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ЛІТЕРАТУРА

Галина ГАРМАШ

РІКА ЧОРНОЛИСТА

* *  *

вухом до землі чути глибину 
безкінечний шергіт сухих зірок 
осінь

довго шукати смутку 
добутого з дна колодязя 
чорна вода 
осипається попелом

слова
імена Бога 
порожні маківки

*  * *

крізь тонку шкіру неба 
блакитна кров 
корогва надії 
всім
хто вижив у  цій Зимі 
слава

зализуємо рани 
й урази 
бліді звірята 
тварі по парі 
хто пережив Зиму 
був не самотній

тихо
скімлить в утробі щастя 
заздрість мертвих 
не вмилостивити шибеницями 
для тих
хто встиг полюбити Зиму
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* * *

забутись — забути — забитий 
нагаухо завтрашній день 
чорні весни копита 
проліски — анітелень

голка в яйці іржава 
смокче прозору кров 
іде у  майбутнє слава 
порохом від підошов

туземні серця квітчасті 
знає дракон на смак 
однаково — йти чи впасти 
на розкриті ножі навзнак

Д Е Н Ь  П О М И Н А Н Н Я

черкання крил прозоре волокно 
душа пірветься вгору і заплаче 
між хмар оспалих сховане вікно 
яке ніхто не знає і не бачить 
до нього слово з тиші підбери 
живе — підійде 
мертве — увігнеться 
вишневим громом коливо береться 
дим від свічі струмує догори

П Е С И М ІС Т И Ч Н Е  ЗБИ РА Н Н Я  ГРУШ

груші — безкрилі ґулі 
мовчать про медову кров

мисливці
рушницями небо нюхають 

сад над озером
наче над розбитим дзеркалом 
розуміє
осінь — остання

*  *  *

у  тиші непізнане дно 
каміння і риби булькаті 
де два зупинились в одно 
безвітря обірвані клапті
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спинилася ніч 
не тече
ріка чорнолиста крізь пам'ять 
світання незнане гурте 
випалює тіні напалмом

усе що було — не було 
каміння і риби і тишу 
піднявши на синє крило 
тривога над світом колише 

* *  %

могили на цій землі 
провалюються у  прірву

виворіт неба 
дихає попелом

найкращі слова 
відрікаються від себе 
а
дзюбаті істини 
марять про гарну смерть

* * *

як пахнуть крила німоти 
живицею сумного дня 
судьбою зведені мости 
де чорний вершник доганя

зозулею перелечу 
ось берег — та не порятунок 
вустами смертно прошепчу 
солодкий трунок

слова танцюють на піску 
вони беруть мене з собою 
і я ховаюся в ріку 
від тіні вершника з сурмою

* * * 

запах хризантеми 
як мана 
чи нагадування

безкінечний і близький 
друг
і підступний ворог
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прилипаю мухою 
і лечу — 
повз людей 
які ще не знають

насолоди
вдихати на повні груди 
і все ж не піддатися

0 запах хризантеми 
ми ще поборемося

на висоті мовчання 
хризантема — 
квітка смерті

* * * 

коли опадає земля 
грудками червоного листя 
дороги як сосни шумлять
1 небо по-справжньому близько

коли опадає земля 
не варто шукати опори 
як щастя читається горе 
а доля мовчить звіддаля

вона вже не змінить себе 
по листю ці кроки 
по тиші
земля чорним сподом колише 
і кидає — у голубе

*  *  * 

поверхня вод 
шоколадна піна 
з обов'язку жити

світ
переписаний шкіц 
червоним

хліби
порепаними губами 
барвінок

і в кожній сурмі 
порожнє гніздо
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Валерій ШЕВЧУК

ГОРБУНКА ЗОЯ

Повість
1

Ця історія відбувалася років десять тому, коли я був ще юний, як весняна трава, 
коли в голові гуляли вільні вітри і коли ми, вулична компанія — Олег, Юрко, 
Геннадій та я — мали головний інтерес: дівчат, тобто відчували особливу спраглість 
до того племені й дурманилися через те, як березневі коти. Сходилися на вулиці чи 
в когось удома, щоб пограти в карти, часом у шахи, а в основному, щоб розказати 
один одному про свої любасні подвиги, бо кожен із нас, за винятком Юрка, 
відривався вряди-годи від гурту і поринав у захоплюючі пригоди. Зрештою, ніхто з 
нас сталої дівчини спершу не мав та трохи й остерігався мати. Наблизилися до 
нашого хлоп'ячого гурту троє дівчат із нашої-таки вулиці: Лєна, Марта і Оксана, 
кожен із нас перефліртував із кожною з них, але глибших стосунків між нами поки 
що не виникало. Отож ми залишалися друзями, а хвилюючих любовних пригод 
шукали поза межами рідної вулиці: в центрі, й у парку з його танцмайданчиком, і 
де тільки можна. Школу ми вже закінчили, при чому одночасно і в одному класі — 
це також було кріпильним каменем нашої дружби. З нас чотирьох тільки я вступив 
до педагогічного інституту. Олег навчався в автодорожному технікумі, Юрко їздив 
на старій, що ледве дихала, вантажівці, яку ми залюбки використовували для 
"викидів", як казав Юрко, за місто, тобто колективних гулянок із дівчатами.

І ось тоді з'явилася на нашій вулиці горбунка Зоя. Вона з матір'ю чомусь 
обміняла міську квартиру на околичну й поселилась у Білому домі — єдиній дво
поверховій споруді нашого закапелку, в тому-таки будинку жив, до речі, і Геннадій, 
і саме він звідомив нам про новину.

— Дєвка, я вам скажу, — мовив Геннадій, — клас! Красивішої не бачив! Тільки 
шо з горбом, — і він заіржав, показуючи кінські зуби, за ці зуби й за іржання ми 
прозивали Геннадія Конякою.

— Підбий до неї клинці, коли така гарна, — сказав Юрко.
— До горбатої? — вирячив очі Геннадій. — Ну, це діло не пройдьот. Але красіва, 

як сатана.
Геннадій говорив суржиком, оскільки був "робочий клас", ми ж із Юрком гово

рили правильно, хоч Юрко ніби теж був "робочий клас", але хлопець він розвине
ний, я б сказав, інтелігентний; я ж був інтелігентом із походження — мати моя вчи
телька. Олег же говорив жарґоном, який він вважав російською мовою і чомусь че
рез це відчував над нами зверхність. Але це бувало вряди-годи, мовну проблему ми 
поміж себе погоджували, в основному, безконфліктно — кожен говорив, як йому 
хотілося, хоч, можливо, завдяки "мовній проблемі" я з Юрком товаришував ближ
че, ми навіть мали сяку-таку національну свідомість, навіть цікавилися українською 
літературою, що потім Юркові вилізло боком.

Але хочу розказати не про те. Генчина оповідь про горбунку-красуню мене 
чомусь зацікавила, може, тому, що я особа трохи романтична, отже, це й викресало 
в мене іскру: мені уявилася поетична душа з трагічним комплексом од своєї 
неповноцінності, яка любить книжки, поезію й повна високих почуттів та 
поривань — те, що вона горбата, може цілком тому сприяти.
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Признаюся, я не є ловеласом, схильним до невпорядкованих, як то кажуть, 
стосунків із особами жіночої статі — просто шукав поміж них дівчини "із душею", 
але поки що такої не зустрів. Із трьох наших вуличних подружок мені найбільше 
подобалася Оксана, може, через її поетичне ім'я, а може, тому, що вона мала 
терпіння вислуховувати мої теревені про "високі матерії", як висловилася Марта. 
Лєна взагалі вважала, що я зануда, її інтереси далі вдяГачки, танців і фліртів не 
сягали, отож я з нею тільки раз поцілувався й потискався, але досить їй було 
заговорити (тоді в неї з рота починала сипатися у швидкому темпі нудна полова, та 
й говорила вона такою ж мовою, як Олег), я втратив до неї будь-який сексуальний 
інтерес; вона, до речі, це швидко завважила, і ми з нею більше не цілувалися і не 
тискалися. Олегові вона підходила найбільше, отож коли він виходив із чергової 
своєї любові, а нової ще не мав, тісніше сходився саме з нею, і вони займалися, як 
ми казали,"лінивим коханням", тобто зустрічалися, цілувалися й тискалися, але без 
взаємних зобов'язань.

