістами в 90-ті роки XX ст., а закладена 
ще в "Історії Русів", перших монографічних працях М. Костомарова, М. Аркаса й 
особливо М. Грушевського. Треба нагадати, що таку писану історію, зв'язку поко
лінь, їхньої боротьби за свої державні утворення має кожен народ. На жаль, на Схо
ді України цю нитку обірвали 70 років репресій, голодоморів, війни та після
воєнного безпам'ятства.

Автор приділяє велику увагу больовим точкам історії і спробам утворити з них 
ланцюг "ідеологічного голковколювання" (с. 60). Можна погодитися з тим, що в 
ряду "Хмельницький — Мазепа — Центральна Рада — Бандера — Народна Рада" не 
всі складники рівнозначні, але він характеризує історичні етапи нашого змагання 
до самостійности. Можна спробувати вдосконалити цей ряд, додати інші проміжні 
фігури (приміром,Ґонту чи Скрипника). Але О. Мороз хотів би бачити в ньому ін
ші постаті — М. Островського, Ю. Коцюбинського, П. Ангеліної, М. Ватутіна, 
С. Ковпака.

В автора викликають роздратування спроби повчати тих же Хмельницького, 
Мазепу, Винниченка чи Скрипника (с. 36). Особливо, здається, у зв'язку з 'їхніми 
політичними прорахунками щодо нашого північного сусіда. На мою думку, аналіз 
історичних помилок для кожного народу є важливою стратегічною справою. А хіба 
ж не картає за промосковські помилки Б. Хмельницького улюблений і добре 
знаний О. Морозові Тарас Шевченко, відповідні поеми якого стали для українців 
своєрідним політичним заповітом? І вже зовсім дивує спроба будувати негативний 
ряд із так званих колаборантів (с. 60). Під колабораціонізмом автор розуміє всяку 
діяльність антиросійського спрямування.

До найбільш чутливих больових точок належить, зрозуміло, останній сімдесяти
річний період української історії. О. Мороз рішуче заперечує тезу, за якою ра
дянську владу на Україну принесла російська більшовицька інтервенція (с. 97). На 
жаль, його аргументи зовсім непереконливі. Можна погодитися з тим, що військові 
й політичні сили Центральної Ради, Директорії чи взагалі українства не були ще 
готовими до утворення та збройного захисту своєї держави, проте навіть за цих 
умов власного потенціалу українських симпатиків більшовизму було недостатньо, 
аби побудувати без зовнішньої інтервенції державу більшовицького типу.

Як аргумент українськости революції О. Мороз згадує постаті Юрка Коцюбин
ського та "батька Махна" (с. 97). Але "вождями народу" ці другорядні маріонеткові 
провідники були лише на сторінках "найоб'єкгивнішої у світі “Історії УРСР” Ми ж 
пам'ятаємо, що в радянський час історичні міфи створювалися часом на рівні 
райкомів чи обкомів партії, а тоді "герої" боротьби за радянську владу в Галичині 
увічнювалися в назвах вулиць і бронзі монументів.

Полемізуючи з опонентами, О. Мороз стверджує: попри всі лиха, радянський 
період відносно попереднього був прогресивним (с. 37). Очевидно, це твердження 
правомірне, якщо мати на увазі кінцеві цивілізаційні зміни, що сталися за останнє 
століття в усіх європейських країнах (транспорт, житло, зв'язок, освіченість тощо). 
Проте якщо зважити на етнодемографічні катаклізми України, то навряд чи 
знайдемо країну більш трагічної та фатальної долі.

У радянський період зреалізовано ідею соборности українських земель, 
констатує автор (с. 40). Це твердження слушне лише в тому сенсі, що після 1944 р. 
майже всі українські землі опинилися разом під егідою радянського імперського 
режиму. Згадаймо подібно невдалу спробу "возз'єднання", яку зробила у 1914 — 
1915 pp. попередня Російська імперія, — не так щоб звільнити від чужоземного іга 
"галицьких росіян", як знищити гніздо мазепинства й малоросійського сепаратизму 
в Галичині. Українська РСР, і ми це знаємо, по суті не була державою, не зважа
ючи на ще один маріонетковий голос в ООН. І вже зовсім як блюзнірство звучать 
твердження про успіхи в запровадженні у всіх сферах життя рідної мови (с. 40).

Історію українського народу треба писати об'єктивно, не заіделогізовано, як пи
шуть усі народи. Відрізняючи чужих від своїх, окупантів від патріотів, колаборантів 
від тих, що хотіли будувати свою державу і вмирали за неї.

2. Суспільство України та державність

Будівництво держави, хоч і в етнічних кордонах, проте в країні, народ якої сто
літтями перебував під різними окупаціями й зазнав драматичного розшарування, не 
є простим завданням. І чи не найчастіше в книжці О. Мороза звучать звинувачення 
в тому, що сьогодні в Україні робиться спроба будувати державу в інтересах не всіх 
її громадян, а лише якоїсь частини. Таким зразком, на думку автора, вибирається 
Галичина, її "мовний режим, традиції культури, господарські основи та релігійні 
настрої подаються яко еталон", що, зрозуміло, викликає в інших регіонах протест,
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пошук противаги (с. 80). Таким чином, "націоналізм стає руйнівником державності, 
відліковою точкою дезінтеграції". Як приклад такої" деструктивної діяльности при
водиться "дворічне відзначення Запорізької Січі", з "шаленою нетерпимістю до 
справжніх нащадків" (с. 48).

Отже, "національна ідея, як і передбачувалося, виродилася в правий екстремізм" 
(с. 53). Всупереч логіці речей, констатує автор, частина політиків пробує реалізувати 
в межах України ідею “нація — держава” (с. 80). Але, на його думку, "Україна запіз
нилася до процесу формування категорії "нація — держава" (с. 82). Цей висновок 
однозначний із констатацією факту, що жертва радянського експерименту "народ 
України" реанімації не підлягає, а питання про його територіальний та державний 
статус може ставитися лише в якомусь космополітичному чи імперському (приєд
нувальному) варіанті. Тезу О. Мороза про неоднаковість усіх українців та існування 
своєрідного конфлікту всередині етносу я приймаю без застережень. Причини цих 
явищ добре відомі. Треба взяти до уваги різні умови розвитку Сходу та Заходу 
України протягом щонайменше двох століть, від часу поділів Польщі. Землі, що пе
ребували під російською та австрійською займанщинами, перебували в різних умо
вах "асиміляційного тиску". Проте найсильнішим фактором розшарування україн
ського етносу стали тридцять років більшовицького режиму на Східній Україні, ко
ли відбулося тотальне знищення етнооснов цієї частини України. Саме ці роки бу
ли найбільш визначальними, бо не тільки Галичина, але й православна західна Во
линь зберегла основи національної свідомости та мовну традицію, по суті втрачені 
на Півдні та Сході України. В Галичині та інших західних областях поки що теж 
немає культурного розквіту, загублена й ще не відродилася колишня інтелектуальна 
еліта, інтелігентські середовища мають злюмпенізований або апатичний характер. 
Проте в Західній Україні процеси неодмінно йтимуть у напрямку розвитку та збага
чення модерної української культури, яка буде визначальною в "психологічному 
державотворенні". Наближення Сходу та Заходу можливе лише через підвищення 
толерантности на Сході до українського фактора через бодай часткову дерусифіка- 
цію та підвищення рівня українського культурного фактора. Це складне й делікат
не, а водночас і коштовне завдання, бо вимагає відповідно фінансованих програм 
(мас-медіа, книговидання, вище та середнє шкільництво). Проте, без сумніву, за 
подолання наслідків духовного Чорнобиля треба платити.

Таке наближення треба робити спокійно й толерантно, насамперед через 
формування високих культурних цінностей. Національна свідомість зовсім не є 
якоюсь галицькою особливістю — ми знаємо, що чимало східняків у діаспорі та й у 
самій Україні мають радикальніші позиції, ніж галичани.

Збудувати сьогодні соборну українську державу на засадах російської домінації 
неможливо. Наближення Сходу та Заходу може настати лише через збільшення 
взаємної терпимости, проте за умови усунення невільницького третьосортного 
становища українства як політичного й культурного явища.

Для тих, хто заперечуватиме проти такого підходу, варто нагадати, за якими 
принципами будується строката за свідомістю населення держава Ізраїль. Про це 
розповіла у своїх спогадах колишній прем'єр-міністр країни Голда Меїр . Там, по
при всю мовну різношерстність (найбільшою є російськомовна група), принцип на
ціональної, в тому числі мовної інтеграції є священним і не підлягає дискусіям. Про 
це варто було б нагадати деяким іноземним радникам із питань прав людини, які в 
нас проповідують принципи національного розмивання, а самі в своїх країнах ді
ють "із точністю до навпаки".

Звичайно, таке зближення не передбачає якоїсь мовної та культурної дискримі
нації, обмеження засобів і форм національного самовияву. Проте все це повинно 
відбуватися за умов поваги та створення можливостей для розвитку пригніченої 
впродовж тривалого часу етнокультури українців. Тим часом нині російська мова 
має всі можливості вільного функціонування на Сході України, а українська й далі 
нехтується та зневажається. Спроби надати російській мові статусу офіційної 
приведуть до подальшого панування російської мови, без будь-яких шансів на 
відродження мови української. Це й може стати фактором поглиблення розколу 
України, проти якого застерігає О. Мороз.

3. Державна символіка

Велике роздратування викликає в О. Мороза вибір і обставини ухвалення поста
нов щодо державної символіки України. Не приймаючи синьо-жовтого прапора і 
тризуба, автор обурюється авторитаризмом і порушенням закону, буцімто виявле
ними в парламенті при ухваленні відповідних рішень (с. 93). Пропонується версія, 
за якою синьо-жовтий прапор був прийнятий під диктатом діаспори, напередодні 
візиту тодішнього голови Верховної Ради на американський континент. "Нещасна 
країна, бідні політики, якщо таке порушення її діючої Конституції, якщо наруга над
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достоїнством стають умовою допущення до руки багатого дяді", — голосить автор 
(26)*. Ностальгія автора за червоним кольором очевидна. Отже, стає зрозумілим 
спроба теперішнього скіпера накинути ще раніше, в попередній Верховній Раді, ре
ферендум щодо символіки. А може, тепер, за наявности добре керованої лівої бі- 
льшости в спілці з національно байдужим новим бізнесом, удасться новими "зако
нодавчими актами" розтоптати національні святині?

Тут немає потреби повертатися до полеміки, яка велася тривалий час і якою об
грунтовано вибір тризуба та синьо-жовтого прапора. Звичайно, Україна з хронічно 
недержавним минулим не має такої стійкої геральдичної традиції, як старі європей
ські держави, скажімо, Польща чи Франція. У молодих держав (наприклад, Естонії) 
вибір символіки здійснено синтетично, на підставі найприоритетнішої традиції. Для 
України така традиція пов'язана з синьо-жовтим прапором, який постійно вико
ристовувався з часів великого поступу у національному відродженні в Галичині у 
другій половині XIX ст. А в час недовговічної незалежносте України 1917 — 20 pp. 
ці кольори були прийняті одностайно як символ соборної України. О. Мороз запе
речує цю думку, вважаючи, шо цей вибір був "зроблений лише в епізоді державнос
ті, альтернативному Радам" (с. 62).

Бурхлива реакція лівих та проімперських сил на українську національну симво
ліку сприймається дуже контрастно до спокійного ставлення до сучасної російської 
державної символіки, включаючи протизаконно вживаний в Україні андріївський 
та триколірний прапори. І вже зовсім не чути ні в книжці, ні в середовищах уболі
вальників за чистоту символіки яких-небудь протестів чи глузувань щодо вживання 
в Росії двоголового монархічного орла. Виявляється, в українських комуністів щодо 
ачасних символів свої критерії і своя, позбавлена національної традиції, логіка.

Звертає увагу та обставина, шо особливу упередженість у однодумців О. Мороза 
викликають традиції, символи та явища, які спершу з'явилися в Галичині. їх 
уживання трактується як спроба накинути погляди та менталітет частини території 
значно більшому і складнішому цілому (с. 80). Незрозуміло, чому ми повинні так 
упереджено ставитися до нормальних процесів національного розвитку, які через 
сприятливіші політичні умови проходили насамперед у Галичині? Просвіта, 
Наукове товариство ім. Т. Шевченка, політичні партії, Січове Стрілецтво, Соколи, 
кооперативний рух — все це закономірні, природні явища національного розвитку, 
які знаходили згодом поширення по всій Україні, і ‘їхню традицію треба викорис
товувати у державотворенні, а не відхрещуватися від неї як від якогось 
націоналістичного та й ще, виявляється, чужоземного (діаспорного) зла. Звичайно, 
у всьому має бути поміркованість та здоровий глузд, але все повинно опиратися на 
реальну, освячену національними ідеалами традицію.

4. Кому належить влада в Україні.

Суспільно-політичні аспекти розвитку економіки

У більшості виступів та нарисів, уміщених у книзі, О. Мороз торкається пробле
ми економічної розрухи в Україні і сил, відповідальних за соціальну деградацію на
селення та розвал економіки. Полемізуючи зі своїм суперником у виборчій кампа
нії О. Шевченком, автор називає серед владоможних винуватців людей з Руху, "Но
вої України", в тім числі й людей, які до економіки стосунку не мали, наприклад 
Жулинського, Морозова, Дзюбу, Таланчука та ін. (с. 48, 138). В інтерпретації автора 
"рухівець", "прорухівські сили" — якась загальна лайлива характеристика діячів на
ціональної орієнтації, як раніше "петлюрівець" чи "бандерівець". У цю компанію 
націоналів потрапляють навіть Кучма, Євтухов, Лановий, Сербін, Гриньов (с. 136). 
Декілька разів у книжці проводиться теза про повсюдне включення "рухівської но
менклатури" в обласні адміністрації, представниками президента, що підкреслює їх
ню відповідальність за розвал на місцях (с. 49, 73). Якщо люди такої орієнтації ма
ють стосунок до влади в західних областях України, то на більшій частині східних,, 
центральних і південних областей "рухівці" навіть близько до неї не стоять.

*Мимохідь, відхиляючись від основної теми, хочемо звернути увагу на цю постійну тенденцію 
"лівих сил" представляти націонал-демократичні партії та їх діячів як таких, що куплені і фінан
суються багатою діаспорою. Цей міф постійно мусується, хоча реалії нашої діаспори такі, що 
гам по-справжньому багатих людей немає, а фінансові можливості в допомозі Україні мізерні. 
Згадаймо, хоча 6 ці багатомісячні акції зі спробою купити безталанній державі та урядові міль
йонний будинок для посольства України. Всупереч цьому — великі, порівняльно більші можли
вості фінансування політичних фігур, які підтримуються партійно-комсомольськими виходцями 
комерційних структур та підприємництва, яке суцільно має в Україні антинаціональну орієн
тацію. В той час, як мільйонна діаспора піднатужується, щоб купити нашій державі один-два 
посольські будинки, наші номенклатурною походження ділки купують, наприклад, у Лондоні, 
десятки котеджів ціною в мільйони фунтів стерлінгів.
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Теж зовсім перебільшена, примножена роль "у розпродажі держави" економістів 
та прорухівських кіл (33). Ця теза наполегливо повторюється й далі, у твердженні, 
що економічна катастрофа — "наслідок реалізації рухівської програми прорухів- 
ськими ж керівниками" (34). Насправді ж ми маємо універсальну схему грабунково- 
го роздержавлювання, змодельовану для всього простору СНД, яка ще в яскравішій 
формі виступає в Росії. "Приватизатори" добре відомі — червоні директори, новояв- 
лені підприємці з різних МП, СП — акціонерних товариств, банків, бірж і т. п. Во
ни на 80% вербуються з партійно-комсомольської номенклатури, яка з дивовиж
ною інтуїцією взялася за "новое великое дело". І тут, даруйте, національними "ви
вихами" й не пахне. З другого боку, за правове безладдя та параліч влади в державі 
несуть відповідальність і націонал-демократи, і потужна "група 239” у попередньому 
парламенті, до якої належав теперішній спікер. Мабуть, найправильнішим є щире 
визнання автора, що “ми взагалі разом так напаскудили в економіці, що тепер тре
ба обережно і разом вилазити з прірви. І Президенту з Урядом, і Голові ВР, і лівим 
і правим” (с. 118).

Чого насправді бракує керівникам національно орієнтованих партій та рухів — 
то це належного відчуття ролі цих приватизаційно-грабункових процесів у розвалі 
соціального і економічного життя та їхніх можливих стратегічних наслідків. Без 
сумніву, ліві сили більш чітко й програмно осмислюють нинішні процеси "роздер
жавлення" та ‘їхні наслідки для нашої економіки, проте немає впевнености, чи вони 
мають способи зарадити й відвернути неґативні явища, адже занадто вже перепле
лися в цих справах свої і чужі, праведні і грішні. Наприклад, що робитиме спікер 
парламенту зі своїм політичним сподвижником О. Ткаченком, причетним до афери 
з сільськогосподарським імпортом зі США? Чи, може, і тут діятиме закон подвійної 
бухгалтерії — для своїх і чужих?