Марта була серед них найпростіша, говорила суржиком і найбільше підходила 
Геннадію, саме з нею він теж сходився в перервах між яскравішими захопленнями. 
Юрко пари собі для "лінивого кохання" не мав, та й до "гарячого" також, — отож 
коли ми вуличними подружками поміж собою обмінювалися, тимчасово ходив із 
котроюсь із дівчат, і це ми робили для того, щоб він не відчувався поміж нас 
ображеним; дівчата ж залюбки на це, йшли, очевидно, для різноманітності, та й 
прийнято таке було в нашій компанії. Отак і трималося наше гармонійне 
товариство, хоч більш різних людей, ніж ми, годі було б знайти, і від того всім, 
здається, було добре. Але кожен із нас, хлопців, мріяв, що він незабаром знайде 
свою принцесу, отож і кидалися в найдурніші любовні пригоди, але всі вони 
ставали скороминущими і згоряли, як солома, а ми в них.

Горбунку Зою я побачив досить швидко по тому, як вона переїхала на нашу 
вулицю, — саме тоді хворів на сплін. Тобто відчував меланхолійну неприкаяність, 
зранку в мені починала грати печальна музика, чомусь почав прокидатись о сьомій 
годині ранку; гуло тіло, трава біля річки покривалася блямкотливою росою, що 
стріляла в очі золотими і срібними спалахами; ішов через кладку, переходив на 
острів у міжріччі, де сиділи рибалки, і блукав там: велике негаряче сонце стояло на 
сході й лило на мене потужне світло, в якому я потопав, ніби в жовтій купелі, а 
потім, коли приходив додому, апетиту в мене не було, і мати на мене сварилася, а 
музика в мені не вгавала і починала переростати із сумної у трагічну. Я лягав на 
ліжко, вмикав програвача і слухав Моцарта, Сен-Санса, часом Бетговена чи хори 
Леонтовича, і в мені народжувалося щось на межі між силою та знесиллям, 
бажанням стрибати вище голови і ще більшим бажанням узагалі не рухатися.

Саме в такий момент я й побачив горбунку Зою. Наш дім стоїть вікнами на 
вулицю, вхід до нас — із двору, за яким сад із альтанкою, отож я маю змогу підійти 
до вікна і дивитися, хто нею проходить, а коли проходить дівчина, то до вікна 
підскакую обов'язково, — це в мене стало звичкою. Отже, я побачив Зою і миттю 
опинився біля шиб. Дівчина невисока, але з мідними, стрункими, бездоганними 
ногами, одягнута в простеньку спідничку і чорний піджак. Була вона й справді 
горбата, але не так щоб дуже — горб був біля шиї, близько до правого плеча. 
Дівчина ніби відчула мій погляд, бо миттю повернула голову, і я завмер уражено: 
обличчя в неї виявилося воістину прекрасне. Тонке, ніжне, якесь осяйне, з 
великими очима, з класичним невеличким носиком, з у міру повними губами. Зоя 
зирнула на моє вікно, хоч і не могла мене бачити, хіба якусь тінь, і мене облило 
темним різким вогнем. Це тривало тільки мить, але я отетерів. Стояв, мов бевзь, і 
дивився, як вона йде. А йшла особливо: гінко, сміливо, при цьому вся постать її 
виточувала якусь енергію — не було в ній скованості, а я касі? виклична виказність, 
ніби спеціально виставлялася: дивіться, мовляв, я отака! Признатися, сам я людина 
не вельми енергійна, через що люди енергійні мене завжди вабили і викликали 
трохи заздрісне захоплення — мимоволі згадалися Геннадієві слова: "Дєвка, я вам 
скажу — клас! Красівшої не бачив! Тіки шо з горбом!" — і почув виразно Геннадієве 
іржання, навіть його кінські зуби побачив. "Маєш рацію, Генко, — подумав я. — 
Дєвка — клас, хоч і не без ущербу!"
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Приблизно те саме враження справила вона на Юрка.
— Дивовижа, — сказав він. — Це ж треба, щоб так з'єдналася краса і 

потворність.
— Троянда й колючки, — додав я.
— А от міня ущербность не восхіщаєт! — сказав Олег і припалив сигарету. 

Випустив дим і вдав, що обличчя в нього холодне і непроникне. Всі ми чудово 
бачили, що він бреше, бо коли брехав, то бажав, щоб обличчя в нього ставало 
холодним і непроникним.

— Да, коли б не горб, — показав кінські зуби Геннадій, — я б її з удовольствієм 
трахнув!

— А з горбом не хатіш? — скривив губи Олег. — Без удовольствія!
Ми, як завжди, засміялися, а найголосніше Генка Коняка, могутньо 

покриваючи іржанням наші масні хихоньки.
— Це ще треба подумать і звєсіть, — сказав він.
Ми сиділи в Юрка, бо найчастіше збиралися таки в нього — мав власну 

кімнату, та й батьки були не проти. Я теж мав власну кімнату, але мати моя не 
переносила, коли друзяки збиралися в мене, при тому самі хлопці, не кажу вже — 
разом із дівчатами, й дулася.

— Якісь у тебе дивні друзі, — казала вона мені. — Ще Юрко — куди не йшло, 
але ті два — що ти з ними можеш мати спільного?

Можливо, мала рацію: ні Олег, ні Геннадій тим більше, розумом та й манерами 
похвалитися не могли, були це простуваті хлопці, тобто були ми дорогами різними 
(як прочитав я в творі свого земляка, якому, до речі, й переповів оцю історію, через 
що й записує він її не від свого, а від мого "я"), але так уже склалось, я не вельми з 
того журився, та й усі ми, — молодість поблажлива; нас, зрештою, з'єднувала в 
компанію не спільність інтересів, а спільність вікова, тобто насущна потреба в 
молодому товаристві, а що інтереси в того товариства юнацькі, то це нас 
задовольняло.

Перед цим у мене трапилася не так любов, як катавасія. Саме тоді модні стали 
дискотеки. На одну із них я потрапив разом із гуртом своїх однокурсників. 
Одбувалося те дійство в підвальчику, де стояли столики з коктейлями, тістечками 
та бутербродами. Грала світлова музика, тобто мелодія супроводжувалася 
різнобарвною мигачкою. Нам показували щось на зразок дійства, яке мало бути 
смішне, натомість виявилося дурне й примітивне, верхом якого стало те, що 
якийсь прищавий молодик ударяв другого ножем і з нього лилася кров — якось 
вони те штучно чинили. Ясна річ. були і танцюльки, бо для них дискотеки і 
влаштовувалися, також із мигалкою. Ми стрибали як чорти, а найбільше 
викаблучувалася одна дівчина. Саме її надзвичайна рухливість та невтомність мене 
й привабила; я до неї почав підбивати клинці, зрештою, ми вискочили в ніч і 
запоєм, безтямно цілувалися. Дівчина спрагло горнулася до мене і готова була, 
здається, віддатися тут-таки, на брудному дворі, на вечірній, кажучи поетично, росі, 
але я з такими речами був обережний, щоб не влипнути, як говорила моя мати, "в 
історію". Відтоді дівчина не давала мені спокою, підстерігала мене біля інституту, 
писала жагливі листи, і я вже не знав, як від неї відпекатися. Зрештою вчинила 
мені на вулиці прилюдний скандал, і я тікав од неї, як пес, котрий нашкодив. У 
підсумку вона мене зненавиділа, і коли ми випадково здибалися (вчилась ж бо в 
нашому інституті), то обличчя ЇЇ спотворювалося, і вона плювала мені вслід чи в 
мій бік. Ні, дівчина аж із таким темпераментом мені не підходила, ба більше, що 
переказувала через дівчат: коли я до неї не повернуся, то вона мене отруїть або ж 
розіб'є мені голову — о, воістину, мене вабили сильні особистості, але не до такої 
міри. Врятувало мене те, що відшукався інший любитель сильних вражень, і 
дівчина перенесла весь шал на нього, цілком про мене забувши, — міг полегшено 
зітхнути.

І ось тепер, коли ми говорили про горбунку Зою, щось мені застережно 
зойкнуло в душі; увіч здалося, що вона має щось спільного із тією Клавою, так 
звали моє дискотекове тимчасове захоплення. "Будь обережний!" — сказав я сам 
собі.
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Куди простіше з Оксаною, з моїм "лінивим коханням" до неї. Вона була чудова 
тим, що сама говорила небагато, а вміла, як я казав, вислухати іншого, ба більше, 
навідними запитаннями, часто, признаюся, вельми наївними, бо розвитку була 
навзагал невисокого, не лише вміла підтримувати розмову, а ніби її спонукала. 
Отже, в Оксані я знайшов об'єкт, перед яким міг виговоритися. Через це ми 
блукали годинами по околичних завулках, по приріччю, острові, ходили до скель: 
Чотирьох братів чи Голови Чацького; коли ми зупинялися, я пробував її цілувати, 
але вміла якось вправно мене розхолоджувати, бо коли запалювався, вона з обіймів 
не виривалася, але обличчя відвертала і казала прозаїчно:

— Цілуються і обнімаються, коли люблять! — річ у тім, що я їй цього жодного 
разу не казав.

Миттю приходив до тями, випускав її з обіймів, і ми знову мирно гуляли, а язик 
мій молов, а вона мовчазно йшла обіч, і тільки вряди-годи ставила запитання чи з 
чогось наївно чудувалася — одне слово, позитивно і підбадьорливо реагувала на мої 
теревені. Інколи, правда, ставала поступливіша — тоді ми без особливої пристрасті 
цілувалися, — дозволяла мені мнути собі груди, але нижче рішуче не допускала. А 
коли ми після того прощалися, проказувала ніби байдужно:

— Ти сьогодні був трохи сміливіший!
І мене трохи чорти не брали за оцю її спокійну розсудливість. Із появою ж 

горбунки Зої на нашій вулиці зі мною почали творитися досить дивні речі. Ми у 
своєму хлоп'ячому товаристві дійшли цілком одностайної думки, яку примітивно 
висловив Геннадій: "Коли б не отой горб...", і так далі, і це зрозуміло: нам, цілком 
нормальним фізіологічно хлопцям, була неприпустима думка мати до тієї калічки 
сексуальний потяг, яка б не була вона красуня. На цьому можна було би 
заспокоїтися, але справа, як виявилося, була складніша: горбунка Зоя почала 
чомусь приходити в мої сни, правда, у зміненому вигляді, тобто без отієї прикрої 
фізіологічної вади, струнка і прегарна, і це почало повторюватися з дивною 
методичністю. Інколи вона входила в двері моєї кімнати (звісно, у сні), де я сидів 
чи лежав, інколи проникала через стіну чи влазила у вікно, і її обличчя, коли 
дивилася на мене, дивно осявалося: я дивився на нього і не міг надивитися, при 
цьому тіло моє сковувала нерухомість, особливо, коли починався сеанс стриптизу, 
що також відбувалося неодмінно. Скидала спершу піджака і граційно 
прокручувалася, ніби була на сцені, тоді розстібала блузку, повільно звільнялася від 
неї, так само чинила і зі спідничкою, знову прокручувалася, а тоді ритмічно 
звільнялася і від решти одежі, аж доки не поставала переді мною,напівзавмерлим, у 
всій красі розкішного, бездоганно збудованого тіла. Я відчував, що на мене починає 
накочуватися хвиля пітьми, хоч тіло її сяяло мов срібне чи золотисте, воно 
наближалося разом із отією пітьмою, і я аж починав хапати ротом повітря, якого 
мені катастрофічно бракувало. Тоді чув її сміх, якийсь гострий, рипучий і 
неприємний, і її рука простягалася до мене, дивно видовжуючись, і починала 
обмацувати мені тіло, і я прокидався злякано, чуючи, як голосно тахкоче в мене 
серце. Інколи наближалося саме її обличчя, прекрасне, як у богині, зі сліпучими 
магнетичними очима, і її вуста починали жагливо мене цілувати, а часом те 
обличчя починало здвоюватися: одне її власне, а друге — Кгтавине, і знову страх 
мене проймав, водночас і якась неземна осолода.

Ці сни, вочевидь, були результатом того, що в мене — канікули, я сиджу без 
діла, а Зоя, здається, також була без діла, а ще й узяла звичку регулярно дефілювати 
попри моє вікно, і я неодмінно до того вікна підскакував, а вона ніби те знала і 
неодмінно повертала в мій бік прегарне, таємниче, ояснене обличчя, і, ніби 
окропом, обдавала поглядом темних чудових очей, а тоді спокійнісінько ішла далі, 
поблискуючи витонченими у своїй бездоганній формі ногами і зовсім не нітячись зі 
своєї вади. І я потрапляв у якесь незбагненне очарування, забуваючи цілком про її 
ущербність, а потім те обличчя пливло переді мною, до речі, зовсім не було воно 
схоже на Клавине, бо Клаву гарною не назвеш, скоріше навпаки, Клавою я ніколи 
не зачаровувався, а тільки звабився її енергійною наступальністю, що хлопцеві 
може бути приємно тільки короткочасно, а згодом і спротив викликає. Тут же все 
було інакше, але й тут я не міг позбутися дисгармонійного розламу: красиве й

12

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


потворне побіч, як сказав Юрко, вабило мене і відштовхувало, при тому очарову
вавсь я тільки гарним, відчуття ж потворного відганяло мене від вікна вглиб кім
нати, де стояв на ослінці програвач і де крутилася платівка з чудовою моцар- 
тівською музикою, легкою і ясною, як найпрекрасніший ранок, у якому є тільки 
краса і нічого потворного.

Кілька слів про Юрка. Коли розповів я йому про свої сни, він раптом 
почервонів. Це була виняткова річ, щоб Юрко почервонів, і я відразу зметикував, 
чому.

— Що, Юрчику, — спитав лагідно, а трохи і єхидно, — і до тебе приходить?
— Іди к чорту! — мовив Юрко.
— Та це просто цікаво, — проказав, а власне вигукнув я, мов півник. — 

Розкажи!
Розповів не відразу. Посидів набурмосений, а тоді признався. Але приходить 

вона в його сни інакше, сказав. Приходить у його сни, сказав, гріховно. І простіше. 
Тобто кидається до нього в ліжко, і вони починають таке вичворяти — не 
розкажеш. Але він ніколи з нею не кінчає, бо в певний момент вона розчиняється 
в руках, як димова, і зникає.

— Це так дивно, — завершив Юрко, і вже не був червоний, а радше блідий.
Тоді я відчув у себе інтерес слідчого.
— Але реальну ти її вдень бачиш?
— Звичайно, —, сказав Юрко. — Лазить без кінця перед моїми вікнами.
— І дивиться у твій бік?
— Ну да, — мовив Юрко. — Ще й як!
— А в Геннадія і Олега так само? — спитав я.
— Це мені невідомо.
— Нічого не казали?
Юрко смикнув плечима.
— Я їм теж нічого не казав.
Я вже говорив, що в нас прийнято оповідати один одному любасні історії і сни, 

саме такі розмови нас найбільше і єднали. За цей час, відколи все почалося, ми 
разом не сходилися, але поодинці здибувалися, входили в балачки, але про 
горбунку Зою і в мене з ними розмови не виникало.

— Це все дуже цікаво! — наголосив я. — Нам треба зустрітися...
І ми зустрілися. Геннадій висловився, як завжди, просто й лапідарно:
— Да, вона відьма! Ма'ать, і хвостяра є. І вопще вона вночі літа.
— Як так літа? — спитали ми з Юрком в один голос.
— Ну, так, як усі відьми. Через комина, на вінику.
— Може, на мітлі? — поправив я.
— Нє, на вінику, — сказав Геннадій і заіржав по-конячому.
Ми розсміялися також, за винятком Олега, той залишався серйозний і відсто

ронений.
— А до тебе в сни вона приходить? — спитав я Геннадія.
— Конєшно, — мовив Геннадій. — І я її трахаю.
— Ну, а в тебе? — спитав я Олега.
Той спокійно витяг пачку сигарет, взяв одну, всунув до рота і чиркнув сірником. 

Випустив хмарку диму і забажав, щоб його обличчя стало холодне й непроникне.
— Я не такой ізвращенєц, как ви, — сказав зарозуміло. — Ущербность міня не 

восхіщаєт.
Отже, Олег брехав. Даю голову на відсіч, що й до нього приходила уві сні 

горбунка Зоя — це було написано на його роблено холодному й непроникному 
лиці.

— А під твоїми вікнами вона ходить? — спитав я тоном слідчого.
— Канєшно, — сказав Олег. — Но чїхать я на нійо хотел! І вопще, што ето в нас 

за дурацкій разговор?
Але розмова в нас не була "дурацька". Випадало, що ми всі якось дивно 

потрапили на гачки горбунки Зої, усіх вона знепокоїла, і всі ми борсались у якійсь 
сітці, сплетеній із обридження та захоплення.
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— Та шо там казать, — як завжди просто підсумував Геннадій. — Чарує, зараза!
— Що значить чарує? — наївно спитав Юрко.
— Ну, це коли не хочеш, а тягне, — сказав Геннадій і заіржав.