Після виборів нового президента і радикальних змін у Верховній Раді на владній 
авансцені змінилася більшість ключових фігур, хоча збереглася коренева система 
сучасної владної номенклатури в промисловості, фінансах, міністерствах та адмініс
трації різних рівнів, яка утворює основу сучасної грабункової тіньової олігархії. Ця 
олігархія зорієнтована лише на свої інтереси, хоча на Сході часто прибирає інтерна
ціональну підприємницьку чи ліву барву, а на Заході фарбується в колір націона
льного підприємництва та реформаторства. Дотепер відповідальність за соціально- 
економічні катаклізми в Україні можна було покладати на ліберально-буржуазно- 
національне оточення Л  Кравчука та компрадорську Верховну Раду. Проте сьогод
ні умови інші, і "ліві праведники" мають можливість змінити стан у державі в дусі 
тих оцінок і діагнозів, які зроблені в книжці О.Мороза. Проте чи вдасться це зро
бити галасливій та малокомпетентній лівій більшості? Чи, може, в процесі "держа
вотворення" Верховної Ради нового скликання відбудеться "притирання" цих лівих 
сил із владною олігархією? Хоч би як розвивалися події, можна сказати однознач
но: за катаклізми й негаразди сучасної України національне державництво не несе 
жодної відповідальності. Багата, квітуча незалежна Україна можлива лише за умов 
припинення диких капіталістичних методів нагромадження, за умов помірної соці
ально орієнтованої виробничої, а не спекулятивної приватизації.

5. Ліві сили в Україні

Після останніх парламентських виборів ліві сили відіграватимуть ще більшу роль 
у державних процесах в Україні. Тому заслуговує на увагу оцінка їхнього впливу та 
позицій, на підставі матеріалів і роздумів, приведених у книзі О. Мороза. Погля
ньмо, насамперед, на їхню поведінку та трансформацію ролі за ввесь період нового 
державотворення в Україні.

Незважаючи на певну автономність процесів національного ренесансу 80 — 90-х 
pp., всі політичні зміни в Україні йшли синхронно й під впливом змін у центрі ім
перії — у Москві. Драматичні серпневі події 1991 р. в Росії під тиском потужного 
демократизаційного фактора в Москві привели до краху політичних і адміністра
тивних структур комуністичної системи з можливими, як тоді виглядало, репресив
ними наслідками для її носіїв. Саме за таких умов, керуючись інстинктом самозбе
реження, комуністичні сили під тиском націонал-демократів у парламенті та поза 
його межами пішли на проголошення незалежносте України. Це також великою 
мірою стосується грудневого референдуму, наслідки якого, зрозуміло, були резу
льтатом прагматичного підходу населення. Особливо на Сході йшлося насамперед 
про те, що в незалежній державі житимемо краще, без пограбування імперією. За 
Кравчука та незалежність у східній глибинці голосували ще й тому, що так радила 
"народові" всюдисуща партійна номенклатура.

Післясерпневі події привели до розколу партійних кадрів, які розділилися на три 
неоднозначні за своєю потужністю потоки. Либонь, левова частка найбільш кміт
ливих і життєво агресивних кадрів подалася в підприємництво у всіх його виявах
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(комерційні структури, МП, СП, акціонування, корупційна діяльність у владних, 
правоохоронних, податкових і митних службах тощо). Про цю частину партномен- 
клатури гостро і з іронією говорить О. Мороз на сторінках книжки (с. 67 — 68). На
багато менша друга частина подалася в націонал-демократи. Серед них чимало іс
тинних (“генетичних”) націоналів, хоча чимало й безхребетних пристосуванців, що 
дійшли навіть до такого абсурду, як "науковий націоналізм". Нарешті, залишилася 
ще третя частина подвижників марксизму-ленінізму, які, оговтавшись після розгро
му, перефарбувалися в легалізовані структури соціалістичної, а далі й комуністичної 
партії.

На останніх парламентських виборах велика кількість виборців на сході України 
віддали свої голоси лівим партіям, демонструючи таким чином ностальгію за попе
реднім, безумовно, більш благополучним, соціальним минулим, а також піддавшись 
тискові пропаганди, за якою винуватцями економічного та соціального краху в Ук
раїні є націонал-демократи й державницька ідея. Водночас за значну частину еко
номічної деградації відповідає сучасна нова державна й економічна олігархія, яка 
вербується переважно з цієї першої частини партноменклатури . Про ці метамор
фози та 'їх причини автор цих рядків детально писав раніше .

Спробуємо окреслити в загальних рисах збірний портрет сучасних лівих в Укра
їні. Перше, що кидається у вічі, — це помітна люмпенізація лівих сил. їхнє парла
ментське представництво істотно відрізняється від респектабельних колишніх сек
ретарів та партноменклатури, які переважали в попередньому парламенті. Переваж
на більшість теперішніх лівих депутатів відзначається нетерпимістю до українства, 
часто на Грані імпершовінізму. Правда, серед них можна виділити й дещо адаптова
ні національно групи (аграрники, письменники), проте більшість із них поголовно 
"зациклена" на Росію. Перефразовуючи поняття відомих з історії "татарських лю
дей", скажемо, що це типові "російські люди". Вони позбавлені імунітету щодо ро
сійських експансивних дій, фетишизують роль зв'язків із Росією, їм властивий неві
льничий брак власної національної гідности, яка не може досягти державницького 
рівня. Всі вони гостро реагують на вияви українського націоналізму, але абсолютно 
індиферентні або навіть активно заанґажовані в імпершовіністичних акціях. Нашу 
увагу зосереджують на спробах організувати воєнізовані націоналістичні організації, 
але чи чули ми про занепокоєння лівих формуванням структур російського козац
тва, які теж показали свою дієвість у Придністров'ї, Абхазії тощо? Відсутність імуні
тету супроти російської загрози українству — очевидна реальність, яка прослідкову- 
ється в багатоплановій книжці О. Мороза.

Отож, доводиться констатувати відсутність українських лівих і тим більш наці
онал-комуністів, їх останнє покоління зникло в час самогубних пострілів Скрипни
ка й Хвильового, вимерзло в таборах Ґулаґу. Це і є великою трагедією як наших те
перішніх лівих, так і націонал-демократів, тому що за сучасних умов будувати зорі
єнтовану на народні інтереси державу без ліво центристських соціал-демократичних 
сил неможливо. На відміну від Польщі чи Литви, домінування сучасних лівих — це 
велика загроза нашому суверенітетові та державності.

Читаючи книгу, можемо простежити, що фронт лівих сил сьогодні неодноликий 
і неоднорідний. Поряд із прихильниками комуністичного фундаменталізму існують 
поміркованіші групи, зорієнтовані на співіснування форм власности та більшу толе
рантність до українського фактора. Таку групу, зокрема, очолює О. Мороз.

Думаю, що фронт лівих та лівоцентристських сил у процесі державного будів
ництва в Україні еволюціонуватиме в бік формування суспільно-політичних соціал- 
демократичних груп національної (державницької) орієнтації. їхня поява може бути 
наслідком світоглядної еволюції людей, толерантних до багатоукладної економіки, 
але й не байдужих до долі простих людей, які повинні стати справжніми господаря
ми своєї землі. Цікаво знати, яке місце в цій еволюції посяде О. Мороз.

1 Меир Г. "Моя жизнь”. / /  Иностранная литература. — 1994. — N? 2.
2 Романів О. Вибори і партії, народ і олігархія. / /  Ратуша. — 1994. — 12 травня.
3 Там само.
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МИСТЕЦТВО

Лесь ГЕРАСИМЧУК 

...ТАКЕ ПЕРШЕ КОХАННЯ...

"...світло її вночі не гасне". 
(Приповісті, 31:18)

Розбурхана стихія новочасного 
образотворчого мистецтва лише на 
перший погляд потверджує агностич
ні тези "кожному своє", "я так бачу", 
"кожен Івась має свій лас" тощо. Ці 
нібито безневинні вислови стали на
дійним прикриттям для вторгнення в 
межі священної імперії штуки навали 
галасливих і безоглядних ужитковців. 
Естетичний релятивізм і редукціо- 
нізм, дякувати Богові, дозволили в за
чіпних боях підбити майже усі остан
ні осади тих, хто вірив у спадкоємніс
ть знання, філософську інспірацію, 
спасенний ритуалізм метафори та ін
ші "марниці".

Після мінімалізму про це незручно 
наче й ставати на мову. Приблизно 
так міркує львівський екстраваґант 
Ігор Подольчак або київський піонер 
комп'ютерного дизайну Віктор Хо- 
менко. До всього цього прикладається 
й соціально-бунтівниче (“у нас”) і 
містично-філософське (“там”) тлума
чення/

З нашими гепенінґами в "Україн
ському домі" або інсталяціями у сто
личному "Славутичі" на Подолі хіба 
що все зрозуміло: звичайна для нас 
бентежна "затримка" у мистецькому 
часі приблизно на півста років. Як у 
силуваній грі площин у Петра Бевзи: 
загумінок європейського міжвоєння, 
котрий виставляється за кордоном те
перішнім українським авангардом.

Щоправда, не менш сумно стає й 
після містифікацій теперішніх захід
них постмінімалістів. Ось тільки одна 
журота, у котрій я спробував розібра
тись. Так, відома мисткиня Карін 
Сандер (Arts Magazine, Nov. 1991, p. 
61) зіперлась на мінімалістські витво

Ольга Петрова

ри Річарда Серра, виокремлення про
стору Фреда Сендбека, ізоляції при
родного світла Джеймса Тарела і ді
алоги з архітектурою Бруса Наумана 
та заснувала absence visible, "видиму 
відсутність". Мистецтвознавець Джей
мс Толдвасер дає цій, чи не наймодні- 
шій з постмінімалістських течій кон
цептуальне обґрунтування на підставі 
кабалістичних праць Лурії нібито з

Ольга Петрова. "Втеча до Єгипту", 
полотно, олія, 100 х 120, 1993.
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Ольга Петрова. “Осінь. Помона ” 
полотно, олія, 40x30, 1989.

XIII ст. Кабаліст, за Ґолдвасером, ви
сунув теорію "цимцум", за котрою 
"Бог був скрізь і усім. Нічого не могло 
існувати, шо не було Богом. Самоусу
нувшись — повністю або частково, — 
Бог витворив порожняву, котра 
згодом змогла заповнитись його тво- 
ривом: перстю небесною і земною, 
морем і небом, рослинами, тварина-

Ольга Петрова. "Беатріче з подругою ", 
полотноу олія, 40 х ЗО, 1992.

ми, людьми та, передусім, вимовністю 
світла". А звідси й випливає творча 
потенція пустки — "видима відсутніс
ть", за Карін Сандер.

Дарма, що Лурію (або Лорію), пос
лідовники котрого плідно працювали 
і в Польщі (Краків) і в Україні (зокре
ма, Львів та Острог), відсунули з XVI 
до XIII ст. й переплутали його праці з 
"Зохаром" ґвадалахарця Моше Леона 
(справді XIII ст). Головне, що "види
му відсутність" якось "обґрунтували", і 
вона цочала звитяжно захоплювати 
мізки невситимих шукачів нового на 
полі естетики.

Задля безсторонности згадаємо, 
що, крім "видимої відсутности", де 
глядач стає водночас і суб'єктом і 
об'єктом сприймання, зо два роки у 
світі вбивається у колодочки фігура- 
тивізм. Одначе він тепер більше ске
рований на взаємодію з порожнявою, 
ніж із культурогенною проблемати
кою виходу поза себе, самовиразу, ді
алогу з пам'яттю і т. і. Тобто до цен
тру ваги пересувається питання філо
софського ставлення до часу (або до 
його відсутности у мистецтві?).

Тому так важливо було мені від 
початку запитати нашу малярку й 
доктора філософії п. Ольгу Петрову: 
"Ви живете у сучасній добі, у якійсь 
іншій чи в усіх одразу?"

А вона на те: "Я живу переважно у 
часі Данте, бо це було для мене літе
ратурне потрясіння".

"Данте для вас — шлях пізнання 
чи музика думки, котра вас супро
воджує?"

"Це вираз емоцій".
Я б сказав, що у цих відповідях п. 

Петрової — частина сутности естети
ки шістдесятництва: вони перегуку
ються з рядками із "Пекла", до котрих 
у розслідах привертав увагу Ігор Бел- 
за:

О voi ch'avete l'inteletti sani,
mirate la dottrina che s'asconde 
sotto il velame de li versi straiii.

(Inf. ix, 61 — 63)

Музика думки лишалась єдиним скар
бом тих, хто беріг у нас l'inteletti sani, 
писав versi strani, захлинався від
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барв і форм, котрих мож
новладці боялися, переслі
дували, тлумили, вбивали. 
А підмагала їм у цьому 
зграя "лявреатних" бійців 
ідеологічного фронту, кот
ра, звичайно, не відала, що 
творила...

Недарма знову, при 
першій нагоді, у п. Петро
вої в "Драбині Якова" зави
рувала гама Амора з "̂ Но- 
вого життя", бо справді 
(може, не так надовго, як 
бажалося б) "...побачив я 
нове небо і нову землю, бо 
колишнє небо і колишня 
земля відійшли..." (Апока
ліпсис Івана, 21:1).

Так солодко кортить 
фігуркам на полотні (хто 
ці апокрифічні сміливці: 
янголи чи розірвані над
воє хотіння нашої під- 
свідомости?) полинути 
від землі до недавнього 
полум'яного вихору на 
небі! Але важко розрізни
ти на полотні ту землю, 
від котрої конозить виліз
ти на шаманську драби
ну, що з палеоліту вела 
до Бога. Видко лишень 
вогненний крутіж: танець 
ватри у гамі дантівського 
Амора. І тут, у зіставлен
ні епох і трибів мислен
ня, ми бачимо, наскільки 
глибоко, "нутряно" живе 
п. Петрова рубіжністю 
Данте, в якому настільки 
очевидна вибухонебез
печна єдність космічних 
перевтілень і предметнос
ти. Тут, на полотні, при
мітна й дивовижна вза
ємодія першого й другого 
класів алхімічних фарб, 
про віщо тепер докладно 
забули, але ще добре тя
мили за Данте. Тільки 
безнадійности чорноти 
немає: вона вже вся пе
ретворилась, перетопила
ся у ринці на небесну 
черлінь Логоса...

і

Ольга Петрова, "Апокаліпсис. Сьомий янгол", 
полотно, олія, 100 х  120, 1991.

Ольга Петрова. "Музика", 
полотно, олія, 99 х 96, 1992.
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Ольга Петрова. "Доля, Парка”, полотно, олія, 70х 100, 1991.
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Символіка барв у п. Петрової ма
ла б, на мою думку, стати предметом 
окремого розгляду, а натомість хочу 
нагадати про наріжне значення Данте 
для української культури у 60-ті й 70- 
ті pp. Тодішні настрої схожі на від
луння із Байронового "Пророцтва 
Данте":

Та віриться — як в дні Еллади, знов 
Мистецтво діждеться колись своєї миті, —

Тоді руїнники будинків та церков 
Навчаться форми греків воскрешати 
І Апеллес новий для відбудов

Народиться, щоб у новітні шати 
Перевдягги новітній римський дух 
У власні палаци, собори та палати.

І підведеться храм після розрух.., 
Мистецтва поступ стверджуючи й рух...

(Пер. С. Голованівського)

Храм, звичайно, ще не підвівся й 
серед теперішнього колоброду не хут
ко підведеться, але енергія міфу про 
надію, про жадобу повзти, лізти, спи
натися, відкриватися, летіти, линути 
до цього божевілля логосу й любові,
— ось вона, на полотні.

Не випадково, гадаю, за, здавало
ся б, недавнього безчасся п. Петрова 
звернулася саме до Данте у своїх мис
тецтвознавчо-філософських студіях, 
що більшість із них досі (!) не поба
чили світу. А наприкінці шкіцу 
"Контрмистецтво шістдесятників" 
(“Визвольний шлях”, 1993, ч. 9) 
п. Петрова про ті самі настрої писала: 
"Шістдесятники — моральне поколін
ня. Воно чимало поворожило з техно
логією свого ремесла, відшукуючи ча
ри активного кольору, нової форми, 
багатства фактур, синтезуючи інту
їтивні відкриття з художньою розсуд
ливістю. Майстерні тодішньої молоді 
були домівками і церквами водночас. 
Там народжувалися і звідти випромі
нювалися магічні сили, щоб подолати 
Мінотавра соцреалізму".

Магічні первні барв (включно з га- 
мою межових станів — напр., у "Ці
лункові Юди", 1991 — 93) поєднують
ся з дивовижним життям і символі
кою діагоналі, котру мисткиня раз по 
раз намагається затушувати, прихова
ти (напр., “Окрилення”, 1990; “Зні
мання з хреста”, 1991; “Янгол дитини 
Христа”, 1994). У малярстві п. Петро

вої діагональ служить не перспективі, 
не динамізації мас, а править за век
тор накопичення або розрядження 
чоловічого й жіночого символічного 
ряду.

Мистецтво, на мою думку, тим ви
ще, чим більша можливість переос
мислень того, що і того як зображено 
на полотні. І тому, скажімо, про "Ме
ланхолію" Дюрера з її мотивом драби
ни можна писати дисертацію, а який- 
небудь "чорний квадрат" або мініма
лістський "X" увійдуть хіба що як ці
кава деталь до загальної теорії ін
тер'єра. До цих що та як безсумнівно 
відноситься і схема розподілу симво
лів (наразі це діагональ), геометрія, 
але вже не перспективи XV — 
XVI ст., а сучасного інтуїтивного ви
раження запеклої нашої підсвідомости.

Тому аналіз таких сюжетів п. Пет
рової, як "Знімання з хреста", що ма
ють свою багатосотрічну історію, пот
ребує прочитання не лише на тлі но- 
возаповітних інтерпретацій, що здебі
льшого чинять у нашому грішному 
мистецтвознавстві, але й з огляду на 
геометрію символів.

Цікаво у зв'язку з цим звернути 
увагу й на трактування гармонії у п. 
Петрової (досить, зрештою, умовної). 
У нас, між іншим, гармонію звикли 
ототожнювати з суголосом і протис
тавляти дисгармонії (може, під впли
вом музичних теорій?). Справді, у 
гармонії спрадавна є таке значення 
злуки, як у супутнього терміну “гар- 
моге” (це з давньогрецьких естетич
них теорій), але ж пригадаймо, що 
доля Гармонії ще у греків, котрі 
пов'язували її з культовими драмами 
ячменю, зораної землі Та зміїв, глибо
ко трагічна. А драма об'єдання проти
лежностей як наріжна засада уперше 
з'являється щойно у венеційському 
мистецтві. Ця сама засада простежу
ється у п. Петрової, приміром, у "Суді 
Соломона" (1992), у "Вершині літа" 
(1981). В останній роботі, до речі, 
виступає цікавий прийом підкреслен
ня фактури — зшите полотно. Триді- 
льність і розподіл мас на площині на
гадують нам про тридільний перевер
нутий світ у кабалістів, що підкреслю
ється й символікою кольорової гами.