2

Сходин, ігор у шахи та карти, балачок було замало, щоб підтримувати нашу 
компанію, були ми народ різноякий, тож часом влаштовували гулянки, інколи 
офіційно, коли святкували чийсь день народження — тоді збирались у винуватця 
події, а часом виїжджали з магнітофоном, дівчатами і пляшками на природу, вико
ристовуючи для цього Геннадієву вантажівку, але й тут була незручність: за кермом 
Геннадій пити боявся, щоб не потрапити, як він казав, "у тюрягу", а коли хтось п'є, 
а хтось ні, то й веселощів добрих не буває. Зрештою, ми жили на околиці, 
притиснутій до річки, досить перебрести її чи пострибати греблею біля колишньої 
водокачки, і ми опинялися на безлюдді, а видряпавшись на гору, в полі, можна 
було знайти захищене місце і віддатися вільно гульні. Але й тут була своя 
незручність, бо дівчат було троє, а нас — четверо. Без дівчини ніби залишився 
Юрко, до речі, найскромніший серед нас і єдиний досі незайманець, бо всі інші з 
компанії вже пройшли це перше коло пекла, як висловлювавсь я, а з дівчат 
утримувала цноту тільки Оксана; Марта з Лєною цей бородатий закон давно 
порушили. Юрко, правда, часом з котроюсь із них гуляв — це ми влаштовували, 
щоб не відчував себе обділеним і відокремленим од компанії, але не взяв навіть 
Марти, через яку всі ми троє перейшли, бо вона з того проблем не робила. Лєна ж 
найбільше тяглася до Олега і, здається, його бажала окрутити, тобто з "лінивої 
любові" переключити на чинну, активну, через що йому тільки й віддалася, але 
Олег так просто не здавався, заявляючи з холодною непроникністю:

— А для чіво менє нада одна, када можна папробовать много. Молодость нада 
прожить.

Отже, ми вирішили організувати гулянку, а коли зійшлися з дівчатами, щоб 
обговорити це, Марта сказала:

— А що, коли візьмемо з собою горбунку Зою? Вона хоче в нашу компанію. 
Юрка, ти согласний?

— А чому я? — обурився Юрко.
— Ну, сам знаїш, нас трох, а вас чотирох, — сказала, не моршувши Марта.
Пропозиція нас заскочила. Виявляється, горбунка Зоя вже знала про нашу

компанію, познайомилася з усіма трьома дівчатами, і через них почала до нас 
втиратися; принаймні дівчата наші в один голос сказали, що вона непогана і що 
вони її в компанію взяти згодні. Чому вони стали такі однодушні, зрозуміло: кожна 
вже серед нас намітила собі партнера, як саме, я вже сказав, отже, перекидатися від 
одного до другого, як це було в нас прийнято, вже не так і хотіли.

— Я — за! — сказав Геннадій Коняка і заіржав. — Не женитися Ж тобі, Юрка, з 
нею? _

— Мнє ето до лампочки, — озвався Олег. — Как хотітє!
Отже, він погоджувався також. Я ж відчув глухе хвилювання, якого до ладу не 

збагнув, бо чого мені хвилюватися, коли і дівчина в мене для гулянки є — Оксана, 
та й Юркові горбунка призначалася, принаймні цього разу. Але я знав закони 
нашого товариства: ми хоча й кріпилися біля котроїсь дівчини, але для 
різноманітності дівчатами не раз мінялися, принаймні я перекидався залюбки від 
Оксани до Марти, і то з резону простого — Марта була-доступна, а з Лєною, як 
казав, лишень раз пофліртував — без погодженості. Отже, згодом мав би ввійти у 
якісь стосунки із горбункою Зоєю, ах, це було якось... небезпечно чи що? У глибині 
душі вже зараз я сумнівався, що з Зоєю можлива "лінива любов" — надто вона всіх 
нас переколошматила. А ще я подумав, що Зоя, можливо, провівши перший акт 
чарування, як висловився Геннадій, і, по-моєму, небезпідставно, переходила до 
акту другого, тобто вправно знайшла через наших дівчат лазівку до компанії і 
настійливо хоче до неї втиснутися — чого ж вона відтак хоче? Саме ця її, як на 
мене, цілеспрямована настирливість і насторожувала найбільше.
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— То ідо ти? — спитала Марта.
— Хай Юрко вирішує, — ухильно відповів я, намагаючись через невеличку 

хитрість врятуватися. — Для нього ж вона призначається.
— А я не хочу! — мовив гостро Юрко, все ще червоний як піон. — Хай мені 

буде Оксана, а Зоя — йому!
І він ткнув у мене пальцем, як ножем.
— А ти мене спитав, чи я хочу? — обурилася раптом Оксана, чим здивувала 

мене, і я подумав: чи не хоче і вона перейти зі мною від "лінивого кохання" до 
активного?..

— А хіба ні? — здивувався Юрко; раніше Оксана з ним залюбки гуляла, і, по- 
моєму, знаходила більше спільної мови, як зі мною.

— Ні! — різко відповіла Оксана.
Юрко неймовірно знітився, аж очі опустив. І я збагнув: треба втрутитися, 

інакше ми розсваримося. Загалом, моє становище в компанії особливе, я був 
неоголошеним лідером, і це всі мовчки визнавали. Тому я заплескав у долоні, 
обірвав розмови і сказав:

— Стоп! Стоп! Подаю свій голос: я за! А кому вона дістанеться, кинемо 
жеребка. Хто не згоден?

Усі полегшено зітхнули. Окрім того, цікаво стало: кому ж горбунка Зоя 
дістанеться? Папірці виготовила Лєна, бо дівчата, звісно, участі в жеребкуванні не 
брали.

— Наша філософія, шановні, — трохи бундючно проголосив я, — фаталізм. 
Отже, корімося долі, котра знає ліпше, як нас спарувати.

— Зануда! — прошепотіла Лєна.
— А шо воно таке — шо сказав? — спитала Марта.
— Фаталізм? — перепитав я. — Ну, те, що підлягає вироку долі.
Оксана, як звичайно, промовчала, однак я помітив, що вона почала 

хвилюватися. Це знову мене здивувало: а що це з тобою, Оксанко?
Сміливо взяв згорнутого в дудочку Папірця.
— Оксана! — прочитав голосно.
Оксана почервоніла, а всі радісно Загелі\зтали.
— Тепер Олег, — наказав я. — Твоя черга.
— Ні, я хочу! — смикнувся Юрко. — А то розберете дівчат, а мені знову 

підкинете горбунку.
— Тоді за алфавітом, — сказав я. — Моє на "А", то я перший. Геннадій!
Геннадій вибрав Лєну. Та скривилася, але згодилася. Олег вибрав Марту. Він

зробив вигляд, ніби скривився, але обоє залишилися задоволені, до речі, Олег 
Марті подобався, хоч за негласним розподілом вона належала таки Геннадієві.

— Це нечесно! — сказав Юрко. — Перший мав тягти я!
— Все чесно, Юрку, — мовив я. — Згоджуйся, інакше гулянка відміняється.
— Гаразд! — згодився Юрко. — Але все одно, це нечесно.
— Чесно! — гаркнули ми на всі горлянки, аж прибігла з кухні злякана Юркова 

мати: ми ж бо зібралися в нього.
— Усе гаразд, мамо! — сказав Юрко, і мати причинила двері.
Отже, час гулянки було визначено на суботу, тобто на завтра; дівчата мали 

організувати харчі, а ми — випивку, все як звичайно. Незвичайне було інше: 
горбунка Зоя таки зуміла впевнено і без перепон увійти в нашу компанію. Ми 
розійшлися, а Юрко пішов провести мене.

— Не журися, Юрику, — сказав я м'яко товаришеві. — Ну, що тратиш?
— Чому ти проти мене? — спитав гостро Юрко.
— Та не був я проти тебе, — мовив я. — Це ж виграшки! Що, боїшся її?
— Не знаю, — тихо сказав Юрко. — Вона не така, як наші дівчата.
— Що значить — не така?
— Не знаю! Бачиш, коли признатися відверто, чомусь мені нудко стає від наших 

гулянок, від отого обміну хлопцями та дівчатами... Ти та Оксана ще нічого, а ті... 
вони ж нам чужі!..

— Старий стаєш?
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— Може.й так. А може, й ні! Хочеться чогось серйознішого, а не все хі-хи-ха-ха! 
Балачки про бабів, оці ігри, розиграші, гадання. Якесь воно несправжнє...

— А що справжнє, Юрку? — спитав я. — Ми молоді, отже, намагаємося 
зробити своє життя цікавим. Хіба це зле? Бо що нас чекає далі: робота, родина, 
діти — одне і те ж щодня, чи ж не нудота? Якесь болото, в яке опускатимешся, 
поки не ковтне. А тоді — гроб і духовий оркестр, — я замугикав траурного марша.
— Не красота?

— Хто зна, — задумливо сказав Юрко. — А мені здається, що в житті є щось 
більше і цікавіше.

— Гадаєш, є?
— Переконаний, — сказав Юрко. — Я тут познайомився з деякими людьми. І 

вони дали мені почитати книжки. Але такі книжки, що за них можуть у тюрму 
запроторити. Хочеш, дам почитати. Тільки це між нами,

— Це як революціонери? — спитав я. — Ні, Юрку, цього я не хочу і тобі не 
раджу. По-перше, мене зовсім не вабить тюрма. А по-друге, я переконався, що 
жодна революція не приносила людству добра, а тільки лихо, кров та руїну. Я хочу 
жити, Юрку! Дивитися на світ, любити дівчат, тобто робити життя цікавим. А все 
інше мене не обходить!

— Гаразд! — зітхнув Юрко. — Може, маєш рацію. Але колись тобі оце ніби 
цікаве осточортіє. Що тоді?

— Ну, ні! — засміявся я легковажно. — І тобі раджу його любити. Поки є 
дівчата, і сонце, і сміх, і веселощі — доти людина щаслива.

Ми озирнулися. По вулиці йшло двоє п'яних. Обійнялися й мимрили якусь 
пісню.

— Щасливі ті, що володіють, — сказав Юрко. — Як це ти кажеш латиною?
— Beati posidentus, — сказав я.
Ми розсміялися.

З

Отже, ми зустрілися наступного дня, і горбунка Зоя невимушено ввійшла в 
наше товариство. Вона була весела і жартівлива, що рідко трапляється серед дівчат, 
бо сміхотливі та жартівливі — це не одне і те ж. Сміхотливі люблять, щоб смішили 
їх, самі ж не смішать ніколи, а жартівливі смішать інших.

Ми рушили юрмою, навантажені, як віслюки, їжею, пляшками, магнітофоном, 
ковдрами, через острів із великим сміхом перебралися через каміння, часом 
зіслизуючи в воду й мокнучи, або й обляпуючи зумисне одне одного. Найвправ- 
нішою серед нас виявилася Зоя, вона стрибала з каменя на камень, ніби ціле життя 
цим і займалась, як пташка, і це було дивно, бо ми всі виросли на околиці, і цим 
камінням і справді все життя стрибали, а вона ж була прийда. Зрештою, наші 
дівчата зумисне вдавали із себе незграбних і вимагали в нас допомоги — так було 
веселіше. Отже, я підтримував Оксану, Геннадій — Лєну, Олег — Марту, а Юрко 
тут і діла не мав, бо його пара допомоги не потребувала і в незграбу гратися не 
бажала.

Потім ми вибралися на гору, знайшли там гарну галявинку, дівчата почали 
розставляти на ковдрах наїдки і напої, а я з Олегом возилися біля магнітофона, — 
щось там заїдало. Геннадій лежав, підмостивши під голову руки, заклав до рота 
травинку і, пожовуючи її, блаженно дививсь у небо, Юрко проходжувався стежкою
— якийсь був трохи не в собі.

Зрештою, їжу й напої розставлено, Геннадій розкупорював пляшки, магніто
фона налагоджено, й наші молоді шлунки заволали — всі накинулися на напої та 
їжу, проголошуючи дурноверхі тости, жартували, розповідали анекдоти й реготали. 
Зоя не відставала, нічим із поміж інших не виділяючись, обличчя її палало і від того 
здавалося ще чудовішим, я кілька разів зустрівся з нею поглядом і щоразу мене ніби 
обпікало, тобто відбувалося те саме, що й уві сні, — я на мить ніби дерев'янів, а в 
голові паморочилося. Здається, це саме відчували інші хлопці, окрім Юрка, який 
сидів біля Зої, і перезиратися з нею йому було не з руки.
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Ми горланили, кричали, дівчата вискітливо сміялися, вискітливо сміялася і Зоя, 
і тут вона мала ще одну ваду: сміх її був надмірно голосний і трохи неприємний, 
вискучий. Зрештою, наситили шлунки, якраз настільки, щоб не бути утяженими і 
щоб не бути п'яними, а тільки підбадьореними. Олег вмикнув магнітофона, і ми 
кинулися в танець, викручуючись, виламуючись, викаблучуючись кожен перед 
своєю дамою, але з ними не з'єднуючись — такі були тоді танці. Зоя танцювала 
розкішно, темпераментно, приблизно десь так, як Кгтава на дискотеці, і я побачив 
задоволено, що Юрко перестав киснути — ритм та музика захопили і його, і він 
крутився довкола горбунки Зої чортеням, а вона виразно напирала на нього, 
наставляючи лоно і груди. Отже, все було гаразд; потім ми знову їли й пили і знову 
бацали, перемішувалися між собою, а тоді поверталися до своєї пари, і так застали 
нас сутінки, бо ми вибралися на гулянку, як звичайно, під кінець дня.

По тому я взяв Оксану за руку, і ми пішли геть від компанії, на цей знак і інші 
розбилися попарно, як було кожному призначено, і розбрелися по кущах.

Ми лягли з Оксаною під осокора в густу траву, власне, отак упали на землю і 
дивились у небо, яке поступово загасало, але ще було ясне, бо на заході малиново 
палало, і червонувате світло розливалося небом, запалюючи в ньому хмари. Я 
відшукав у траві Оксанину руку і стис її, дівчина на мій потиск відповіла. Тоді я 
повернувся на бік і схилився над її й досі розпашілим лицем — ми почали 
безпристрасно цілуватися, тобто я шукав її вуста, натрапляв на них, але Оксана їх 
прибирала, але вже після поцілунку.

— Цілуються тоді, коли люблять! — сказала Оксана, коли відірвалася від 
поцілунку довшого.

— Перестань! — сказав я, і моя рука сковзнула їй на груди.
Вона цього разу не боронилася, отож я цілував її, одночасно пестячи перса. Від 

того осмілів, і рука моя натрапила їй на лоно, але тут зустрілася з рукою її — це був 
той випадок, коли Оксана мої домагання рішуче перепиняла. Але був сьогодні вечір 
особливіший, я відчув, що сьогодні її рука опирається не так рішуче, та й не 
спиняла вона мене голосом, отож опірна сила досить швидко зламалася, і я відчув 
її оголене стегно. Але там далі все було міцно перекрите купальником.

— Ти що, в купальнику? — спитав розчаровано я, сідаючи.
— Ну да, думала, що купатимемося.
— Могли б купатися і без купальників, — сказав я.
— Я так не можу, — серйозно сказала Оксана після паузи. — І взагалі, таке 

роблять тоді, коли люблять.
— Але хто сказав, що я тебе не люблю?
— Не сказав, що й любиш, — рівно відрізала Оксана.
Мій пал пропав. Зрештою, сьогодні в мене виходила з нею не "лінива любов", а 

майже активна, але той чортовий купальник усе зіпсував. Окрім того, вона відверто 
вимагала в мене освідчення. Але я того чинити не бажав, щоб бути, зрештою, 
чесним перед нею, адже вона увіч непогана і незіпсована дівчина. Принаймні не 
така, як Марта, яку тільки торкни, й вона лягає.

— Ще не готовий до цього, — мовив знічено.
— То й не розпускай рук, — рівно сказала Оксана і сіла. — Пішли походимо.
Я був розчарований, але робити нічого. Ми звелися і пішли. Мій язик молов 

якісь мудроти, а вона слухала і, як завжди, підтримувала розмову короткими, часом 
цілком наївними запитаннями. Отже, ми стадію "лінивої любові" й цього разу не 
перейшли, хоч сьогодні я був до того готовий. Але сягли у "лінивому коханні" далі
— вперше я відчув її лоно, хай через купальника — досі вона такого мені не 
дозволяла. Через це рука моя ніби щеміла, а в грудях не зникало хвилювання.

Зрештою, рушили до місця нашої зупинки, небо вже догасло, але було трохи 
видно. Всі виявилися на місці, за винятком Юрка з горбункою Зоєю. Я глянув на 
своїх товаришів: по них видно було, що відбулося. Щодо Олега й Марти — й так 
усе ясно, а Геннадій цвів. Він підморгнув мені, Лєна дивилася кудись убік, і її 
обличчя стало зовсім таке, як буває в Олега: холодне й непроникне. Ми 
пожартували щодо Зої та Юрка і почали чекати, запаливши вогнище і доїдаючи та 
допиваючи те, що залишилося. Зрештою, побачили і їх. Зоя йшла попереду по
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стежці така, як завжди, із гордо зведеним прекрасним обличчям, а ззаду плуганився 
якийсь знічений, знищений і ніби розтерзаний Юрко. На вустах у Зої цвіла 
таємнича усмішка.