Я спитав мисткиню:
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Ольга Петрова.
"Сходи Іакова. Передпочаток", 

полотно, олія, 60 х 70, 1990.

— Ви людину бачите 
як сукупність барв чи як 
єство, котре прагнете 
розкрити?

— Я перестала цікави
тися людиною, бо збагну
ла, що нічого не розумію 
у ній.

— У такому разі кого 
ви зображуєте: духів, від
гомони підсвідомости чи 
те, що самі хотіли б поба
чити?

— Ідеї.
— Отже, ваша карти

на, ваш образ — це ідея... 
у вас чи поза вами?

— Ідея поза мною, 
ідеал...

— Себто щось, що 
вийняте з вас?

— Ні, щось, що вже 
існує поза мною. Ну, ска
жімо, ідея добра, ідея зра
ди... — якісь такі мора
льні категорії, що існують 
поза мною. Я б хотіла їх 
об'єктивізувати.

Валері у своїх зошитах 
писав про живопис: 
"Призначення живопису 
неясне.

Якби воно було виз
начене, — скажімо, тво
рити ілюзію видимих 
предметів або втішати 
погляд і свідомість сво
єрідним м е л о д і й н и м  
розташуванням барв і 
форм, — проблема істот
но спростилася б і, без
сумнівно, побільшало б 
прекрасних творів (цебто 
творів, .що відповідають 
конкретним вимогам), 
але пощезли б твори 
нез'ясованої краси.

Зовсім не стало б та
ких, котрі вичерпати не
можливо”.

Філософський зміст, 
притаєний чарами мис
тецтва, часом виявляєть
ся у п. Петрової зовсім 
несподіваним чином. 
Так, у триптиху "Зірка

Ольга Петрова. "Драбина Іакова", 
полотно, олія, 70 х 70, 1991.
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Ольга Петрова. "Цілунок Іуди -  II", полотно, олія, 120 х 100, 1992 -  1993.

Давида", "Ребе", "Давид" (1991) зір
ка виступає стрижневим ідеєносієм у 
всіх трьох композиціях. Отій зірці 
присвячена праця людини, котра на 
спілку з самим Бубером тлумачила 
Біблію німецькою, — Франца Розен - 
цвайґа (1886 — 1929) — "Зірка Вибав
лення", де подається т. зв. гармонійна

символічна інтерпретація. Отож, як
що ми придивимося до полотен п. 
Петрової, то помітимо, що у кожній 
картині триптиху "приховано" по од
ному куту зірки, а саме: Людина, Сві- 
тотвір, Об'явлення. І лишається: Бог, 
Сотворіння, ■ Вибавлення. Ця тріада 
стрижнева для усього доробку п. Пет-
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рової — і малярки, і мис
тецтвознавця, і графіка.

І тут, так би мовити, 
на tutti звучання, я запи
тую себе: що це? Інтелек
туальна гра доктора і 
професора? Архетипальне 
єство жінки? Звертання 
на межі до тих, хто ще 
має очі та вуха? Артизм, 
але обумовлений не по
зою, а ритуальністю? Як 
зібрати докупи цей віт
раж, аби сонце висвітило 
для мене поставу мистця? 
Аж тепер приходить розу
міння того, що це театр: 
проте не той частий для 
штуки прийом арлекіна
ди, а те диво стихій та 
світів, котрим драма була 
спочатку, а потім від часу 
до часу зринала в епохи 
неспокою та бентеги. 
Прозірливий Вітмен ко
лись побачив таку сукуп
ність в Альбоні. Така 
спонтанна "багатоголос- 

.ність" властива ще кі
льком київським мис- 
тцям, котрі шталтувались, 
виброджували у 60-их й 
70-их, під пресом. Це пе
реростає рямця школи і 
набуває характеру мента
льности цілого покоління 
українських мистців, про 
котрих Петрова-мистец
твознавець пише та опо
відає досить часто.

— У вашому розумінні 
мистецтвознавство існує 
для мистецтвознавців чи 
для... — для кого?

— Так сталося, — від
повіла після задуми 
п. Петрова, — що я мис-

ся лише для того, аби до
помогти своїм друзям —* 
Лерман, Лимарєву, Вай
нштейну... Вони чудові 
художники, але соціум 
наш їх не визнавав. Тому 
я вважала за свій громад
ський борг -  а такі речі

Ольга Петрова.
"Еліох та Сідонія. Плащаниця Христа' 

полотно, олія, 90 х  120; 1994.

Ольга Петрова. ".Бог є любов", 
полотно, олія, 100 х  90, 1992 - 1993.
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важать для мене дуже багато, — вда
тися до мистецтвознавства.

— Вам у такому разі йдеться про 
мистецтвознавство світове чи про 
мистецтвознавство групових, регіона
льних інтересів?

— Звичайно, про сучасне світове: 
я здобула науку на такому великому 
часі, як XIII — XX ст., коли писала 
про Данте від Джотто до Далі. І вже 
не можу дихати у вузьких рямцях. 
Шкода, що у XIX — XX ст. в Україні 
ніхто з мистців докладно не брався до 
Данте, крім Гавриленка, — про Касі- 
яна ми не говоримо, бо то в нього 
плагіат. Через ідеї європейської ку
льтури я прийшла до усвідомлення 
стійностей національної культури.

— А наскільки сьогодні філософія 
має право об'єднуватися з мистец
твознавцем?

— Традиційне мистецтвознавство 
в описовому варіанті XIX ст. уже 
віджило. І тому нам конче потрібно 
філософське мистецтвознавство.

— Що ж коїться, пані Петрова, з 
нашим мистецтвознавством? Чому усі 
повоєнні здобутки швейцарської, 
французької, британської, американ
ської та ін. шкіл стороною обійшли 
нашу рідну півнезалежну мистецтвоз
навчу думку?

— Ніякого нема секрету. Справа у 
тім, що офіційні мистецтвознавці — 
то були штатні люди з певних органі
зацій. І від них нічого особливого не 
вимагалося — лишень спостерігати, 
стежити за художниками. Який же тут 
теоретичний рівень? Це люди, котрі 
вміли щось десь якось описати: у 
центрі — те, ліворуч — се, Якутович
— геній, Данченко — теж, Лопухов —

тим більше. І годі. їхні генеральні зав
дання були зовсім інші, і тому це не
вігластво, котре спонсорувалося дер
жавою — а нашій державі невігластво 
було вельми зручне й вигідне, — пе
ретворилося на академічне правило. З 
якогось дива таке графоманське опи- 
совство назвали "київською школою". 
Тож покалічено чимало людей і буде 
справедливо, якщо тих "дослідників" 
спіткає доля мамутів.

А напри останку мені кортіло, аби 
п. Петрова зрадила один свій секрет. 
Я усе ж таки маю на оці стосунок її 
до графіки — адже це, зосібна, і Дан
те, і морські фантазії, пов'язані з Віт- 
меном. До речі, багато років тому на
ше перше — заочне — знайомство 
відбулось на ґрунті багатостражда
льного видання "мого" Вітмена у ча
сописі "Всесвіт": тоді несподівано я 
"захлинувся" неосяжністю графічного 
простору, свіжістю дихання, рідкіс
ною у нас розкутістю мистецького 
жесту... І ось тепер:

— Пані Ольго, ви себе — попри 
все — більше відчуваєте графіком, 
тобто від когось залежним творцем- 
ілюстратором, чи малярем?

— Я пережила вже себе як графік: 
мається на увазі не образотворча гра
фіка, а ілюстративна. Бо мені цікаво 
читати, але вже не цікаво ілюструва
ти. Я художниця, бо мені цікаво від
чувати, що може форма, пляма, фак
тура. У мене це таке перше кохання з 
фарбою, з поверхнею, — я досить піз
но прийшла до цього, але ж романи 
бувають у різному віці...

Київ
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КРИТИКА

У моему архіві зберігся машинописний текст непублікованої статті 
Василя Стуса про Василя Симоненка. Вона датована 1966 роком, готу
валася до друку в журналі "Вітчизна", але не пройшла редакційні бар 'єри 
— ім'я Василя Стуса вже викликало насторожене ставлення з боку офі
ціозу (якщо не потрапило до Шорного списку”), та й на Василя Симонен
ка вже почали накладати табу.

Автор передав мені текст статті разом із деякими своїми віршами 
та перекладами з Рільке.

Стаття (чи, власне, рецензія) написана тоді, коли Василь Стус по
чав активно працювати в жанрі літературної критики, що було зумов
лене як інтересом до широкого кола явищ культурного життя і потре
бою висловитися про них, так і спробою обійти ті рогатки, що були 
поставлені перед ним як поетом.

Може, цей текст і не належить до числа вершинних досягнень Васи
ля Стуса у галузі літературної критики. Але вже і в ньому — одному з 
порівняно раніших — відчувається аналогічна енергія і витонченість, ча
сом — афористична сконцентрованість думки, а головне — висока мірка 
і незалежна оцінка, — риси, такі властиві Василеві Стусові як літера
турознавцеві та критикові.

Хочу звернути увагу на те, що в час, коли і друзі, й недруги Симонен
ка вже почали міфологізувати його образ (по-різному), Василь Стус збе
ріг точність бачення, і в його стриманості більше шанобливости, розу
міння і благоговіння, ніж у патетичному крикливстві багатьох.

Іван Дзюба

Василь СТУС

СЕРЕД ГРОМУ І ТИШІ

Читаючи книгу поезії — вивчаєш людину. Увіходиш у його світ, пізна
єш, як його відображує письменник, і нарешті починаєш розуміти, х т о  
пише. Розпізнавши риси авторового обличчя, починаєш відчувати, як усе 
стало природньо освітленим. Лінія легко уявляється в перспективі. Мерт
вий зміст друковного тексту набуває трепетної життєвості. Показуються за
ґрунтовані начерки, пошукові ходи, чуєш стереоскопічний простір авторо
вого існування. Стає зрозумілою логіка вибору. Кожен вірш збірки знахо
дить для себе точно визначене місце в художній системі. А вся книга 
сприймається як психологічний портрет доброї людини (творчість — то акт 
доброти й нашцедрішого самороздаровування). Радіння і боління цієї лю
дини є чи не найточнішими відбитками об'єктивного світу: адже вони 
виявляють, як людині живеться і дихається в цьому найкращому із світів.

І відтак починаєш краще усвідомлювати суть світобудови, що, як 
утаємничений сфінкс антики, не має ні жалю, ні радощів. Світ існує. Він 
самонароджується. Він твориться. І синівський обов'язок спонукає нас 
уникати будь-якої підозри щодо його розумності і доброти. Саме так:
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Скільки б не судилося страждати, 
все одно благословлю завжди 
день, коли мене родила мати 
для життя, для щастя, для біди.

* * *

Перша збірка В. Симоненка мала характерну для нього назву. Тиша і 
грім, епічне і драматичне — в їхньому симбіозі виявляється суть його по
етики. Син села, він був вихований на епосі степу. Цьому ж степові ніколи 
не бракувало драматизму. Поруч із визрілим, добірним:

Синиця в шибку вдарила крильми.
Годинник став. Сіріють німо стіни.
Над сизим смутком ранньої зими 
принишкли хмари, мов копиці сіна.

іде грозове грімкотіння:

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди 
і орди завойовників-заброд!

Але це вже зрілість справжнього майстра. А зрілість приходила повіль
но. Вона тільки починалася. Ще йшли роки літературного навчання (сліда
ми збірки можна простежити впливи Рильського, Сосюри, молодих, іще 
тільки газетно-журнальних поетів, зосібна Вінграновського). Ще кожне 
відкриття нового побагачувало міцніюче обдарування. Ще не закінчилися 
попередні суперечки з життям. Ті суперечки, які ведуть свій початок від 
інфантильного "чому" і закінчуються або з'ясуванням, або ж — навічно збе
реженим "чому", тільки вже в пожиттєвій глибокодумній незавершеності. 
Часом це був, сказати б, доавторський період художнього визрівання.

Втім, уже перша книжка здобула досить прихильної критики. На фоні 
минулих літ це було закономірно. Адже тоді всі молоді письменники ста
вали "новаторами". На превелику біду, новаторство стало популярним. Цей 
відтінок популярності надавав навіть серйозним прагненням трохи коміч
ного вигляду. Новаторство не сприймалося всерйоз. Треба було так само 
не всерйоз дискутувати із скептиками. Комічність ситуації зростала. Це не 
перешкоджало робити деякі речі, які нічого не залишали від комізму ситу
ації.

На новаторство уже давно виник соціальний попит. І самим кепкуван
ням спростувати його було неможливо. Це стало всім зрозуміло. Але тро
хи пізно: вже було виказано чимало гірких і несправедливих слів.

В. Симоненко не був "новатором". Він не міг не бачити, що критика 
новоявлених піонерів була часом і слушною. Адже бажання мати нову 
поезію було занадто великим, щоб утриматися від спокуси незвичного і 
спокійно поцінувати всі "за" і "проти". Відставання поезії минулих літ 
створювало ґрунт для ототожнення бажаного з сурогатами. Після набрид
лого спокою всякий рух може видатися швидким. Незвичне — це таки ж 
нове? То чому не уявити, що воно геніальне? Тим більше, що неконкрет- 
ність чергових сурогатів поетичного відкривала можливості для інтроєкцій, 
бажаних "озмістовлень" символізовано-безтілесого тексту.

Автор "Тиші і грому" мав добру поетичну школу і мужню душу. Коли 
деякі його ровесники, стаючи в позу, відшукували для себе модерних мет
рів, то Симоненко повертався виспраглим лицем до гнівної музи Шевчен-
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ка. Поет рано збагнув, наскільки серйозно і відповідально треба ставитись 
до теми, до слова, до покликання. Саме тоді гримів патетичний Вінгранов- 
ський, бурунився Драч: за нашої доби важко бути спокійним. Доба до того 
мало не спонукає. Значно важче — лишатися спокійним, щоб не розгуби
тися перед швидкоплинним калейдоскопом значущих і незначущих подій. 
Постійне прагнення до високого, до космічних масштабів призводило до 
девальвації мір. Треба було мати чимало зухвалості, щоб відмовитись від 
дешевої популярності, туманної глибини і такої ж сміливості. Автори вір
шів наздогад буряків тільки ледь-ледь торкнулися Василевої музи (скажімо: 
"Я хочу правді бути вічним другом і ворогом одвічним злу").

Василь відважився бути не новатором, він вистояв проти пінявого виру. 
Власне, вирування піни. Замість того, щоб іти до теми "якось парабольно", 
він ішов,що називається,в лоб. Справді, яка може бути гра (в лоб чи не в 
лоб), коли є що сказати, коли вже немає втерпу, щоб не сказати, коли ти 
за всяку ціну мусиш, зобов’язаний про це говорити. І говорити чесно, смі
ливо, одверто — якраз в лоб, хай там хочуть того чи не хочуть знавці пое
тики!

Цікаво, що поета могли підтримати ті, хто боровся не тільки проти са
мих від'ємних властивостей творчості "новаторів". У світ з'явилася перша 
збірка поета.

♦ * *

Якось так уже складається, що критика досить таки часто припізню
ється до того поїзда, яким їде поет. Ще не просихає чорнило на сторінках 
рецензії, ще пахне друкарською фарбою аналізована збірка, а поет уже об
дивляється інший перон. У світ виходить авторове вчорашнє. Поради 
критика могли б бути добрими, коли б не були пізні. Скажімо, критика 
відзначає безсумнівний поворот у творчості поета, дає свої поради, ва
ріанти його завтрашнього дня. А сам автор вирішував ці питання багатьма 
роками раніше. І вирішив ці питання зовсім інакше.

З Симоненком цього майже не сталося. Уже в першій книзі, як у 
скриньці, заховано другу збірку. Тут така сама послідовність, як при лічбі. 
Різниця — тільки в зрілості обдарування, якої поет тільки доходив. Це 
особливо впадає у вічі, коли читаєш вибрані поезії, що сього року вийшли 
у видавництві " Молодь"J.

В "Тиші і громі" чимало віршів, які прийнято називати газетними. Тема 
вибудовується в них на неглибоких місцях, алогізмах, літературних ремініс- 
ценціях. Вона береться тільки поміченою, але не цілком пережитою. В ній 
ще бракує того багатства поетичного звучання, яке вже саме собою "вкла
далося" б у, сказати б, об'єктивну композицію. Ця тема ще не виходить "на 
кола свої", вона ще перебуває на попередніх спіралях художнього усвідом
лення. Так фіксується вона у "Шумі полів", в циклі сонетів про Русь, "Ми 
думаєм про вас", "Перший", "Ровесникам" тощо. Були й прагнення писати 
"під інших". Зрештою, це помічається і в другій збірці. Наприклад, поезія 
"О земле з переораним чолом" — це данина благоговіння перед автором 
"Атомних прелюдів". Були спроби того дешевого демократизму, який, на 
жаль, набув навіть моди (чимало поетів — і Коротич, і Олійник, і Драч пи
шуть про "дядька", "тітку", ніби підтримкою родинних стосунків — таки ж 
дядько! — хочуть допомогти їхньому існуванню). Були, нарешті, рядки, де 
поетизувалися банальності. Але крізь усе це пробивалося бажання захища
ти знецінені цінності. Таких цінностей було забагато. Культ високого, на
віть помпезного, перейшовши в поезію, залишав од цінностей саме звання.

1 Василь Симоненко. Поезії. — Видавництво ЦК ЛКСМУ "Молодь". — К., 1966. — С. 206.
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Здебільшого це буяй тільки початки теми, ніби зав’язь її.

Звично грюкають мляві двері, 
піч гуде і димить у світ — 
скільки в пащу цій ненажері 
тітка вкинула кращих літ!

Маємо тут і приблизно вжиті слова (мляві двері — це не дуже гарно), і 
обов'язковий, ба ж популярний "світ", і якийсь справді кволий і млявий 
сантиментально-романтизований тон оповіді: талант тілько-но мужніє. Він 
ще не визрів.

Менше ми гіркоти нестимем, 
стане ближчою наша мета, 
як не будуть у небо димом  
підніматись жіночі літа.

Талант поета відчувається тут хіба що між рядками. Справді, за що 
ратує поет? За повсюдне збільшення громадських їдалень? Аж ні. Це вірш 
про інше. Тільки поет "популярно" завузив тему (саме так інші поети пи
шуть про свинарку, що збавляє свої кращі літа серед безрогих; про дядька 
на милицях, який і досі ще відчуває тупий біль і, може, замало уваги до 
його долі; про будівельницю, засмучену нехлюйством начальника: це ж він 
завчасно не забезпечив потрібних матеріалів, і вона не зможе виконати 
взятих соцзобов'язань; про кондуктора, обуреного тим, що підлітки їздять 
без квитків; про перехожого, що під час вечірнього моціону роздумував 
про необхідність широкого впровадження автоматики в народне господар
ство, а якийсь із двоногих пережитків капіталізму, п'яний, як чіп, на всі 
апелювання до совісті провадив одноманітну "Ой, не шуми, луже"). Поет 
ще нібито боїться глянути в суть речей. Ця суть його осліплює, як сяйво 
електрозварки, вона його ще відстрашує. Але поет уже дивиться в цю суть. 
Йому ще — за вимогами популярної школи — хочеться підмалювати те, 
що аж ніяк не підмальовується (“сажа в'їлася чорним глумом у пелюстки її 
долонь”). Та вже цілком по-справжньому зроблено окремі рядки:

З тітки полум'я сон злизало, 
тітка гладить рукою глек, 
теплий ватяник зав'язала 
на застуджений поперек

Злітає всяка позолота. Залишається надовго зроблений поетичний текст. 
Щоправда, такі рядки ще не часто з'являються в цій першій збірці. Поет 
ще не виявив до кінця свого "я". В нього воно ще соромливо ховається за 
нескромною множиною (“Ми часто чуєм радісну зловтіху”, “Ми думаєм 
про вас”, “Ми в світ прийшли успадкувати славу” і т. ін.). Але це вже — на 
шляху до самовизначення.

Я не вірю,
що дід із могили воскресне, 
але вірю, 
що ні —
він увесь не умре.

Інший поет ніколи не сказав би так, як Симоненко. Він би обов'язко
во б опустив першу частину. З нього було б досить голого, трохи крикли
вого оптимізму. Симоменко притишив патетику полегшеної віри у без
смертя земним початком. Звернімо увагу: в обох випадках — думка одна і
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та ж: "він увесь не умре". Але тій вірі, якої тримався В. Симоненко, читач 
віддасться куди радніше. Отак і вся збірка. Вона знаменувала собою 
повернення до неложної простоти, чіткості й чесності поводження зі сло
вом. Геть помпезність, геть набридлу гіпертрофію, геть сентиментальне по
водження з темою. Поезія набувала здорової плоті. Важко назвати це 
новаторством. Адже подібні уроки давав пізній Шевченко. Притаманне це 
було і Я. Щоголеву. Такої поетики в багатьох своїх віршах тримались І. 
Франко та М. Рильський. Це план здорового епізоду "уречевленої" поезії. 
Потрібна була тільки уважність учня. А уважність з'являлася тоді, коли на 
таку конкретність виникло соціальне замовлення. Щось змінилося в погля
дах на поезію. Одні линули до хмар. Охоплені почуттям невагомості, вони 
оплакували трагедії далеких галактик. Інші — і насамперед Симоненко — 
навертали свій зір до землі. Це знамення доби — початок "великих 
географічних відкриттів" усього того, що тебе оточує:

Кораблі! Шикуйтесь до походу!
Мрійництво! Жаго моя! Живи!
В океані рідного народу 
відкривай духовні острови!

Треба бути справедливим: і небо- і землелюби по-різному відчували 
одне і те ж: треба писати по-новому. Принаймні не так, як допіру. Настав 
час іспитувати віру розумом, совість — вчинками, слова — ділами. І поезія 
забрала на себе функції нашої безнадійно анемічної публіцистики: з чита- 
чевою інерцією навиклого світосприймання стали боротися не тільки кар
тинами, а й деклараціями. їх у Симоненка чимало:

Постаріла вже 
мудрість божа, 
розтрощив її 
грізний час.
Хлібом
геній живився кожен, 
щоби розум його не погас.

По окремих віршах і рядках відчутно, що автор "Тиші і грому" обіцяв 
бути мудрим і конкретним. Луги в нього пахнуть "сіном прілим". Зовсім 
іще не-симоненківський вірш "Море радості" несподівано вражає точністю 
деталі:

І гомонять навколо хвилі, 
з бортів човна змивають мох.

В цій збірці справжній Симоненко тільки починається. Він тільки про
хоплювався з окремих, дуже точних картин і мазків:

Йшла, та й годі. Може, з роботи, 
в магазин чи на базар.
Дріботіли маленькі боти 
об розчулений тротуар.

Є тут і трохи тієї гарної здорової лукавинки, яка відрізняла його в житті.
Поет мислить. В нього з'являються несподівані теми і рядки про різних 

людей, що безкрило справляють свої поденки (зверніть увагу на оце по- 
людськи гарне: "Я судить їх не маю права, я для них не бажаю зла”). Поет 
розмірковує над тим, для чого людина живе на білому світі. Такі вірші, як 
тільки-но цитований чи “Ошукана могила”, не з'являються з доброго дива.
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І зовсім уже беруть за живе поезії типу "Дід умер" або вірш "Кривда". Це 
вже колізії, знайдені в конкретному, хай і малопомітному. Скільки мужньої 
зичливості й легкої іронії заховано в виразно власних рядках:

Біг Івасик, немов на свято, 
і вибрикував, як лоша, 
і, напевне, була у п'ятах 
пелюсткова його душа.

Коли говорити про першу збірку в цілому, то в ній забагато вистояної 
тиші. Ця тиша бубнявіє од тривоги. Громи в ній ніби ще "за шелом'янем". 
Але вже заходить на грозу. Цікаво, що громові розряди стали частішати, 
коли до поетичного приймача було підключено рідну землю.

"Земне тяжіння" — це громова територія. Гуркоти почалися над самою 
головою.

Мільярди вір зариті у чорнозем, 
мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче по вітрах.

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій 
уже немає місця для могил!

Уже народ — одна суцільна рана, 
уже від крові хижіє земля, 
і кожного катюги і тирана 
уже чекає зсукана петля.

Почався соціальний розтин сучасності. Досі гармонійний світ почав 
поляризуватись. Це торкнулося щонайріднішого.

Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.
Твоя краса цвіте в моїх очах.
Але скажи: чи ти зі мною поруч 
пройдеш безтрепетно 
по схрещених мечах?

Поетова віра шукає нових для себе підвалин. Вона втратила дитинну ро
жевість. Не раз щеплена зневірою, його любов знаходить для себе іншу опору:

Задивляюсь у твої зіниці 
голубі й тривожні, ніби рань.
Крешуть з них червоні блискавиці 
революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік, 
буду, мамо горда і вродлива,
з тебе дивуватися повік.

Простір поетової любові конкретнішає. Проминають колишні малови
разні загальникові поезії. Тема виточнюється. Відтепер слід працювати так, 
щоб ніким не було винесено гіркого присуду:

— Ти був, козаче, щедрим на дурниці 
і на красиві та пусті слова.
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Поет пішов до джерел: що таке світ, що таке ти в цім світі, яка ціна 
людського життя? Це пізнання йде в площині, нижчій за той рівень, на 
якому слова пишуться з великої літери. Отож, поменше

вихвалять, і славити й кричати, 
роздувати фіміамів дим.

Знову і знову треба відчувати землю, щоб, твердо стоячи на ногах, 
зрозуміти своє земне призначення. І тільки потім — задивлятися в небо. 
Ось вірш "Старість". Поет веде про старого діда, який на схилі віку стає ні
кому вже не потрібним:

Сяють очі глибоко спідлоба, 
тільки пух лишивсь на голові.
Лає син, що ні чорта не робить, 
допіка невістка: ще живі?

Остогидло діду хліб жувати, 
слухати образи від усіх, 
ціле літо горобців ганяти 
та граків сусідові на сміх.

Поетові явно не до поганого оспівування, не до буколічної поезії "як в 
поганих книжках чи в кіно". Він пише про одиноку матір, зневажену лю
бов, ошукані людські прагнення, про коронованих убивць, про злочинно 
згноєну людську працю, про злодія мимоволі. Симоненко помічає, що

в доярки цієї 
щасливої 
руки й ноги 
вночі печуть.

Поступово мужніє почуття громадянина-поета, що від обов'язково ім
перативного "ми" йде до усвідомлення свого добровільного індивідуального 
обов'язку. Він підноситься до почуття власної людської значеннєвості й 
неминущості, до усвідомлення цінності людського життя, до власної 
самодостатності й тихості. Простота не потребує ніяких "підтягувань" до 
популярних масштабів. Потім виникає почуття боргу й примусу, свідомість 
найважчого людського обов’язку — обов'язку бути самим собою, цього 
найтяжчого хреста вивітреної людини-сучасника.

На світі безліч таких, як я, 
та я, їй-богу, один.

Є часи, коли людина мусить відмовлятися від власного "я", щоб 
вивільнену енергію офірувати для загалу. Є й інші часи, коли — в інтересах 
загалу — треба всіляко нагадувати і захищати своє природне право бути 
самим собою. Аж надто тоді, коли сталося добровільне віддарування сфер 
людського життєвиявлення, а людина — за давністю літ — забула про зроб
лені офіри. Окресленість людської одиниці стала необхідною в часи, що 
знаменують кінець одних ідеалів та ілюзій і появу нового людського 
мислення. Справді, жертвування самим собою може бути тільки часовим.

Вся суть у тому, що добро і зло часто виступають лише як синоніми. 
Скажімо, людина, що жертвує собою в ім'я інших — людиновбивця. Прав
да, тільки як самовбивця. Але, знищуючи себе, вона перетворюється на 
сліпу функцію. Хай і функцію доброти. А існування в затісному функ
ціональному просторі — це вже паразитарне існування, тільки з
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протилежним знаком. Дарувати себе — так само небезпечно, як і бути 
обдарованим.

У людини ніколи не повинно пропадати в і д ч у т т я  зробленої 
жертви. Інакше це загрожуватиме смертю особистості. Для етичної гігієни 
поета вкрай потрібні години "тиші": реставруючись, самовідроджуватись. 
Години самовідродження переживають і цілі народи.

І тільки вже цілком реставрований, коли ти повністю повернений собі 
самому, можеш відшукувати трагічно-радісні, підсилені власною "масою" 
зв’язки із оточенням.

Та мушу я іти на рідне поле босим, 
і мучити себе й ледачого серпа, 
і падати з утоми на покоси, 
і спать, обнявши власного снопа.

Бо нива — це моя! Тут я почну зужинок, 
бо кращий урожай не жде мене ніде, 
бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок 
мене на ниву батьківську веде...

Є якийсь важко збагненний смисл у тому, що це так нагадує мінорні 
рядки Б. Грінченка (“Мої діти зберуть урожай”). Це шлях до самоусвідом
лення в чіткому каре таких понять, як ти і народ, земля, Україна, чесність, 
покара, справедливість, світ, небуття.

Свідомість самого себе дала В. Симоненкові змогу уберегтися від пусто
порожньої риторики, від безтілесності творчої особистости. Вона дала ту 
масу, яка зазнає сил гравітації. Але для цього треба було мати мушгість, 
щоб не побоятись можливих закидів у міщанському самомилуванні, щоб 
пробитися крізь створений словесний коридор звичних теорій про благо
родну відмову від самого себе заради тисячі й одного високого обов'язку. 
Треба стояти на тому, що бути собою — це найперший обов'язок людини. 
Самоіснування — це та сталість, яка допомагає відчути життя і його плин, 
дає змогу творити це життя. Це той пробний камінь, на якому іспитується 
цінність вищих сфер. Тим більше — в нашому суспільстві, де, як пишуть у 
газетах, усе робиться для людини. Тут потреба індивідуального самозбере
ження особливо велика. Та й альтруїзм може бути тільки свідомим. І аж 
ніяк — не інерційним, не альтруїзмом за традицією, звичкою чи громадян
ським обов'язком.

І вже з позиції добре чутого власного "я" можна торкатися суспільно 
значущих проблем. Спочатку тільки так:

Для тебе запускаю на орбіту 
ракети із порепаних долонь.

Завтра буде значно конкретніше:

в космос крешуть ото 
не ракети,
але пружні цівки молока.

Завтра будуть вірші, написані не дуже популярно на популярну тему 
про королеву полів. Завтра ж виникнуть рядки, що так само непопулярно 
картатимуть невдаху-розкрадача всенародних скарбів. За власним зізнан
ням, поет по саме серце загруз у землю.

Земне тяжіння — це прагнення. Поет тільки-но почав іти від усвідом
лення до відчуття. Недарма в його збірці так багато логізованих віршів. 
Поетове "я" щойно почало обростати глибами рідної землі, народу та його
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історії. Загрозливою лавиною на нього котились незвершені дерзання, за
гиблі мрії, трудні роки доростання до власних верховин.

Земле рідна! Мозок мій світліє, 
і душа ніжнішою стає, 
як твої сподіванки і мрії 
у життя вливаються моє.
Я живу тобою і для тебе, 
вийшов з тебе, в тебе перейду, 
під твоїм високочолим небом 
гартував я душу молоду.

Тепер можна писати й про "тіток" і "дядьків", бо для тебе відкрився — бо
дай частково — смисл їхньою існування. В тебе вони будуть виходити не такі 
лубкові, як в інших. І тобі не треба "опускатися" до них. Вони ж бо — ці тітки і 
дядьки — існують на рівні твоїх грудей. Все це рідний народ, добре ущасливле
ний колгоспами люд, з яким не знайомляться під час творчих відряджень, а з 
яким народжуються, живуть і помирають. Поет міг сміливо сказати:

Не шукаю до тебе 
ні стежки, ні броду — 
ти у грудях моїх, 
у чолі і руках.
Упаду я зорею, 
мій вічний народе, 
на трагічний і довгий 
чумацький твій шлях.

Тема рідної поетові України знайшла в Симоненкові свого пристраст
ного співця. Відгалуженням, ніби "другим планом" цієї теми є його інтим
на лірика. Зрештою, тема України — це те ж лірика інтимна. Є вірші, в 
яких обидва інтимні потоки зливаються в один. Ця тема вирішується по
етом гостро конфліктно. Поет обстоює для себе право називатися сином. 
Ситуація дещо штучна, але не треба поспішати з висновками. Бути сином 
України — то недозволенна розкіш і непрощенний гріх. Поет відповідає на 
можливі закиди, ніби розчищає місце, на якому збирається зводити свою, 
бодай поетичну Вітчизну. Ця Вітчизна завжди була філологічною. Її витво
рювали лірники, кобзарі, поети. Реально вона майже ніколи не існувала, а 
була своєрідною українською релігією, триєдиним богом ув одній жіночій 
подобі. Так вона і лишилася — лісовою Мавкою, фатаморґаною, казкою 
мрійників і видінням фантастів. Це Вітчизна, виспівана і вишита по канві 
ниткою, тонкою, як біль. Торкатися цієї теми — значить пройти крізь дов
голітні вікові тороси, що заступають синові дорогу до матері. Писати про 
Вітчизну — значить відважитись бути опонентом, критиком, суворим суд
дею, що уболіває і відповідає за всі минулі перипетії. Хоч усі полемічні си
ли спрямовані на те, щоб довести своє право називатися сином.

В цій темі — локалізація авторської віри, обрій його поетичної 
індивідуальності, віднайдена сила і впевненість у собі, у своїх синівських 
почуттях, у минулому, у завтрашньому. Впевненість романтика-поета. Ця 
тема силою свого спротиву відриває його від землі і зносить до хмар. Поет 
цієї теми, Симоненко перестає бути коисретним і точним: ця тема 
признається тільки до патетико-романтичного стилю. Це гірка радість, 
туманна віра, трудна любов, сподівання зросту:

Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, 
є тисячі ланів, але один лиш мій.
І що мені робить, коли малий зажинок 
судилося почать на ниві нерясній?
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Чи викинути серп і йти байдикувати, 
чи долю проклясти за лютий недорід 
і до сусід пристать наймитувати 
за пару постолів і шкварку на обід?

Це тільки виборювання права на таку тему, тільки спроба довести мож
ливість тихої некрикливої любові, спроба повірити в дозволеність її різно- 
настроєвого звучання, де є місце і радості, і журбі, і оптимізмові, і розпа
чеві.

Треба було уникнути багатьох нашарувань, обминути свідомі і несвідомі 
забобони, які обтяжують це слово. Треба було побачити дорогий образ в 
усій красі, величі, гордості та глухому гніві. Тут треба починати "завжди з 
початку", торуючи дорогу наступним мандрівникам-зухвальцям, що від
правляються в далеку подорож по цьому безберегому для людської праці 
морю, яке помалу набирає певних форм і ще певніших візій (“Україно! 
Доки жити буду, доти відкриватиму тебе”). Треба перейнятися діяльним 
гнівом до ошуканців, недругів, злочинців, що заступають синові шлях до 
своєї Вітчизни.