— Ша, хлопці й дівчата, — шепнув я, миттю збагнувши, що сталося. — 3 Юрка 
не сміятися!

— Ясне дєло! — сказав Геннадій, а Лєна не стрималася і по-блазенському 
хихикнула. Марта залишилася цілком байдужа, а Оксана, коли я на неї зирнув, 
відвела очі.

— Бистрєй ідіте! — крикнув Зої та Юрку Олег. — А то ми тут всьо без вас 
з'єдім!..

Ми поверталися юрбою вже в темряві. Знову весело галакали і жартували — 
мовчав лише Юрко. Ішов позаду і ніби вже не належав до нашої компанії.

Перебиратись через каміння у пітьмі було незручно, через це вирішили 
спуститися нижче по річці, де був пляж, а отже, й підводного каміння менше, там 
пороздягатися і перепливти: дівчата при цьому вручать свою одежу хлопцям для 
переправи.

— Я піду через каміння, — сказала незворушно Зоя, до речі, на Юрка вона 
тепер не звертала жодної уваги.

Ми не перечили, бо чому не хотіла роздягатися — річ ясна. Гукнула нам на 
прощання і розчинилась у темряві, хоч і темрява сьогодні не була така густа. Тільки 
тоді я підійшов до Юрка і обійняв його за плечі. Від інших ми відстали — 
галасували попереду.

— Що, Юрку? — спитав я тепло.
— Буза вийшла, — мовив пригнічено Юрко. — Сьогодні я згубив невинність.
— Мої тобі ґратуляції та співчуття, — мовив я.
— Мені не до жартів, — сказав, скривившись Юрко. — Так ніби в калюці 

викачаний. Скажи, чого цього всі прагнуть, коли опісля так бридко?
— Перше коло пекла, — сказав я. — І тому це, що втратив невинність... А що, 

вона легко піддалася?
— По-моєму, Ще піддавсь я, — буркнув Юрко.
— Як це — ти? — здивувався.
— А так, — зло проказав Юрко, і я почув у його голосі плач. — Коли тобі 

цікаво, знай: я був брутально, брутально зґвалтований. Утяв?
— Щось не дуже, — мовив я. — Розкажи!
— Ні! — глухо вичавив Юрко. — Мені того досить. Розказувати — це ще раз те 

пережити... А я не можу! — він майже вигукнув останні слова. — Але найгірше, 
чого боюся... Боюся, що я її запліднив, не зміг стриматися. Оце мене найбільше 
жахає.

— А вона не невинна? — обережно спитав я.
— Невинна такого не вичворятиме! О Господи! — застогнав Юрко і раптом по- 

дитячому схлипнув.
Я знав, що він плаче, що густі сльози течуть йому обличчям, тому стис його 

рамено, і ми йшли отак обійнявшись.
Юркові співчував, хоч мене й цікавість їла: як все відбувалося? Але розпитувати 

товариша в цій ситуації вже не було можна.
— Гаразд, Юрку, заспокойся. Зараз будемо перепливати річку, отже, ти — на 

очах!
— Тримаюся! — мужньо сказав Юрко і, як дитина, обтер обома руками обличчя.
Дівчата і хлопці вже шумливо роздягалися, до речі, в купальнику виявилася

одна тільки Оксана, вона навіть устигла шепнути мені, що мала рацію, одягти 
його; Лєна з Мартою залишили на собі тільки найнеобхідніше, і всі троє рвонули у 
воду. Ми постягували одежу свою й дівочу пасками і попливли слідом, тримаючи 
ту одежу у піднятих руках. Юрко плив ззаду, тримаючи одежу власну.

Оганьбився при цьому тільки Олег, він наскочив на підводного каменя і 
занурив свою й Мартину одежу.

На піску, просто біля води, стояла якась постать. Ми думали, що то горбунка 
Зоя, але то виявивсь якийсь дядько. Дівчата стали по горло у воді біля берега і
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надчікували нас. Дядько повільно побрів через пісок на острів, дівчат добряче 
налякавши. Але ми про нього швидко забули. З реготом викручували Мартину й 
Олегову одежу, Марта сердилася й казала, що ніколи більше не буде Олеговою 
дівчиною, а Олег відгризався. Реготали всі, крім Юрка. Зрештою, коли отямилися, 
Юрка біля нас не було.

— Шо случилося? — спитав у мене Геннадій.
— Сам знаєш! — по-півнячому відповів я. — Юрко втратив невинність.
Усі знову зареготали, а мені незвідь чому стало неприємно: сказавши таке, я 

ніби зрадив Юрка.
— Да, то вєдьма! — мовив Геннадій. — Недарма вона на вінику літає. То 

шо, вона його знасілувала?
Всі зареготали, і хоч цього разу я промовчав, мені вдруге стало непри

ємно. Щось пройшло в душу темне, посіяне чорною рукою, і мені чомусь 
уперше в нашому товаристві стало незатишно — захотілося й собі відійти, 
щоб і мене проковтнула тьма, як проковтнула вона Зою та Юрка. А може, 
вони десь у цій ночі зустрілися, легковажно подумав я, взялися за руки і 
бредуть у темінь, сполучені своєю таємницею та печаллю. Одна це була 
блаженна думка, адже я добре знав, що парою ці двоє бути не могли. Тоді 
відчув непоясниму тривогу, якою раптом завагітніла ніч, і хоч не було до 
того ніяких підстав, здалося, що на нас усіх чекає чи небезпека, чи щось 
загрозливе, чи щось тривожне, що зруйнує нашу юнацьку безтурботну ком
панію, і нашу дружбу, і нас самих. Чи ці мої настрої й думки передалися 
хлопцям та дівчатам, але ми пішли стежкою між верболозів уже без звич
ного гомону.

— Слухайте, а хто то стояв на піску, коли ми пливли? — спитала Оксана.
— Маньяк, — спробував пожартувати Олег.
— А що, коли справді? — спитала Лєна.
— Він би позбавив невинності нашу Марту! — бовкнув Геннадій.
— Іди ти! — огризнулася Марта.
— Чого ти така сердита? — взяв її за плечі Геннадій.
— Думаєш, приятно в мокрому? — невдоволено сказала Марта.
— А де наша відьмочка? — спитав і я.
— Літає, — відказав Геннадій. — Оно місяця на небі нема. А мав би буть. Ото 

вона його з неба і стягла.
— Невже ти читав Гоголя? — зчудувався я.
— Якого це Гоголя? — спитав Геннадій, питання було резонне, бо ми чудово 

знали, що Геннадій прочитав тільки ті книжки, які задавали в школі, та й то тільки 
чверть із них, а із чверті чверть їх йому переказував я, а з решти чверті — 
переказувала Оксана, яка читати, як і я, любила; останню решту їх доповів йому 
Олег; отже, виходило, що за життя своє, навіть закінчивши десять класів, Геннадій 
примудрився не прочитати жодної книги.

— Є такий письменник, — пояснив я йому як дитині. — І написав книжку 
"Вечори на хуторі біля Диканьки". І в повісті "Ніч перед Різдвом" чорт стягає із неба 
місяця.

— Да? — здивувався Геннадій. — Нє, це мені моя бабка розказувала, коли я 
малий був. Тіки там місяця стяга не чорт, а відьма. Вона, бабка моя, про відьом усе 
знала. Як почне казать — мурашки по тілі бігають.

— Значить, ти жертва народної творчості, — сказав я. — Як і Гоголь!
— Брось ти! — сказав Геннадій. — І не думай, що я Гоголя не знаю. Це ж він 

"Войну і мір" написав?
Ми гримнули реготом. Геннадій добродушно всміхнувся.
— Не "Войну і мір" а "Мертві душі". Ти ж у школі вчив!
— Не важно, — сказав Геннадій. — Яка різниця! А про відьом мені бабка, 

правда, розказувала.
— ЗаміЧатільно, — сказав Олег. — Но Марта права: в мокром неприятно. Ти 

міня, Марта, звіні, камінь попался. Может, побіжим?
— Гайда! — сказала Марта, і вони зникли в темряві.
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Тоді ми розійшлися остаточно: я пішов з Оксаною, а Геннадій із Лєною, тобто 
так, як були на цей раз попаровані; я порадив Лєні підтягнути Геннадія з 
літератури.

— А он прав, — сказала Лєна. — Какая разніца, хто какую кніжку написав?
Місяця й справді не було. Не було й зір, і тільки тепер я збагнув, що повітря

задушне і важко дихалося. Над нами висіли невидимі хмари, і ми пішли в 
непрозорому проміжку між хмарами та землею. Зуділи навколо комарі, люто на нас 
нападаючи.