Ви, байстрюки катів осатанілих, 
не забувайте, виродки, ніде: 
народ мій є! В його гарячих жилах 
козацька кров пульсує і гуде!

Поет іще чує самоту, чує, що ясності перспективи йому бракує: він мо
же утримуватися тільки в голій вірі, в пам'яті про вистояні дні минулого, в 
молодечому завзятті. Але вже аналіз провадить його глухими штольнями.

... Лірика Симоненка — гірка й трудно-радісна: він переважно пише про 
оскаржену любов. Тема святої покритки (згадаймо Шевченкову "Марію") — 
дуже рідна поетові. Його любов — як ропа, вона повна сумнівів, тлумлених 
докорів і прижурених навернень до своєї не раз паплюженої святості.

Та право материнства — 
за тобою!
І син в колисці пісню наслуха.

Нехай духовні покидьки 
й заброди
байстрям, безбатченком 
назвуть твоє дитя, 
найтяжчий злочин — 
вкрасти у народу 
тобі довірене життя.

Вистраждана любов стає ще міцнішою, стає світоглядом, боргом і зго- 
рьованим переконанням:

одчайдушну, печальну, розхристану, 
голубу і безжально освистану — 
і таку я люблю тебе!

* * *

В. Симоненко — багатоплановий. Він виписувався на цікавого лірика, 
трибуна, влучного сатирика, безжального майстра аналітизму. Прочитайте 
його "Заячий дріб", його "Мандрівку по цвинтарю", його прекрасні роз
думи над поверженим владикою, що може бути тільки "рабом — нікчем
ним, деспотом — великим".

147



Його роздуми над сучасним світом пробиваються в найнесподіваніших 
місцях, вражаючи нас своєю влучністю і глибиною. Він може малювати 
природу, ділитись дитячими спогадами, писати мало не альбомні вірші — 
але за пульсом цих поезій можна визначити навколишнє. Сучасність — це 
найхарактерніша його риса. їй він віддав увесь свій хист.

Дорогу поет пройшов недовгу. Він тільки визначав напрям. Самому йо
му було тяжко. Тим більше, що критика не завжди цінувала поета за його 
властиві здобутки. Зрештою, це закономірно. До того ж Симоненко мав 
рідкісну можливість — обходитися без трюізмів. Цю можливість створив 
дуже нетривалий час, у який його творчість вклалася точно за хронологією, 
майже рік-у-рік.

He-новатор Симоненко "обійшов" на фініші багатьох новаторів: він був 
мужнішим за них.

Насьогодні стає зрозумілим, що Симоненко став явищем, більшим за 
його власний доробок. Він сподівався на довгу творчу дорогу, яку він уже 
віднайшов. Принаймні не раз ясно відчував. І, рятуючись од самотності, 
виглядав нових Колумбів і Магелланів:

Напнемо вітрила наших мрій!
Кличуть нас у мандри океани, 
бухту спокою облизує прибій.

Геть із мулу якорі іржаві — 
нидіє на якорі душа!..
Б'ються груди об борти тужаві, 
каравела в мандри вируша.

На голос Симоненка, найбільшого шістдесятника з шістдесятників, по
спішала молодь.

Час поспішав так само.
До того ж почався льодостав.
І юнь прийшла запізно.
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Євген СВЕРСТЮК

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО ПРИЛЕТІВ НА БІЛОМУ КОНІ

Серед репресованих творів шістдесятників особливе місце посідає "Вис
туп на вечорі, присвяченому 30-річчю з дня народження Василя Симонен
ка, в будинку літераторів 16 січня 1965 року".

Виступ Івана Дзюби. Довга його назва характерна для самвидавчих пра
ць того автора: задля легалізації він ніби заспокоював читачів і підглядачів, 
мовляв, не жахайтесь, це не підпільна література, а виступ на офіційно ор
ганізованому вечорі з приводу роковин офіційно шанованого поета, ось са
мі прочитайте, а тоді будемо говорити...

Треба сказати, що ця легалізована боротьба проти недоторканої ідеоло
гії сервілізму була найефективнішою і в розумінні розповсюдження, і в ро
зумінні сприймання (не так страшно читати!).

Раптовий відхід Василя Симоненка створив дивний вакуум навколо йо
го імени. До Симоненка потяглися його друзі-недруги, які вже не боялися, 
що завтрашнім своїм кроком він їх підведе під монастир.

Зрештою, на просторах Російської імперії здавна визнають, починають 
любити і шанувати мертвих.

Але у випадку з Василем Симоненком особливу активність поля, яке 
він залишив, можна пояснити тим, що він відійшов у розгоні до нових 
вершин. Його пісня обірвалась на початку. Наступальний дух його поезій, 
пущених у "самвидав", закликав і манив...

Пригадується Симоненківський вечір у довжелезній медінститутській 
залі в січні 64-го — десь за місяць після його відходу. Народу повно. Ат
мосфера наелектризована. Ми виходили один за одним, як на барикади. 
Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний (тоді він уперше оголосив дра
матичний заповіт Симоненка). Місцева адміністрація розгубилася, потім 
набралася рішучости, і коли я говорив, то мене тихенько, але наполегливо 
стягували з трибуни.

Нині, коли прочитаєш ці виступи в додатках у книзі Симоненка "Берег 
чекань", то важко відтворити густу атмосферу битви за Симоненка.

А битва була, і то відразу після його смерти. Копії рукописів поета по
летіли за кордон разом із чарівницею американської книжкової виставки 
Оксаною Смішкевич. Величезна популярність поетового імени насторожи
ла партію і комсомол. Маючи таких радників, як Б. Олійник, вони розум
но вирішили знейтралізувати енергію цього імени, адаптувавши гостріші 
його твори методом скорочення і пустивши випробуваний метод вихвалян
ня і звеличування при неодмінному підкреслюванні "бувший чл. КПРС, чл. 
СПУ1'. Це діяло, як бром. Хто знає щось більше про Симоненка — той 
знає, а хто не знає, то і не знатиме з тієї цензурованої інформації. Мистец
тво фальшу було найбільш розробленим і найбільш цінованим.

А тим часом видавництво "Молодь" в кінці 1964 року випустило по
смертну збірку "Земне тяжіння". Розраховували на те, що ’Терострати", 
"Найогидніші очі порожні", "Де зараз ви, кати мого народу" — того ніхто
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не прийме на свою адресу: це стосується "культу особи Сталіна". А "Лебеді 
материнства", "Задивляюсь у твої зіниці", "Земле рідна" — тут, правда, ба
гато, навіть забагато щирости, але офіційно щирість ніби не заборонена. 
Нарешті, випробуваний спосіб нейтралізації енергії вірша, — пропуск клю
чових рядків...

Василь Симоненко після виходу в світ його першої книжки "Тиша і грім" (1962p.). 
Ліворуч — його приятель Анатоль Перепадя, перекладач із французької, італійської, 

іспанської мов. Праворуч — редактор книжки Олександр Стаєцький, перекладач із 
російської.

Але тут життя перекрило розрахунки: книжка "Земне тяжіння" вибухну
ла на хвилі настроїв хрущовської доби, отруєної повільним наступом реак
ції. До багатьох ця маленька книжечка прийшла як перший стукіт, що бу
дить совість. А декому вона була ніби талісманом, з яким можна було пе
реступати кордон забороненої ідеологічної зони. З ім'ям популярного по
ета, зі щойно виданою його книжкою можна було, скажімо, виступити пе
ред учительською авдиторією і бомбардувати незаймані сталінські басті
они. Причому, бомбардувати не з якихось там "класово чужих позицій", а з 
позицій високоморальних, мовою високопоетичною, з випробуваних пози
цій здорового глузду, закладеного в кожній людині.

Одгриміли ескапади І. Драча й М. Вінграновського. Василь Симоненко 
прилетів із того світу, і на цей раз уже на білому коні. Прийнято було 
поштиво кланятись і розступатися, бо вісник із того світу йде поза часом.

Я тоді з твоїм ім'ям вмираю 
і в твоєму імені живу, —

— віщує з того берега Симоненко, й аґресивні недоріки розводять рука
ми, бо їм не уникнути необмеженої волі поета ставити знаки на чолі:
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Я твоїм ім'ям благословляю,
Проклинаю іменем твоїм.

Десь у таку пору сум'яття 16 січня 1965 року у Спілці письменників 
України відбувся урочистий Симоненківський вечір. Цілком легальний, на
перед оголошений і спланований. Гарантом його ідейної витриманости був 
Леонід Новиченко, головуючий президії.

Доповідь доручили читати Іванові Дзюбі. Очевидно, щоб зняти осоруж
ну проблему боротьби поколінь. Мабуть, у розрахунок входило й те, що 
все найрізкіше про поета вже було сказане, а Іван Дзюба, судячи з попе
редніх його виступів на цю тему, декламувати "Злодія" і "Курдському бра
тові" не буде.

Але Дзюба 60-х років був непередбачуваний, і молодь завжди від нього 
чогось чекала. Зала була переповнена, стояли за дверима, в коридорах. У ті 
роки це траплялось нерідко. Потім люди потроху розходилися, коли відчу
вали, що нічого особливого не буде, бо нікому з "таких" слова не дадуть.

Але треба сказати, що від років критики культу ця зала пам'ятає великі 
хвилини історії. Нині можна було б багато заплатити, якби хтось зафільму- 
вав і увічнив образи класиків і молодиків української радянської літерату
ри, перші голоси, що здобувались на одчайдушне слово незгоди і на зухва
ле заперечення істин, які видавалися незаперечними від частого повторен
ня. Те заперечення, звісно, мало бути культурним і переконливим, бо іде
ологічні бастіони оборонялись не лише літературними активістами, а й пе
редусім "мистецтвознавцями в цивільному", що стежили за кожним сло
вом. Тим-то кожна така опозиційна думка і незалежне слово цінувались і 
запам'ятовувались.

На вечір Симоненка, та ще й на виступ Дзюби, зібралося стільки наро
ду, що не було де стати. Уже ця одна обставина створювала атмосферу 
напруженого чекання. Мабуть, офіційна частина президії не чекала нічого 
доброго від наелектризованої зали: всі були настроєні п р о с и м о н е н -  
к і в с ь к и.

Я знав, що Іван Дзюба готувався до виступу, як до великої битви. Він 
навіть пропонував мені підготувати свій текст на випадок, коли передума
ють і не дадуть слова йому.

— Чому не дадуть? Вони ж самі запропонували тобі? А якби й не дали, 
то чи дали б мені?

Звичайно, до виступу про Симоненка я був готовий, але нетерпляче 
очікував виступу І. Дзюби як операції із застосуванням нової зброї.

І все ж таки, цей виступ перевершив усі мої сподівання. І за широтою 
постановки проблем, і за концептуальністю, і за силою впливу на авдито- 
рію він був безпрецедентний у будинку літераторів. Такого розгрому теорії 
і практики радянської літератури і культури — серед білого дня і при всьо
му чесному народі — ніхто не пригадує і ніхто б собі уявити не міг!

Ніякої "нової зброї" в тому виступі не було. Але тут була зібрана і дуже 
точно націлена стара зброя, напрацьована в час "відлиги" — на початку 60-х. А 
зрештою, це затоптані вічні істини, вічно живі. Але якими актуальними во
ни були в ту пору!

"Коли людина говорить на повний голос — голос її міцніє. А коли 
привчає себе говорити напівпошепки — цей шепіт стає її “нормальним” 
голосом. Василь Симоненко мужньо говорив правду, і правда його самого 
робила все більшим і більшим. Поетові потрібен простір "прикладання 
сил" для того, щоб його сили множилися... Є в медицині таке поняття: "ле
даче серце". У багатьох наших поетів, ледачі душі — ледача совість”.
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З особливим захватом сприймався заклик до мужньої громадської пове
дінки: "...сьогодні, як ніколи, можна і треба боротися".

Коли зважити, що далі згадувалось українське дерево, якому "подалі від 
людського ока, під землею підрубувалося коріння з використанням усієї 
сучасної землерийної техніки", то було ясно, з ким треба боротись.

Нарешті, коли оратор сміло зачепив замовчувану національну тему і по
чав уже обґрунтовувати законність національних прав та обов'язків, то його 
вже переривали не оплесками, а оваціями.

Так далеко в публічному виступі тоді ще не заходив ніхто. То був справ
ді зразок героїчного діяння в стилі Симоненка.

На публіку особливо сильне враження справив розгром представника 
"землерийних сил" JI. М. Новиченка, який до кінця вислухав усе, трима
ючись за край столу, а потім заспішив до дверей під в'їдливий супровід 
якихось хлопців, що кидали йому навздогін "юда".

У цю зоряну годину свого протистояння Іван Дзюба сформулював уро
ки Симоненка. Це були заповітні нагадування людям, що приходять в 
українську літературу, щоб підняти її до гідности Шевченківської традиції. 
Ці уроки нам треба вивчати й сьогодні.

І сьогодні для нас повчальний сам виступ цей як вічно живий приклад 
громадського діяння в атмосфері мовчання полохливих патріотів і премуд
рих пічкурів.

Дивно, що цей документ епохи, текст, який одразу пішов у "самвидав" і 
мав би бути хрестоматійним в українській літературі, зараз невідомий мо
лодому поколінню. Воно снує з чуток недбало-поверхові версії про шістде
сятників...

І це теж важливий урок, над яким слід задуматись. Бо чого варті бе
лькотіння про історію в стилі:

Що ті римляни убогі?
Чорт зна що — не Брути!
У нас Брути! І Коклеси!..

Чого вони варті, коли ми навіть не знаємо історії, що збереглася в 
пам'яті ще діяльного покоління?

Може, бракує зросту і плечей, щоб підняти ці уроки?
Може, полохливим патріотам соромно згадувати це гірке їм нагадуван

ня, і вони воліють затерти слід?
Може, нинішні одважні історичні речники вважають, що цей твір утра

тив вагу, оскільки сам автор не втримався на зайнятій позиції? Тоді я хотів 
би нагадати, що історія зберігає іскри, а не попіл. І, між іншим, програні 
битви не є підставою забути попередньо виграні...

Маємо в даному разі документ великої літературної, великої історико- 
культурної і моральної ваги. Його належним чином оцінили стражі україн
ської дрімоти. Але це вже справа Івана Михайловича розповісти, як цей 
документ став предметом кримінального звинувачення в 1972 році і які де
бати про землерийок точилися за прикованим до підлоги столиком.

Хочу додати, що машинопис цієї речі у мене було вилучено в 72-му і за
реєстровано під казенним номером 12. Повернуто в 93-му. Прошу в чита
чів пробачення, що не одразу подав до друку.
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Від автора

Я  не поділяю завищених оцінок Євгена Сверстюка і взагалі спокійніше 
(чи критичніше?) ставлюся до минулого.

У спогаді Євгена Олександровича є деякі неточності. Головував на ве
чорі пам 'яти Василя Симоненка не Леонід Новиченко, а Володимир Коло- 
мієць. Саме він, зустрівши мене у  вагоні електрички (ми обидва їхали з 
Ірпеня до Києва), запропонував мені виступити на вечорі. Так що це була 
не доповідь, а незапланований, імпровізований виступ (через "порушення 
реґламенту" Володимир Коломієць, здається, мав деякі клопоти).

Тому, крім принципового і виболеного, у  виступі були і випадкові емо
ційні моменти. Маю на увазі насамперед невиправдано образливе вислов
лювання на адресу Леоніда Миколайовича Новиченка, якого і тоді вва
жав, і тепер вважаю чи не найглибшим із українських літературознавців. 
Сталося так, що якраз напередодні друзі розповіли мені про якесь засідан
ня, де нібито Новиченко виступив проти "шістдесятників", — ця інформа
ція і викликала в мене неадекватну реакцію. Згодом я попросив у  Леоніда 
Миколайовича пробачення за таку брутальність. Волів би сьогодні вилучи
ти це місце з тексту, але підправляти минуле не маю права. Натомість із 
розумінням сприймаю не завжди коректні вихватки на свою і моїх ровес
ників адресу з боку молодших, — усвідомлюючи, що й ми часом бували 
несправедливі.

Іван ДЗЮБА

ВИСТУП НА ВЕЧОРІ, ПРИСВЯЧЕНОМУ 30-ЛИТЮ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА,

в будинку літераторів 16 січня 1965 р.

Грудень і січень пройшли для нас під знаком Василя Симоненка. До 
першої річниці з дня його смерті вийшла посмертна збірка "Земне тяжін
ня". На жаль, до неї увійшли далеко не всі кращі поезії Василя Симоненка, 
хоч вони поширені в списках, — а ті, що увійшли, не завжди надруковані 
так, як вони вийшли з-під пера автора. Однак і в такому вигляді збірка дає 
неабиякий матеріал для широкої розмови про проблематику нашого суспі
льного життя і нашої літератури. Особливо, якщо творчість Василя Симо
ненка брати не як поодиноке, ізольоване явище, а в зв'язку з усією сучас
ною молодою українською поезією.

Це останнє я підкреслюю не випадково. Можна наперед передбачити, 
що будуть зроблені різноманітні спроби відібрати Василя Симоненка від 
усього процесу творення нових цінностей, що впродовж кількох років від
бувається в молодій українській літературі, і протиставити його решті мо
лодих поетів, щоб "побивати" їх ним. Адже це в наших традиціях: помер
лими бити живих. Хіба ті, хто цькував Довженка за життя, після його 
смерті не стали використовувати його ім'я для боротьби проти всякого но
вого чесного слова, хіба не пробували його авторитетом посилити захита
ний "авторитет" лакувальництва?

От і тепер ми почули недавно від одного високопоставленого критика, 
що Василь Симоненко — "єдиний зрілий поет серед молодих". Ясно, чому 
він "єдиний зрілий" для цього бонзи: тому, що він мертвий і не може від
повісти тому чоловікові так, як він заслужив, — на цю "безответность" той 
чоловік розраховує. Але шановний бонза помиляється: хай прочитає вірші 
Симоненка, там про нього багато сказано, сказано в самісіньку печінку. А 
зі свого боку нагадаємо, що ті молоді поети, яких критик вважає "недозрі
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лими", були прикладом і натхненням для Василя Симоненка, як він тепер 
є прикладом і натхненням для них і для всіх нас.

Ні, не відірвати творчість Василя від живого і радісного процесу тво
рення нової української літератури. Тільки в зв'язку з цим процесом вона 
повністю зрозуміла, і в свою чергу дає величезний матеріал для характе
ристики цього процесу.

Тут не місце й не час докладно говорити про всі ті проблеми, які з цьо
го випливають. Я тільки хотів би коротко зупинитися на трьох моментах, 
які мені здаються особливо повчальними в тому "уроці", який усім нам дав 
Василь Симоненко.

ПЕРШИЙ. Василь Симоненко починав з плитких сентенцій, а прийшов 
до філософсько-політичного думання, до творення ідей, до поезії як арени 
самостійного мислення. Від газетярського моралізування він ішов до висо
кої публіцистичності, до політичної лірики шевченківського зразка. Від 
звичайних силогізмів він ішов до сердечної повноти і чуттєвої краси. І цей 
шлях дуже повчальний, а водночас він показує, як багато втрачено сил і 
можливостей у нашій літературі. Адже більшість молодих поетів починали і 
починають не з гіршого рівня, як починав Симоненко, і "стихійного талан
ту" в них було, певно, не менше. Отже, багато хто з них міг би стати та
ким, яким став Симоненко, — але стають такими одиниці. Решта йде не 
вгору, а вниз — скільки вже на наших очах здрібніло, збаналізувалося й за
непало талантів! У чому ж справа? Причин, очевидно, багато, але тут наз
вемо дві.

Коли людина говорить на повний голос — голос її міцніє. А коли прив
чає себе говорити напівпошепки — цей шепіт стає її "нормальним" голо
сом. Василь Симоненко мужньо говорив правду, і правда його самого ро
била все більшим і більшим. Поетові потрібен простір "прикладання сил" 
для того, щоб його сили множилися. А хто собі той простір звужує, хто 
своїх сил не вживає, не напружує до краю і постійно, — того м'язи непо
мітно слабшають, того сили меншають, той мізернішає. Є в медицині таке 
поняття: "ледаче серце". У багатьох наших поетів — ледачі душі, ледача со
вість.

І друге. Василь Симоненко був людиною немилосердно самокритичною 
і вічно собою незадоволеною. По високому рахунку, а не дріб'язково. В 
нього було надто високе уявлення про літературу, надто високі ідеали і 
критерії, щоб він міг задовольнитися тим, що робив. Вийшла його перша 
книжка, всі її хвалили, всі захоплювалися, а Василь говорив про неї хіба 
що критично. Він уже не любив її, бо переріс її. Сьогодні він стояв вище, 
ніж учора, а завтра ставав вище, як сьогодні. Оця дорогоцінна здатність 
постійного умудрення, зростання, самовдосконалення, оця жадоба знань, 
жорстока дисципліна самонавчання, — це один з добрих уроків Василя 
Симоненка усім нам. Адже, без перебільшення кажучи, дев'яноста відсот
кам українських літераторів цих якостей бракує, через що вони не йдуть 
вгору, а сповзають донизу.

ДРУГИЙ. Ніяка не таємниця, що Василь Симоненко — перш за все по
ет національної ідеї. Всякий, хто прочитає його книжку, побачить, що саме 
ця ідея складає домінанту його поезії. Правда, Леонід Миколайович Нови- 
ченко, який ось тут у президії сидить, запевняє, що поняття "національна 
ідея", "національна свідомість" зараз неправомірні і незаконні, несучасні і 
немарксистські. Я б порадив йому сказати це китайським комуністам, або 
італійським комуністам, або англійським; комуністам, або польським кому
ністам, або, зрештою, російським комуністам. Або хай скаже це Карлу 
Марксу, в якого про ці національні справи, "національні почуття", наці
ональний "сором" є, особливо в листуванні, такі речі, що як їх процитувати
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зараз і не попередити, чиї то слова, — то багатьох треба буде водою відли
вати. Очевидно, національна ідея є й буде, сьогодні вона для нас актуальна 
і означає ідею про повноту суверенного державного і культурного існуван
ня української соціалістичної нації, про повноту і суверенність її наці
онального внеску в загальну справу миру, демократії та соціалізму. Ця ідея 
лежить в основі поезії Василя Симоненка, нею вона надихана.

Але я говорю це ось до чого. Примат національної ідеї дуже часто несе 
в собі заірозу певного збайдужіння до інших ідей; у декого вона вбиває ін
терес до інших проблем людського духу. Бували поети, бували цілі літера
тури, які ставали одноманітними і монотонними через те, що змушені бу
ли історичними обставинами цілком віддаватися національній ідеї, — і во
ни багато чим поступилися перед літературами, що не мали такої потреби 
в приматі національної ідеї. Але є історичні прецеденти протилежного по
рядку, коли національна ідея не витісняє, а втягує, не пригнічує, а збуджує, 
не вбиває, а каталізує безмежжя інших загальнолюдських ідей. І саме за
глиблення в національну ідею, відданість їй веде заразом і до найпотаємні- 
ших глибин інших соціальних і духовних проблем. Приклади цього ми ба
чимо в Шевченка, Франка, Лесі Українки; це ми бачимо в Шандора Пете- 
фі, Шіллера.

Але, якщо говорити про українську літературу, далеко не в усіх поетів 
це було й є.

Симоненко належав до числа тих, хто гостро відчував зв'язок націо
нальної ідеї з усіма загальнолюдськими цінностями, з поняттям людської 
гідності, честі й совісті, з поняттям особистої та соціальної етики й спра
ведливості. Власне, саме ці поняття гідності, совісті й справедливості і 
привели його до національної ідеї, до нового усвідомлення України.

Колись Достоєвський питав: "Согласились бы Вы построить мировую 
гармонию на одной-единственной слезе одного-единственного невинного 
ребенка?" Так і ми питаємо: чи може бути "світова гармонія", чи може бути 
вселюдське суспільство, чи може бути загальнолюдська справедливість, — 
для досягнення яких потрібна якась, хоча б найменша, несправедливість 
щодо будь-якої, однієї хоча б, нації, — в даному разі щодо української на
ції? Ні, такого суспільства і такої "гармонії", заснованих на таких підвали
нах — бути не може. Ось чому національне питання тисячами найтонших 
ниток зв'язане з найсокровеннішими питаннями людської совісті. Ось чо
му, при високому його розумінні, воно може наснажити і сучасного поета 
найбільшим загальнолюдським змістом і пафосом самопосвяти.

До цього дійшов і Василь Симоненко, що засвідчують його опублікова
ні й неопубліковані твори.

Нарешті, ТРЕТІЙ момент. Маю на увазі той моральний урок, урок гро
мадянської етики, який дав Василь Симоненко.

Бувають епохи, коли вирішальні битви відбуваються на площині соці
альної моралі, громадської поведінки, коли навіть елементарна людська 
гідність, опираючись брутальному тискові, може стати великою бунтівни
чою, революційною силою. До таких епох, на мою думку, великою мірою 
належить і наша доба.

Історично склалося так, що значна частина наших проблем полягає у 
невідповідності слова й діла, теорії й практики, прожектів і реальності, у 
занепаді суспільної моралі й виродженні громадянського життя. І, відпо
відно, значна частина наших завдань зводиться до усунення цих невідпо
відностей і до утвердження високої громадянської активності, до піднесен
ня національно-політичного життя. І тут на перешкоді стоїть величезна й 
тупа сила інертності, збайдужіння й громадянської деморалізації, народже
них добою1 Сталіна й живлених сьЬІФ'Дні, з одного боку, беМфЬбудним офїи
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ційним фарисейством, а з другого боку, тим мелодраматизованим скепси
сом, у який залюбки й "вишукано" тікають від тяжкого громадянського 
обов'язку, тікають з лінощів, зі страху і по сліпоті, жалюгідним скепсисом 
мудруючого раба, який хоче сам себе обдурити і вдає, буцімто так захопле
ний грою в парадокси, що й не помічає ярма на шиї; тим скепсисом, кот
рий при всіх своїх модерних і вічно змінних пікантних одежинках зводи
ться до старої премудрості інтелектуала-вужа: "Летай иль ползай — конец 
известен: все в землю ляжем, все прахом будем".

Ось чому, може, ніщо інше не має зараз такого значення, як висота 
громадянської поведінки. І нічого іншого люди так не ждуть, як живого 
прикладу героїчної громадянської поведінки. Людям потрібен цей приклад 
не тому, що без нього вони не можуть скласти уявлення про істинне гро
мадянське діяння, а тому, що їм потрібна певність, що і сьогодні таке ге
роїчне діяння можливе, і сьогодні воно не безплідне, і сьогодні, як завжди,
— "безумство храбрых — вот мудрость жизни". І сьогодні, а може, сьогодні 
як ніколи — можна і треба боротися.

Ось у цьому і полягає головний урок Василя Симоненка. Особиста 
принциповість, безкомпромісність і спокійна мужність сполучалися у ньо
го з високим і зобов'язуючим громадянським чуттям; людська гідність і са
моповага, людська честь і совість були в його розумінні головною підста
вою соціального життя, в його творчості відбилося становлення серед 
української молоді нового самопочуття, де крізь нашарування минулої до
би цупко проростає вічна зелень і юнь людської гідності, людської розку
тості і незалежності, незборимого і невичерпного людського "духу, що тіло 
рве до бою", що кличе стояти за свій народ і в цьому покладати смисл сво
го життя.

Такий урок дав нам Василь Симоненко і своєю творчістю і всією своєю 
морально-громадянською істотою. Тепер постає питання: чи зможемо ми 
той урок засвоїти?

І ось у цьому смислі мене особисто тривожить і засмучує не що інше як 
наша "одностайна" любов до нього, Василя Симоненка.

Виходить так, що Симоненка люблять усі. Любить його "посполита пуб
ліка" і люблять сановиті чини. Любить редагована як стінгазета районного 
відділу міліції "Літературна Україна". І любить доктор філологічних наук, 
академік АН УРСР, секретар Правління Спілки Письменників СРСР Ле
онід Миколайович Новиченко. І всі ми разом дуже любимо Василя Симо
ненка. Настільки, що в засліпленні любові (а може, й по своїй скромності) 
дехто й не помічає, що йому б ніби й не варто любить, що йому було не по 
дорозі з Василем за його життя, не по дорозі буде й після його смерті. І 
хочеться попросити їх: будьте великодушні, не любіть Симоненка! Але во
ни не такі безсребреники, щоб не любити. Вони хитрі, вони любитимуть, 
бо знають: ненавистю можна вбити тільки живого, а от любов'ю можна 
вбити і померлого. Але ми все-таки повинні їх переконати, що не в їхньо
му інтересі любити Симоненка, що він із того світу ще не раз таке втне, 
що доведеться їм довго від нього відхрещуватися.

Бо в той час, як вони підписували сміливі громадянські листи до газети 
з протестом проти вирубування ялинок під Новий рік, — Василя Симонен
ка турбувало вирубування зовсім інших дерев. А ще більше його турбував 
такий феномен, коли дерево ніхто й не рубав, — біля нього ходили спеці
ально приставлені кваліфіковані садівники, на його плекання відпускалися 
кошти з обтяжених і без того державних бюджетів, — а воно все сохло. 
Люди проходили повз нього, дивувалися і говорили: "Мабуть, таке плохе 
дерево, що само сохне". А філософи роз'яснювали: "Ні, дерево не погане, 
рівноправне, але такий закон історії". А в цей час подалі від людського
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ока, під землею, підрубувалося тому дереву коріння, з використанням усієї 
сучасної землерийної техніки.

В той час, як вони були великими реалістами, добре знали, що можна і 
чого не можна, яке діло виграшне, а яке невиграшне, куди дозволено ко
титися славнозвісному колесові історії, а куди не дозволено (і те колесо 
уявлялося їм на зразок коловорота в шахті, що його розкручують осліплі 
від ходіння по колу коні, а безпосередній погонич — це вже персональний 
уповноважений самої історії, що батогом переповідає її скрижалі), — в цей 
час, у їхню добу торгашеської тверезості, Василь Симоненко був безнадій
ним Дон-Кіхотом, кажучи словами Лесі Українки; відмовлявся визнати так 
звану "історичну прірву" за "прірву реальну" і вимагав зовсім неможливого: 
"Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю", а з ким він гово
рив — звісно, — і все це ой як неможливо і безнадійно з точки зору вчено
го і премудрого поросяти, що добре знається на законах історії і добросо
вісно всмоктало політичну мудрість з механізованого корита. А як іронічно 
і як благородно воно хрюкне, почувши, скажімо, таке:

Народ мій є! Народ мій вічно буде!
Ніхто не перекреслить мій народ.
Пощезнуть всі перевертні й приблуди 
І орди завойовників-заброд.
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах 
Козацька кров пульсує і гуде.

Незвичні ці слова для начальства, незвичні і для полохливих патріотів.
У той час, як вони запевняли, що найсвятіша громадянська віра — це 

віра в щедрінських градоначальників, а найбільша громадянська мужність
— це стояння перед ними навитяжку, Василь Симоненко писав інакше:

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил...

У той час, як вони славословили і розроджувалися романами з приводу 
кожного чергового "заходу", що мусив ось-ось остаточно ощасливити кол
госпне селянство, але чомусь незабаром виявлявся склеротичним, — Васи
ль Симоненко в цей час написав свого "Злодія" та "Некролог кукурудзяно
му качанові, що згнив на заготпункті".

Є в нас категорії поетів, що хизуються своїм сільським походженням і 
на цій підставі вважають себе великими "мужицькими демократами". Вони 
ставлять собі в обов'язок "возвеличувати простих трудівників" усякими хит
ромудрими словесами: той назве бідолашного колгоспника Прометеем, той 
Гераклом охрестить, а той нарахує в своєму селі дюжину Антеїв. І при цьо
му вони дуже горді з свого благородства: от, мовляв, як уміємо воздати 
шану народові. А те, що ті Прометеї та Антеї діставали жалюгідні копійки 
за працю, не мали права на пенсію, а паспортів і досі не мають, — це на- 
родолюбів не бентежило. І не думали вони про те, чи потрібна народові їх
ня дорогосплачувана краснобайська "шана", чи,може, щось інше народові 
потрібно. Інакше розумів це Василь Симоненко, коли писав свою "Думу 
про щастя".

В той час, як один добрий чоловік у Кремлі офіційно розділив усю ра
дянську творчу інтелігенцію на "чистих" та "нечистих", і на виконання цьо
го зловісного жарту літературні яничари кинулися уточняти списки: кого в 
рай, а кого в пекло, — Василь Симоненко пише вірш "Покара" про щастя 
бути вигнаним з раю.
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І так, хоч би скільки продовжувати це порівняння, ясно, що не тільки 
дві паралельні прямі не перетинаються, але пряма й крива так само ніколи 
не перетнуться. Це, звичайно, не означає, що крива не зможе стати пря
мою. Це не означає, що хтось має право любити Симоненка, а хтось не 
має. Ні. Але ж Василь Симоненко — не оперний тенор, якому з однаковим 
азартом і однаково "без последствий" для своєї поведінки можуть аплоду
вати всі, від філософа і до казнокрада. Василь Симоненко — поет цілком 
певної ідеї, і той, хто заявляє про свою любов до нього, тим самим бере на 
себе і цілком певні зобов'язання. Цілком пристойно не визнавати його. 
Але непристойно, щоб сьогодні проливати сльози над Симоненком, а зав
тра щоб ті самі сльози з тих самих очей капали на тяжко вимучений донос 
у "Літературну Україну" на Ліну Костенко. Непристойно сьогодні говорити 
про те, що тебе "потрясла" книжка Симоненка, а завтра, втім, як і вчора, 
винюхувати і цькувати Симоненкові начала в українській літературі; свою 
суб'єктивну переляканість видавати за об'єктивний закон природи і вима
гати її від інших, а своє становище, свій авторитет і свої знання викорис
товувати не для підтримки чесного напрямку в літературі, а для того, щоб 
накинути флер інтелектуальності й теоретичної безкорисливості на свої 
вельми корисливі функції літературного конвоїра.

Одне слово, таким людям треба сказати: ллєте сльози над Симоненком, 
запевняєте, що любите його, — так учіться у нього бути людьми, а не таки
ми донощиками й фарисеями, про яких сказав Шевченко:

О, роде суєтний, проклятий,
Коли ти виздихнеш?
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НАШ І ІНТЕРВ'Ю

"НЕ ЗУМІВ ВИТИСНУТИ ІЗ СЕБЕ ПОЕТА...”

Розмова з Іваном Драчем — головою Української Всесвітньої 
Координаційної Ради, головою Ради Товариства "Україна”

— Іване Федоровичу, скажу чесно: мені хотілося б інтерв'ю з Вами зроби
ти... аполітичним... таким собі літературно-художнім. Та, боюся, у цьому 
розумінні "чистим” воно не вийде. Зараз ви не є депутатом Верховної Ради, 
але ж у ’’кабінетній тиші” вам теж не сидиться. Знаю, що ви очолюєте 
Українську Всесвітню Координаційну Раду, що її заснував Всесвітній форум 
українців. Розкажіть, будь ласка, про цю вашу працю детальніше.