— Щось люті сьогодні комарі, — сказала Оксана.
— То, може, побіжимо?
Ми побігли, але через задуху скоро зупинилися — було це перед греблею, що 

перерізувала нашу меншу річку.
— Що ти думаєш про Зою? — раптом спитав я.
— А що про неї думати? Нещасна вона, — розважно, як завжди, відказала 

Оксана. — Це коли б вона була бридка на обличчя, то куди б не йшло. А як їй 
жити з таким обличчям?

Оксана мала рацію. Але важке почуття й тривога в мене не зникли. Не зникли 
вони й тоді, коли цілувалися на прощання. Я хотів повторити свою спробу, 
спустивши руку до ніг, але її було рішуче і владно відбито.

— Перестань! — сказала вона. — Дихати нічим!
І ми розійшлися. Темінь стояла довкола густа й лахмата: чомусь не горіли 

ліхтарі і не світилися вікна, — очевддно, вимкнули світло чи сталося щось на 
електромережі. Ліхтарі світилися аж біля мосту через Кам'янку і на дорозі, 
посилаючи сюди списи променів, але тьми не розріджували. Я хотів піти повз 
Білий дім, де жили Геннадій та Зоя, але відчув незрозумілий острах: здалося, що 
вона стоїть перед тим домом, самотня й темна, ніби стовп, і чекає на мене. Чому на 
мене?

4

Електрики й справді не було, мати світила свічку. Чекала на мене з вечерею, але 
я був ситий, — єдине, чого бажав: дотягтися до постелі, впасти і рушити в темряву 
ще глибшу і безпрогляднішу, ніж ця: на дворі чи в мене в кімнаті. А ще перед сном 
я хотів трохи подумати. Про те, що оповів мені Юрко. Лихий мій настрій не минав. 
Бо й справді, що буде, коли горбунка Зоя від Юрка завагітніє? Чи не вчепиться у 
нього, як учепилася в мене Клавка? Що тоді чинити Юркові? Тікати в 
золотошукачі? Ситуація була важка. Ми — не безгрішні, кожен святенник міг би 
нас підставно засудити — оті наші ігри, обмін дівчатами, нестатечність. Девот міг 
би засудити Марту за її надмірну поступливість, як і наші хлопчачі балачки, — аж 
ніяк не скромні, за компанію нашу, де все просто й погоджено; і, хоч були ми в 
стосунках одне з одним вільні, але зіпсутими годі нас називати: не хотіла, 
наприклад, Оксана ні з ким входили у фізичні зносини, то й не входила, і ніхто їй 
того не брав за зле; бажала того Марта, то й робила; не виявляла Лєна до мене 
прихильності, я з того не журився — ми оминали одне одного. Просто ми — 
молоді, хотіли весело, з пригодами жити, але зла ні світові, ні один одному не 
чинили, а по-своєму одне одного шанували. І от, коли вірити Юркові (а чому б 
йому не вірити?), у наші ігри ввійшло якесь насилля. Вдерлась у нашу компанію 
оця горбунка Зоя, і ми вперше відчули в собі та у світі якусь тривогу й пітьму. Це 
все існувало ще по передчуттях, Юрко розповів надто мало, але чи не досить? "Я 
був брутально, брутально зґвалтований!" — почувся мені його схвильований голос.

Але цих думок я не додумав, був зморений гулянкою, випитим та з'їденим, 
тривогою та лихим настроєм — такого в нас ще ніколи не траплялося, — тож 
поринув у пітьму безвигляднішу, ніж надворі чи в моїй кімнаті, все перед очима 
попливло, якісь барвисті смуги, кола, лекала, звинуті й розпрямлені нитки, чи 
шнурки, чи кодоли, оплила пластмаса, сталактити, що звисали бурульками чи 
стовпами, роззявлена паща печери, в яку і впливав, наче риба, а там попереду 
роззявився величезний зубатий рот, як в акули, і той рот раптом ковтнув мене, і я
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вплив у кімнату без вікон і дверей, але стояв там стіл, і на столі світилася свічка. І 
ввійшла мати, хоч вікон та дверей не було, буденно спитала, чи вечерятиму, а коли 
я відмовився, безшумно відпливла у пітьму. Тоді виступила із тьми в купальнику 
Оксана, але заговорила чомусь голосом Юрка і сповістила, що ми вчинили велику 
дурницю, впустивши у свій гурт горбунку Зою, вона-бо не людина, а наша смерть.

— Що ти мелеш? — із жахом вимовив я.
— Те, що знаю, — мовила Оксана голосом Юрка. — Ну, може, не так, що 

повмираємо, але щось у нас помре. Наприклад, померла вже Юркова невинність, 
потім помре невинність моя, потім наша компанія, потім твоє бажання жити 
весело і безтурботно, потім помре наша наївність — хіба мало?

Після цього пасажу Оксана продефілювала переді мною, як манекенниця, 
граційно переплітаючи крок.

— Значить, вона фатальна? — вигукнув я.
— Звісно що фатальна! — сказала Оксана голосом Юрка, і звук того голосу 

почав битися об гладкі боки риби, в нутрі якої я сидів біля етолу із запаленою 
свічкою, біля Оксани, котра ще раз продефілювала переді мною, відверто 
демонструючи не так свої знадності, як купальник. Але раптом вона зупинилася, 
повернулася до мене, злякано зирнула і почала жовтішати й нерухомо завмерла, 
ніби манекен чи лялька. Отоді я побачив Зоїне обличчя, що випливало із тьми, — 
чудове, дивовижне обличчя із тріумфуючою посмішкою, яке було підвішене на 
шворці, ніби надутий пухир чи кулька, і кульку ту тримала Оксана, все ще 
звосковіла, все ще в купальнику, і кулька та похитувалася біля округлої гладкої 
стелі — ніби в тунелі ми пробували.

— Нещасна вона дівчина, — сказала Оксана голосом Юрка. — Це б коли була 
бридка, ще куди не йшло, а як жити їй із таким обличчям?

Я випірнув із того сну, як морж у чорну ополонку, і почав хапати ротом повітря. 
На вулиці вже горіли ліхтарі, в кімнаті, як звичайно, було майже світло...

Вранці мав відчуття ніби з перепою, притому великого. Розламувалася голова, в 
руках та ногах відчувався зрадливий трем, і це тим більше дивно, що вчора ми 
анітрохи не перепили, ніхто з нас п'яний не був, а як завжди, трохи звеселені, ба 
більше, що нічне купання, власне, перепливання річки, цілком хміль із наших голів 
повибивало. Я взяв термометра і засунув під пахву. Температура виявилася 
понижена: тридцять п'ять і дев'ять. Годинник показував одинадцяту — це значило, 
що Юрко з Геннадієм уже на роботі, так само Марта і Лєна, отже, з нашої компанії 
не працювали Оксана і Олег, як студенти на вакаціях.

Я різко повернувся до вікна: вулицею йшла горбунка Зоя. Зовсім так само, як 
ходила раніше, і саме в той момент, коли я на неї дивився, повернула в мій бік 
лице, і я ще раз зміг переконатися, наскільки воно гарне. Серце голосно загупало в 
грудях.

Я людина цікава і маю один гріх, тобто я — невеликою, правда, мірою — 
нишпорка. Відступив у глибину кімнати, переконаний, що вона побачити мене не 
могла, потім підкрався до вікна, щоб не бути поміченим, і почав за нею стежити. 
Ішла гінко, але нешвидко, поблискуючи стрункими ногами, здаля горб помітний не 
був — дівчина мала хіба непропорційно коротку шию, тож виглядало, що її чудова 
голова сиділа на плечах.

Виметнувсь із хати та з-за воріт стежив, куди вона йде: йшла в тому напрямку, 
де жила Оксана. Простежити це труду не складало, бо йшла таки до Оксани. Все 
було б нормально, коли б не стукотіло так у грудях серце — невідь-чому я 
хвилювався. Нічого гріха таїти: мене вабило до цієї дівчини, гостро й нагально, 
зрештою, як вабило завжди, коли потрапляв на податливих дівчат. Я їх нюхом чув, і 
тут було в мені щось од Дон-Жуана.