— Наша громадська організація має об'єднувати світове українство, 
дбати про те, аби українці (де б вони не жили) почувалися людьми серед 
людей. На жаль, не все нам підвладне, не все нам під силу. Потребують 
допомоги українці Польщі, Румунії, Словаччини, Хорватії, які зазнали 
утисків від колишніх режимів. Звичайно, більшість проблем вирішити 
можна лише на державному рівні, але наш уряд і досі не затвердив 
програми допомоги й захисту української діаспори. Бракує конкретних 
справ, хоч і ніхто нічого не забороняє і не заперечує. Нам болить проблема 
українства у Росії, де проживає, за офіційними даними, п’ять мільйонів 
наших братів і сестер, а за неофіційними — понад десять мільйонів.

Позиція Російської держави щодо українців є досить жорсткою. Там не 
створюються такі умови для українців, як ті, що створює Україна для своїх 
громадян — росіян за національністю. У Росії досі немає жодної державної 
української школи, немає жодної української кафедри у вищих навчальних 
закладах. Ні в Москві, ні в Петербурзі, ні в Краснодарі. І коли я вже згадав 
Кубань, то на її прикладі добре видно, як у місцях, де компактно жили 
українці й де їхнє винищення було особливо активним, — там настільки ж 
активними нині є намагання не допустити до реального згуртування, 
відродження українства. А наші спроби допомогти українцям Роси, 
зокрема, кубанцям, не дають сподіваних наслідків. Раз-по-раз їздять туди 
наші делегації, але... домогтися об'єднання українства Кубані поки що не 
вдалося. Структури, які чинять нам опір, не зупиняються ні перед чим. 
Наприклад, була перепинена поїздка хору імени О. Кошиця з Вінніпега 
(Канада) на Кубань. Аби не допустити цієї поїздки, відповідні владні сили 
подбали, аби було відкликано заяви від тих організацій, що спершу 
запрошували хор. Посольство Росії в Канаді поставило перед хористами 
такі умови, за яких треба було бути кожному з них мільйонером, аби 
здійснити ту поїздку. Проте, коли хор усе-таки в Україну приїхав, ми 
влаштували його виступи ще й у Придністров'ї (користь од того також була 
чималою!)...

Усі чекають українсько-російської угоди, в якій будуть обумовлені 
Гарантії прав українців в Росії. На основі цього договору (яйцо потрібні 
нам пункти з нього не випадуть) можна буде ефективніше впливати на 
російські владні чинники з тим, щоб українці не почувалися там 
упослідженими.

За час становлення нашої організації зроблено справді чимало. Наприк
лад, створено три інститути: Інститут досліджень діаспори, що його очо
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лює Богдан Горинь, Народний інститут дослідження геноциду, яким керує 
Джеймс Мейс, і Центр дослідження проблем державности, очолюваний 
Костянтином Морозовим.

Нас зацікавила постать нашого сучасника Данила Шумука. Це україн
ський каторжанин з найбільшим "стажем" — 42 з половиною роки в ув'яз
неннях (від польської тюрми до ҐУЛАҐу). Нещодавно ми створили про 
нього відеофільм (режисер М. Мащенко), хочемо й книжку Шумукову ви
дати.

Видавництво УВКР "Рада" вже випустило книжки "Друга світова війна" 
Віктора Роєнка, "Українець, який відмовився бути бідним" Михайла 
Слабошпицького, "Хрестини незалежності" Степана Горлача, збірник "Іван 
Мазепа і Москва". У видавничих планах — "Книга спостережень" Євгена 
Маланюка, роман "На брата брат" Юрія Мушкетика, "Берестечко" Ліни 
Костенко, проза Тодося Осьмачки... А ще видаємо свою періодику.

— Ваш шлях, Іване Федоровичу, — неабиякий досвід самореалізації у 
таких різних сферах: мистецтво і політика. Що б ви "переграли”, коли б мог
ли, у своєму житті?

— Я багато чого переграв би у своєму житті, але це все словесні вправи. 
Я народився після голоду 1933 року, родина моя врятувалася лише тому, 
що тимчасово вивтікала на Кавказ; дитиною я бачив війну, два мої старші 
брати воювали; я був щасливим — виразно пам'ятаю ступені переходу: 
піонером, комсомольцем, кандидатом у члени КПРС, останнє сталося в 
часи армійської служби, і жодним чином я не належав до коґорти Конрада 
Валенрода. Усвідомлення національне приходило до мене поступово. Та і 
взагалі шорсткіший погляд на світ дуже б надавався романтичному 
українському менталітетові. Починаю з себе. Наприклад, я довгий час 
думав, що народився на світ як свідомий виклик моїх уже тоді немолодих 
батьків отому страшному голоду 1933-го року, який забрав половину мого 
села. Та якоїсь безсонної ночі із закордонної радіовисильні я почув про 
цікавий факт, який стосувався і моєї біографії: з 1936 року Сталін 
заборонив аборти, зважаючи на недорід (!) населення. Отож можливо, що я 
втримався на білому світі саме завдяки вождеві всіх часів і народів. Хіба не 
солодко це відчувати?! Отож, чи можна щось переграти? Все починається 
спочатку і все пишеться начисто. І тобою граються такі потужні сили, що 
переграти їх можна лише в уяві.

— Події останнього часу вимагали від вас — як ніколи — не належати собі. 
Виник своєрідний "синкретизм": митець-політик, що в принципі, вважаю, 
непоєднувані речі, трагічні навіть. Політика "оперує” масами, художник 
керується внутрішнім світом і апелює до індивідуального сприйняття. Чи 
можете сказати, що на "власній шкурі" відчули цю різнйцю? І — наскільки 
прийнятними для вас виявилися "правила" політичної гри?

— Знову ж пошлюся на Байрона, колись я посилався на нього, пишучи 
передмову до "Vita nova" Данте: "Хто став би писати, коли б мав мож
ливість чинити дещо ліпше? (...) Дія, дія, дія, — говорив Демосфен. Дія, 
дія, — кажу я, — а не писанина, особливо у віршах. Гляньте-но, які нудні 
існування, повні вічного скигління, прожила вся письменницька братія, і 
які вони всі порожні й нікчемні, за винятком Сервантеса, Тассо, Данте, 
Аріосто, Клейста (що були доблесними й діяльними громадянами), Есхіла, 
Софокла і кількох інших древніх” (“Щоденник” Байрона)...

Я свідомо пішов був у політику, тому що відчув після Чорнобиля, що 
можу реально вплинути на деякі події загальноукраїнського характеру. Я 
не помилився.

Але політика (як і література!) вимагає всієї людини. Бути справжнім 
політиком — це протягом доби відчувати, як живе твій народ, знати все, 
що відбувається сьогодні, щоб уплинути на ті події, які відбудуться завтра. 
Відповідальність величезна — і вже сьогодні. Завтра про тебе забудуть. 
Коли даси, щоб забули. Бути справжнім митцем — це чути свій внугрішній
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голос, музику своєї душі, що живе за своїми законами, які часто 
суперечать законам твого часу. Митцеві, як на мене, байдуже, чи 
суголосний він своїй епосі, чи абсолютно чужий. Його можуть забути 
сьогодні, але, коли він справжній, — його не забудуть завтра.

Коли я задумуюся сьогодні про свої останні п'ять "політичних літ", то 
розумію, що не зумів витиснути із себе митця, художника, поета, не міг 
поступитися чомусь іншому, чужому у своїй душі, тому й пішов із по
літики. Та врешті, хіба з неї можна піти сьогодні? Надто вже вона учеписта 
і всюдисуща.

— Мені важливо було почути, що ви свідомі були свого вибору тоді, як і 
тепер. Для вас особисто — та й не тільки для вас! — знадобився унікальний 
досвід. Але мені таки приємно чути й те, що політик не переміг у вас поета... 
Ваші поетичні публікації останнього часу сприймаються як зримий знак 
повернення на питоме поле, у літературу. Чи зарікаєтеся йти саме у велику 
політику?

— Я ніколи не полишав поезії. Завжди потроху писав. Душа мусила 
десь мати прихисток, десь ховатися від велелюддя. Інша справа, що, коли 
в молодості писав: "такі ж маю крила, що й краю не маю", то тепер не без 
самоіронії відчуваю, що засяг цих поетичних крил занадто скромний, і до 
своїх меж долетіти не так уже й складно. Та це вже звична для кожної лю
дини переоцінка цінностей — захланність молодости коригується нещад
ністю зрілих літ...

Велика політика — де вона: у Верховній Раді, в політичних партіях, 
Кабінеті Міністрів?! Відчуваєте, що відповіддю на це питання може бути 
приблизно така сентенція: велику політику можна робити повсюди, коли 
людина здатна її робити, коли має силу її подужати. Не можна прийти у 
велику політику, — велику політику треба принести з собою.

— Що правда, то правда — погоджуюся. А хто із сучасних українських 
політиків є для вас особливою постаттю, надзвичайною особистістю?

— Я не приймаю докорів тих, хто звинувачує так званих націонал- 
демократів у всіх винах сучасної епохи. Коли ламалася ситуація в Східній 
Європі, ламалася у бік демократизації життя від обридлого тоталітаризму, 
Україна до цих змін була готова лише на чверть. Не на дві чи три чверті, а 
саме на одну чверть. 25% — ось реальна ситуація 1990 — 1991 років. Адже 
в найкращі часи Народна Рада у Верховній Раді дорівнювала такому 
співвідношенню. Адже приблизно скільки ж проголосувало за В. 
Чорновола як за Президента України 1991 року. Цих двох показових 
голосувань досить для характеристики часу. Демократизація у Росії була 
вищою вдвічі — адже вивищення Єльцина відбулося саме за рахунок 
більшосте (дуже незначної!), яка проголосувала за нього у Верховній Раді 
РСФСР як за Голову — згадайте той епізод, коли українець Казанник дав 
йому можливість продовжувати політичну гонитву по верхогір'ях. Для мене 
безсумнівні ці банальні політичні цифри, для когось вони здадуться 
наївним спрощенням ситуації...

Отож, у такій далеко не виграшній ситуації і моє ставлення до україн
ських політиків. Я до них ставлюся з певною поблажливістю. Наперед 
прощаю всілякі їхні недосконалості, я бачу їхні плюси й мінуси, ціную і 
дивуюся з того, що вони можуть і вміють, і намагаюся мало картати за те, 
в чому вони безсилі й недолугі. Звідки така материнськість у моїй душі, не 
знаю. Але ставлюся до них як до своїх дітей — і найрозумніші, і найжур- 
ніші чимсь мені близькі й дорогі. Всі — мої. Невже не є рідкісною 
постаттю української історії Левко Лук'яненко — його шлях від камери 
смертника до посла в Канаді через двадцять сім років тюрем лишив би 
яскравий слід у бутті будь-якого народу! А непогамовність академіка- 
романтика Ігоря Юхновського, який переповнений усякими проектами 
рятунку України і, як справжній волиняк, розіп'ятий між галицьким праг
матизмом і козацьким романтизмом Великої України! А взяти трьох братів
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Горинів і їхню матір — мені так хочеться зробити фільм документальний 
саме про неї. Щойно ми з Миколою Мащенком закінчили документальний 
відеофільм про Данила Шумука — українського каторжника, який 42 роки 
пройшов колами польської тюрми, німецького полону і ґулаїівськйх 
концтаборів і в свої 80 літ є рідкісним співрозмовником, цікавим письмен
ником, справжнім українським демократом. Будь-який народ світу взяв би 
його ім'я на знамена, лише не наш. Та не варто сердитись, а варто втовк
мачувати всім і вся про ціну людей, серед яких живемо.

— У принципі поділяю ваш пафос, але водночас він, зізнаюся, трохи вичах 
останнім часом... Але то окрема розмова. Чи вважаєте ви, Іване Федоровичу, що 
подолали "соціальну шизофренію", накинену "соціалістичним способом жштя"?

— У мене дуже багато від того часу, в якому я жив і який сформував 
мене. Я пам'ятаю себе піонером відразу по війні, пам'ятаю себе босоногим 
комсомольцем у гурті своїх ровесників і ровесниць — комсомольські квит
ки нам вручали восени 1950 року (середина століття), і ми поверталися з 
району, з Тетієва; солдатом я став кандидатом у члени КПРС — я був 
переконаний тоді, що саме так можна змінювати світ на краще. Але 
пам'ятаю також, що одночасно із врученням партквитка (уже в уні
верситеті!) у мене був перший виклик у КҐБ: на політінформації, яку я вів 
як комсомольський діяч і як голова літературної студії ім. В. Чумака (СІЧ), 
я обурювався тим, що наші танки роздушили повстання в'язнів-шахтарів у 
Караганді. Але обурювався я тим як активіст КПРС, як ленінець проти 
проклятих сталіністів. Прозріння було дуже повільним. Я не знаю, що таке 
"соціальна шизофренія", накинена "соціалістичним способом життя". Нам 
бракувало національного виховання. Зараз ми кидаємося в іншу крайність. 
Згадайте Блока, який розумів, що знищення його маєтку було зумовлене 
знущанням представників його верстви над цілими поколіннями ганьб
лених кріпаків. Рояль Рахманінова летів із висоти помсти. Коли пере
магають соціал-демократи у Швеції, радісно блищать очі в спікера нашого 
парламенту, але шведський соціалізм виріс як нормальний продукт соці
ального розвитку, а наш — явище посттоталітаризму.

— Іване Федоровичу, в теорію того, що з нами зробили, мені важко 
вдаватися, але хотілось би посперечатися про "соціальну шизофренію". Слава 
Богу, моє покоління не було вже таким наївним, як ваше. І в мене особисто, і 
в переважної більшости моїх ровесників немає жодних сантиментів із приводу 
"світлого соціалістичного минулого": вважайте, все те соціалістичне луб'я зліз
ло вмент, бо ніколи й не приростало... Але — була "шизофренія", до того ж 
свідома: говоримо одне, а думаємо інше. Може, це й страшніше, бо ж, 
виходить, приймали тогочасні, скажемо так, умовності... Мене моє покоління 
цікавить не менше, як ваше, шістдесятників. Шістдесятники, вважаю, свою 
історичну місію виконали двічі. Та є багато "але", занадто багато "але"... На
скільки я пам'ятаю, ви одним із перших заговорили про розстріляне відрод
ження — ще у "щербицькі" часи. Гадаю, для офіціозу, котрий нібито вважав 
вас уже майже прирученим, це був як ляпас. Згадую вечір у театрі імени Лесі 
Українки, присвячений Лесеві Курбасові — і непристойно побуряковіле облич
чя однієї сановної дами, що головувала тоді, після вашого виступу!.. Що ви 
скажете про вашу здатність до внутрішнього, хай іноді й зачаєного, опору?

— Недавно на засіданні Комітету по Шевченківських преміях я обурив
ся тим, що не дали цієї відзнаки нашому видатному сучаснику Юрієві Ше- 
вельову (Шереху). Я спершу дав себе переконати, що не варто йти проти 
хвилі, а згодом не витерпів і — вибухнув, протестуючи. Недавно на Дов- 
женковому вечорі в Будинку кіно я теж несподівано для себе вибухнув — 
настільки не пасувало відзначення те бунтівливій натурі майстра з вираз
ним національним болем серед провінційно-космополітичних шибздиків. 
"На біса, ви не знаєте Довженка", — так почалося в мене само по собі. 
Хоча до цього я кілька місяців все обчитував про нього... Отож, вибухаю — 
значить, живу!

162

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


— Тут, певно, працює ваша підсвідомість бунтівлива: все їй немає 
спокою... Ви таки справді не можете бути кабінетним чоловіком, бо ж ваша 
визначальна риса — активізм, дія, — про це ми трохи говорили. Що додасте? 
Що є для вас теперішній час — як принцип?

— Колись я брав як мотто до драми про Сухомлинського парадокс 
Шіллера: "Я не бажав би жити в іншому столітті і працювати для іншого". 
Все брала зі своєї доби Аґата Крісті, все беруть і Гельмут Коль, і Павло 
Загребельний, і Степан Хмара. Але кожен — у міру своєї “зіпсованосте”. 
Хто прагне діяти, хто хоче писати — що кому більше пасує. У мене бува
ють різні періоди в житті, я їм піддаюся, не намагаюся себе силувати. 
Можливо тому, що я — межовий чоловік, багато бачу в різноманітних 
проявах життя. Буття футболіста Блохіна таке ж цікаве, як життя філософа 
Поповича. А чому б ні! З якої пекельної сковороди часу знімав свій хліб 
Довженко в "Землі" чи "Арсеналі", — але рівень його болю і масштаб його 
таланту залишиться надовго.

— Але рівень щирости, рівень "шизофренії" тієї самої, рівень того, 
наскільки світ піймав, мовлячи словами Сковороди... — як це непросто, не 
однозначно!.. Скільки тут рясно уроків для нас нинішніх! Тепер трохи про 
інше. Як вам думка Петра Яцика, українського мільйонера в Канаді, що 
українці тяжко працюють, але не вміють працювати, що — попри традицію — 
принцип колективної волі не завжди може бути прийнятним, визначальним?

— Тут у мене схоже ставлення до працездатносте українців, як і до їхніх 
політичних осягів. Я більше дивуюся з того, скільки вони вміють і як умі
ють, а не з того, як вони не вміють. Отака в мене споживацька тенденція. 
У загальних рисах менталітет нашого народу найкраще схопив Микола 
Гоголь, здається, в своєму дослідженні про малоросійські пісні. Суть його 
спостереження над ставленням українця до життя — поєднання в нашому 
племені рис активного хлібороба чи воїна із пасивністю споглядальної 
натури степовика-кочівника. Згодом дивувалася Надія Мандельштам над 
невмінням українців дати собі раду в державницькому сенсі вирішення 
своєї національної проблеми. Також підійшов до цього близько Омелян 
Пріцак у статті "Що таке історія України?"

Петро Яцик, якого ви знаєте, мабуть, лише із книжки Михайла Слабо- 
шпицького "Українець, який відмовився бути бідним", сприймає своїх 
одноплемінців лише результативно, приймає наслідок, не дошукуючись 
причин.

Колись, пам'ятаю, запитав одного розумного хлопчика, який не волів 
робити те, що всі слухняно робили: "Ти чого такий лінивий?" Запитав я 
його не без гумору і з почуттям того, що, може, він і має рацію в своєму 
лінивстві. "Лінивий, бо мудрий", — сказав він мені теж не без гумору. 
Ліниві-то ми ліниві, але не часто мудрі...

— Бачте, яка у вас притча склалася про українців... Отак і вийшли на 
тему народу. Як ви вважаєте: яка роль народницьких традицій, засад, 
настанов у нашій культурі? Як вони впливають на наше сьогоднішнє життя? 
Ми ж таки дуже любимо слова народ, народний...

— Всі ми народники і в доброму, і в лихому розумінні цього слова. А прак
тично воно мало що означає. Безкультурні ми. Нахапалися трохи зверху, що 
зветься народницькими традиціями, засадами, настановами, а насправді — 
елементарна поверховість, невміння мислити широко і глибоко.

— Трохи ухилилися ви, Іване Федоровичу, від відповіді... А що, є, по- 
вашому, елітарність, герметизм, мистецтво для мистецтва? Які, на вашу 
думку, зразки елітарних творів в українській літературі?

— Що ви з мене хочете, щоб я шукав в українському мистецтві "Гру в 
бісер", щоб висновував Леверюона з Цейтблома, мізкував, хто годиться в 
історії української літератури на Борхеса, а хто на Кортасара?!

Я лише півроку тому прочитав "Старшого боярина" і "План до двору" 
Тодося Осмачки — і це я, що не належить до лінивих читачів, який чимсь
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цікавиться і пантрує за серйозними новинками, принаймні, таким я собі 
часом видаюся. Дуже український, якийсь гоголівський Тодось Осьмачка 
міг би бути справжнім інтелектуалістом, але страшне життя роздирало його 
і роздерло — напівбожевільного, напівгеніального. Бог багато вділив Дов
женкові і Тичині, але час розіп'яв їх на таких немилосердних хрестах, що 
дуже жахно розуміти їхнє розп'яття. Кажу про найобдарованіших людей. 
Інших теж шкода, але цих особливо...

Нація, яка намагається збутися, віддаючи в жертву Молохові десятки 
мільйонів, — хіба вона може мати розкіш мистецтва для мистецтва?! У 
швейцарському затишку — та хіба це для нас?! Мусить бути пересит 
чогось, надмірність, мусить бути повнота, що переливається через край, а у 
нас суцільне недо... Хіба надмірність страждань, хіба пересит горя і біди, 
хіба повнота недолугости і покручів, надмір я і розпач розпуки.

— Але ж мусить колись усьому цьому бути край! І хіба не корисно бодай 
іноді забути про всі свої недо... і врешті спромогтися на щось таке, що буде 
цікаве людям і собі?! Ми ж і про... каліцтво своє не змогли ще сказати так, 
аби весь світ почув... Ет, шкода мови... А ось зараз я вам дуже гарну цитату 
зачитаю — це із "Доктора Фаустуса" Томаса Манна, у блискучому перекладі 
Євгена Поповича: "Ми розмовляли про поєднання авангардного з народним, 
про усунення прірви між майстерністю і приступністю, високим і низьким, 
якого до певної міри досяг був романтизм, і літературний, і музичний, а після 
цього глибока межа і відчуження між добрим і легким, поважним і роз
важальним, передовим і загальноприступним знову стали долею мистецтва". 
Мені здається, ця вічна проблема набрала особливої гостроти нині. Чи не 
думаєте, що ми — свідки катастрофи культури, і то не тільки рідної?

— Якось недавно мистецтвознавець Вадим Скуратівський дав мені текст 
мого вірша 1962 року, якого я забув. — колись ми з ним і з багатьма 
іншими відвідували прекрасну домівку Андрія Олександровича Білецького 
і Тетяни Миколаївни Чернишової, де сперечалися і вчилися, ділилися 
творчими задумами і ставали киянами. Після читання "Доктора Фаустуса" і 
виник цей вірш:

Зими нема, та кряжать нас морози
І сунуть хмари — труни для орлів.
На милицях, на милицях мій розум
В екзистенційний закуток забрів.

Назад, каліко, костури потрощу.
Мій Леверкюн — хитрющий мій Цейтблом.
За вуха себе витягну на прощу?
На божевільний мимовільний глум?!

Мовчи, невчасний дзвін сковородизму,
Сиди собі та рукавиці ший...
Чи ж йди в сльозу — в оту правічну призму,
Хоч у Цейтбломі Леверкюном жий...

... Навпаки — ми не свідки катастрофи культури, і то не тільки рідної, 
навпаки, ми, може, вперше за довгі десятиліття намагаємося закласти 
основи української держави, яка і дасть можливість культурі бути здоровою 
і повнокровною. Все це постане не відразу. Тяжко це відбивається на 
культурі зараз — біда і в кіно, і в театрі, не кажучи вже про рідну літе
ратуру. Але колись же треба робити основну роботу, яку не зробили поко
ління до нас, — творити державу.

— Знову ми про те саме... що дуже болить. Наша культура — від
дзеркалення нашої покрученої історії. Ось так і з'явилися, в літературі, 
приміром, свої "неврози", "фобії" — коли говорити мовою психотерапевта. Які
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серед них, на вашу думку, найболючіші? Які табу й досі існують у нашій 
літературі?

— Наша література, кажете ви, віддзеркалення нашої покрученої історії. 
Але так само, як наша покручена історія, вона є результатом нашої покру
ченої долі, а покручена доля — результатом покрученого характеру нашого 
народу. Найтяжче, мені видається, переконати себе і всіх, що ми, українці, 
як народ, — нічим не кращі, але й нічим не гірші від (ідемо за абеткою!) 
албанців, болгар, вірменів, грузинів, данців і т. д. (росіян, поляків, євреїв, 
турків)...

— Тобто, я так розумію, ми, врешті, маємо — мусимо! — навчитися самі 
себе поважати, тоді й люди нас поважатимуть: такий закон життя. Ви знаєте, 
це універсальний закон, але, по-моєму, він особливо позначається на долі 
жінки. Давайте поговоримо... про жінок, Іване Федоровичу: душа — вона ж 
таки жінка — аніма. Як ви — як чоловік, конкретна особистість — дивитеся 
на долю жінки? Роль жінок у вашому житті? Ідеальна жінка — у вашому 
уявленні? І ще — наші славетні княгині, жінки-войовниці, розумниці... — тоб
то, серед українських жінок завжди було багато представниць із сильним ха
рактером. Але — це теж традиція нашого народу! — чоловіки ніколи не мисли
ли жінок рівними собі, погодьтеся! Дискримінація жінок у нашому суспільстві 
триває! Це — поки жінки дозволяють собі таку "розкіш"!

— Десь я чув чи читав, — а те, що воно з душі вітром не вивіялося, 
свідчить, що в тому твердженні багато сенсу, — отож, звідкись я знаю, що 
в українській долі багато не стільки жіночого, скільки бабського. Ладкан- 
ня, мамкання, бабкання... Дурних чоловіків кидало то по війнах, то по ро
ботах — козакування, чумакування, бурлакування. Дитячий світ України 
лишався на мудрих бабів. Хліборобство славимо, аж занурюємося у глиби
ни праісторії, але тямимо мазепинське: "Же през шаблю маєм права!" Або 
усвідомлюємо популістське гасло Мао Дзе Дуна: "Влада лежить у стволі 
гвинтівки...". А влада лежить у тому, яких наступників виховаємо. Чоловіка
— криком кричать, вимагають усі школи, а він тікає від мізерної зарплати і 
своєї долі. Нашої долі.

— Так-так, це страшне: засилля жінок у школі! Істеричне виховання...
— Щодо ідеальної жінки. Закарпатська художниця Наталя Сіма малює 

лише ідеальну жінку — саму себе, жінку, яку найкраще знає. Мужчина у 
пошуках ідеальної жінки проходить часом довгу дорогу (дорога Дон Жу
ана), часом — коротку.

— А як вам думка, що вже тривалий час українська "жіноча" поезія сильні
ша за "чоловічу"?..

— Щодо присутносте жінок у поезії чи взагалі наявносте поетів, і чоло
віків, і жінок, у сучасному житті, то я консерватор — знаю хіба Миколу 
Вінграновського та Ліну Костенко, і то саме в такій послідовності. Микола 
як не старався, а не міг знищити до кінця свій великий талант, а Ліна вит
римала такі випробування часом, які не всім чоловікам до снаги витрима
ти. Наявність сотень жінок-поетес свідчить про суцільну писемність радян
ського періоду буття нашого народу.

— Гм, гм!.. Оце б тут, Іване Федоровичу, та полемізувати з вами, хоча я й 
не полемістка, — так нема місця, простору журнального!.. А як ви ставитеся 
до громадської активности дружини?

— Я завжди підтримував громадську активність своєї дружини. Вона 
має невичерпну енергію — гірко було б, якби все те замикалося у власному 
домі. І ще вона має рідкісну рису, якої я позбавлений геть: вона довготер
пелива. Може годинами кому-небудь заліковувати душу і тоном розмови, і 
невідпорними аргументами, і врешті тим, що стільки часу витрачає часто 
для людини, якої майже не знає. Я, мабуть, не знаю таких людей, як вона. 
Спершу вона допомагала мені, як ми творили Рух. А згодом жіноцтво взя
лося само по собі творити незалежну структуру — я підтримав ці суверенні 
тенденції. Людина може бути вільною тільки тоді, коли в родинному ото
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ченні всі навколо тебе вільні. Можу мати багато доречних претензій до се
бе, але що ми всі в родині культивували волю чи свободу, то це правда.

— Тоді ваша родина — нетипова українська сім'я, так мені принаймні зда
ється... А тепер інше запитання: що є для вас віра? релігія? церква? Божий 
промисел? безсмертя душі?

— З дитинства себе пам'ятаю віруючим. Можливо, тому, що в основно
му мене виховували дві бабусі: Корупчиха і Маройка. Першій із них я при
святив вірша, другій — сторінки кіноповісте. Рідних бабусь своїх я не 
пам'ятаю, вони померли від голоду в 1933-му. А ці дві бабусі були втілен
ням добра і правди, але ненавиділи одна одну з неймовірною силою. Баба 
Корупчиха, що була втіленням добра непоказного, правди тихої і незумис- 
ної, довго пам'ятала про мене — коли я йшов у солдати, вона мені тихе
нько на згадку тицьнула в руку пожмаканий карбованець (візьми, десь він 
тобі, дитино, пригодиться!). Я довго зберігав того карбованця (дорожчої 
асигнації в житті не пам'ятаю!), аж доки він не перетерся в кишені од ма- 
рудкої солдатської незатишносте. Отож — я вірую в бабу Корупчиху, в 
людське непоказне добро, в тиху правду. Але також я вірую і в бабу Ма- 
ройку. Вона колись була черницею Києво-Печерської Лаври і повернулася 
в село Теліженці з набутим войовничим досвідом. З моїм батьком її єднало 
те, що вони були сільські інтелектуали, політикани, обмінювалися книжка
ми, новинами. Правда баби Маройки була атакуючою, агресивною. У неї 
був гарний вишневий садок, чисто побілена велика клуня, вона перехову
вала мого старшого брата від Німеччини — і воювала всюди за справедли
вість. Хто вкрав, хто з ким переспав, хто кому недоплатив — усім вона до
плачувала, все знала, всім цікавилася. І грозила такими прокляттями, що 
мої перелякані коліна і досі пам'ятають ту розлогу і розкішну клятву.

Отож, і досі виходжу то на дорогу баби Корупчихи, а то заносить мене 
на дорогу баби Маройки — і мені тоді тяжко зупинитися. Отож, віру я взяв 
так просто і так складно, як хліб і воду, бездонне небо і ненаситну зелень, 
я сприймав її первісністю своєї душі, ніколи в період навіть великої кому
ністичної віри не зачепив Господа ні помислом, ні словом, ні доріканням
— той, хто скидав хреста з нашої церкви в селі, завжди був для мене вов
кулакою, і я розумів, що він не може повернутися в село — як проклятий, 
як одринутий сільською громадою навіки...

Отож, я маю неймовірне багатство — я органічно віруючий. Чи я пра
вославний? — мабуть, так, бо з православного краю; чи я греко-католик?
— а чому б і ні? — можливо, найбільш українська з усіх конфесій і душею, 
і мовою, і суттю, і довготерпінням; але я також роззуваюсь, заходячи до 
мечеті, і почуваю себе там не гяуром, не чужинцем, не зайдою. Чому я 
маю бути чужим у синагозі чи в буддистському храмі в Індії чи Японії? 
Хай це когось і роздратовує — якогось пуриста з холодними очима...

— Дякую за розмову, Іване Федоровичу.

Розмову вела Людмила Таран
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Українська культура зазнала тяжкої втрати. Помер видатний пере
кладач, літературознавець, критик, теоретик перекладу

Григорій Кочур.
Він прожив велике і водночас страдницьке життя: цькований ста

лінськими і брежнєвськими поплічниками, репресований, під по
стійним наглядом каґебістів, він усе ж віднаходив сили і час для 
творчої праці. Мабуть, це йому вдавалося тому, що завше доленосною 
зіркою для Григорія Порфировича була свята любов до України і до 
слова.

Григорій Кочур перекладав із давньогрецької, латинської, англійсь
кої, німецької, французької, італійської, іспанської, зі слов’янських 
та багатьох інших мов, знайомлячи українського читача з перлинами 
світової літературної класики. Побачили світ книги його вибраних 
перекладів “Відлуння” та “Друге відлуння” (за це видання Г.П.Кочу- 
ра висунуто на здобуття Державної премії України імени Т. Г. Ш ев
ченка). А ще його перу належали й оригінальні поезії, теж видані 
окремою збіркою.

Він належав до старшої Генерації української інтелігенції, яка, 
розвиваючи славні традиції неокласиків, виховувала нові покоління 
майстрів слова. Довкола нього завше гуртувалися люди нетрадиційно
го мислення і високости духу. Григорій Кочур був одним із подвиж
ників, які ведуть діалог із цілим світом, відкриваючи материки бага
тьох культур, скарби мудрости інших народів своєму,- праця задля 
України була найвищим сенсом його життя.

Земля Вам пером, великий Майстре.

Українська Всесвітня Координаційна Рада 
Республіканська асоціація українознавців 

Редакція журналу “Сучасність”



ПРО АВТОРІВ

Василь ГЕРАСИМ'ЮК — поет, автор чотирьох поетичних збірок. Живе і 
працює в Києві.

Марія КУЧЕРЕНКО — поетка, авторка книги "Чарівний клубок". Живе в 
Києві.

Володимир ЄШКІЛЄВ — прозаїк, есеїст. Автор численних публікацій у 
періодиці. Живе в Івано-Франківську.

Олег ГУЦУЛЯК — прозаїк. Живе і працює в Івано-Франківську.

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ — політолог, оглядач газети "Вісті з України", 
співпрацює з українською редакцією Радіо "Свобода". Живе і працює в 
Києві.

Анатолій ТКАЧЕНКО — кандидат філологічних наук, працівник Інституту 
літератури НАН України. Автор численних літературознавчих досліджень.

Василь СИМОНЕНКО (1935 — 1963) — видатний український поет.

Євген СВЕРСТЮК — поет, літературознавець, публіцист, відомий учасник 
правозахисного руху. Був репресований за часів комуністичного режиму. 
Живе і працює в Києві.

Іван ДРАЧ — поет, лауреат Державної премії імени Тараса Шевченка. 
Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради.

Олег РОМАНІВ — професор, голова Наукового товариства імени Тараса 
Шевченка. Живе і працює у Львові.

Вибачаємося перед авторами статті “ Культурний шок у постком уністичних сусп ільствах у 
період ринкової трансф ормації (перспектива У країни)” , опубл ікованої в чч.10-11, 1994р., за 
допущену прикру помилку в імені одного зі співавторів - Ю л ії З АГО Р УИ К О .
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НОВІ ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
’’СУЧЛСНОСШ”

Премії журналу "Сучасність” за 1994 рік присуджені:

— Олесеві УЛЬЯНЕІІКУ — за роман "Сталінка";

— Оксані ЗАБУЖКО — за статті "Філософія і культурна 
притомність нації" та "Психологічна Америка" й азіатсь
кий ренесанс, або знову про Карфаген";

— Миколі НЕВРЛОМУ (Мікулашу НЕВРЛІ) — за статті 
"Крізь російські окуляри" та "Орест Зілинський як літера
турознавець", а також на відзнаку багаторічної подвиж
ницької праці в царині україністики.

Щиро вітаємо нових лауреатів!

Редакція "Сучасности" щиросердно дякує пані Вірі Ковбас- 
нюк-Шумейко — президентові фірми "Kobasniuk Travel Inc.", 
страховій агенції пана Ангіна Шумейка та її виконавчому 
директорові пану Андрієві Ластовецькому за внесок у пре
совий фонд нашого журналу. Вихід цього числа уможливле
ний, зокрема, й цією благодійною допомогою.



ЧИТАЙТЕ 
В НАСТУПНОМУ 
ЧИСЛІ

Володимир ЄШКШЄВ, Олег ГУЦУЛЯК
Адепт. Роман знаків. (Закінчення)

Семен ГЛУЗМАН
Уроки Світличного

Юрій ФЕДОРОВСЬКИЙ
Контури майбутнього. 
Психофізіологічний аспект

Юрій КОВАЛІВ
Невпізнаний сфінкс 
чи одвічна Попелюшка

Богдан ПЕВНИЙ
Дещо про книжковий знак 
і мистецтво Мирона Левицького

Гелій АРОНОВ
Роздуми і спогади доброї людини
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