Все в мене відбувалося за досить простою схемою. Відчувши податливу дівчину, 
я наскакував на неї енергійно, а коли вдовольнявся, вогонь у мене миттю погасав. 
Тобто більше тієї дівчини не потребував, і легковажно від неї відходив, стаючи 
знову спокійним і зрівноваженим, здатним на ліниве кохання з Мартою чи 
Оксаною. Ні, з самою Оксаною, бо Марта належала до податливих дівчат, лише до 
неї я повертався вдруге чи втретє, бо мав безпечність, але ні до Марти, і до Оксани
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гарячого почуття таки не відчував. Із Леною в мене була, як казав, певна антипатія, 
отже, й сьогоднішній спалах до горбунки Зої міг би вважатися також цілком 
нормальним, — із випадку з Юрком я твердо знав, що Зоя таки податлива. Але в 
ній було щось від агресивності Клавки, це й породжувало в мені страх. Чи не тому 
я так непокоївся.

Отже, сьогодні дорога в мене була одна: до Олега, — хоч з Олегом із нашої 
компанії я найменше мав спільного.

Олег теж тільки прочумався, позіхав на ввесь рот, запросив мене до сніданку, 
але позаяк я вже щось там помемзяв, то відмовився. Олег пішов на кухню, а я 
розставляв шахи.

— Кофе будіш? — визирнув із кухні Олег.
Кава — це було те, що потрібно, і я пішов на кухню.
— Шо там случилося з Юркой? — спитав Олег, жуючи.
— Я вже казав: загубив невинність.
— Ну, ето дело мелкое, — сказав, жуючи, Олег. — І думаю, не трагічно. Она шо, 

єво припікала?
— Мабуть, — сказав я. — Не знаю.
— А я з ущербной не мог би, — сказав задумливо Олег, жуючи на обидві щоки.
— Ніхто тебе й не примушує, — буркнув я, відпиваючи каву. Кава була як 

помиї, Олег ніколи не вмів її заварювати, хоч уважав, що вміє.
— Інтересно, шо там у Ніх случилось? — сказав Олег. — Не розказивал Юрка? 

Он бил какой-то угроблений...
— Ну да, — сказав я.
— Ето стайот такое інтересноє, шо я даже менше про їйо ущербность думаю.
— І тебе взяла? — примружився я.
— Как сказать, — мовив Олег, ковтаючи, ніби качка. — Понімаєш, што-то у той 

дєвчонки єсть!
— Відьма, як сказав Геннадій.
— Ну, ето бабскіє сказки. Такой он дурак, наш Генка, Гоголя не читал!..
— А ти читав?
— Конєшно. "Мертвиє душі", "Ревізор", "Шагренієва шкура" — ето єво?
— Звичайно, — сказав я. — Тільки він надрукував її під псевдонімом Бальзак.
— Шо ти з міня дурака дєлаєш? — обурився Олег. — Думаєш, не знаю, хто 

такой Бальзак?
Олег, видко, образився — спалахнув і почервонів.
— Ти от із сібя умного корчиш, — сказав він, — а по-рускі говорить не 

научился. Тоже мне умний!
— Спокійно, Олеже, — сказав я, відчуваючи, що стискую філіжанку з-під кави.

— Хіба не бачиш, що хохмлю. А коли хохмити перестанемо, гріш ціна нашій 
дружбі.

— Да, ти прав, — сказав Олег. — Без хохмочок жить скучно. Ну, я вчера уделал 
Марту.

І він почав розказувати з найдрібнішими деталями, як він "уделал Марту". Я 
сміявся. Хотілося щиро, — але щирості та й інтересу великого не було. Щось у мені 
ніби ламалося. Ми ще зіграли партію в шахи (унічию) й розійшлися. Обоє були, 
здається, розладнані, отже, нормальної дружньої балачки у нас не вийшло.

5

Юрко від нашої компанії відійшов. Очевидно, те, що сталось у нього з гор- 
бункою Зоєю, його глибоко вразило — був з-поміж нас найделікатнішим. Гадаю, 
що він мені всього не розказав, — хоч, в основному', причина ясна, адже недаремно 
він єдиний серед нас зберігав невинність, хоч міг би легко її втратити, бодай із 
поступливою і безцеремонною Мартою — отже, був цнотливіший за нас, а нашої 
компанії тримався, мабуть, щоб не порушувати дружби зі мною — цією дружбою 
він дорожив, хоч, правду кажучи, пориваючи з компанією, Юркові зовсім не 
обов'язково було поривати зі мною. А він учинив і це, отож ми, зустрічаючись

22

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


перекидалися конечними фразами та й розходилися. Зрештою, він і раніше 
тримався компанії інерційно, а мав якесь своє таємне товариство, що бавилось у 
політику й читання заборонених книжок. До речі, може, воно й цинічно звучить, 
але я не бачу великої різниці між ловелаством та політикою: і те, й друге 
небезпечне, в першому випадку можна підхопити погану хворобу, а в другому — 
потрапити до хурдиги, що також є своєрідною "хворобою"; але те й те, зрештою, — 
дим, як і все наше існування. Я ж кидавсь у свої пригоди, які Юрко називав 
"порожнюванням" (слово, як на мене досить точне), через страх перед нудьгою. Оте 
"передчуття спокою та нудьги", яким тішився хворий Євген Плужник, мене жахало. 
Річ у тім, що я не бачив смислу ні в чому: ні в навчанні, ні в майбутній роботі, ні в 
читанні книжок, ні в політиці, ні в самому акті екзистенції, тобто існування. Я 
серйозно вважав, що у світі панує не Бог, а Смерть, бо все на цій землі тлінне, 
тимчасове, передусім любовні пригоди, — всі вартості, захоплення, будь-яка 
діяльність, бо всьому конечним результатом має бути Смерть. Вона ступає за нами 
слідом щохвилини, інколи — вона наша тінь, яку від тіла не відірвати, інколи вона
— в наших хворобах та настроях; зрештою, вона не приходить до нас, уважав я, в 
кінці існування, а народжується разом із нами і невідступно, не покидаючи нас ані 
на мить, супроводжує до нікчемного кінця. Мені смішні потуги зберегти пам'ять 
про минуле: оті пам'ятні дошки, що зазначають: той чи той трухлявий будинок 
охороняється законом; оті музеї, повні мертвих речей, фотокартки із мертвими 
обличчями (до речі, саме через це я ніколи не фотографуюся), бо навіть фото ще 
живої людини — мертве, знак її тлінності, адже відбиває людину в умерлому часі; 
мені смішне також намагання пізнати історію (рідного краю, країни, світу), оті 
надмогильні споруди з кам'яними брилами, порцеляновими фотокартками, квітами 
(що може бути ненадійніше за квіти?) на цвинтарях. Вважаю, що дійсним є лише 
реальний, насущний момент буття, тобто екзистенції, а все інше — царство смерті: 
минуле — тому, що його нема і ніколи не буде, а майбутнє — знову-таки тому, що 
його нема, отже, воно фікція. Я не вірю в державу, бо не хочу їй служити і задля 
неї розбиватися, адже й вона — дочка смерті, особливо ця, в якій волею долі мені 
випало жити, — в царстві дурнів, як я люблю казати; недаремно в нас такі популяр
ні казки про дурня, який стає царем. Ба більше, вважаю, що моя земля власної дер
жави не має, бо вона населена спокон віків отакими дикими індивідуалістами, як я. 
Не числю себе вибраною людиною, а згоджуюся, що особистість я нікчемна, тобто 
"Пан Ніхто", як кажуть, і це знову тому, що й упослідженість, і вибраність у житті
— це забавки тієї ж таки Смерті. Ось чому я не бриджуся дружити з таким приміти
вом, як Геннадій, і порожнім фанфароном, як Олег, бо розум і глупство перед об
личчям Бога цього світу Смерті — ніщо, так само освіченість та неосвіченість, мо
ральність і аморальність, порожнювання в житті чи наповнення його ілюзіями, са- 
мооблуда і пиха, слава й неслава, обжерливість чи повстримність... Але Не варто га
дати, що я людина безпринципна і що всі вартості для мене не існують. Я люблю 
книги, звісно, справжні, а не ідеологічно-продажні чи ідеологічно-революційні, во
ни для мене — сурогат, бо книги — це не дійсність, а лише гра в неї, а саме гра не 
підвладна тлінові, тобто книги — це дійсність, не підвладна тлінові. Я люблю дівчат, 
бо вони субстанція народжуюча, отже, саме вони втримують, хай ілюзорну, вічність 
існування, а це значить: є несвідомими носіями вічності, йк і сонце, дерева, трава, 
ріки, земля, а не штучно зведені на ній споруди — діти тліну, тобто Смерті. Я люб
лю музику, бо вона, знову-таки, дійсність, непідвладна тлінові. Я люблю простір, 
налитий повітрям, бо воно також вічне, люблю вогонь, який ховається в камені, 
дереві, сірнику, вугіллі, нафті, як насінина в плоді дерев — він теж позначений віч
ністю. Саме тут, де присутня вічність, панує не Смерть, а Бог, і йому, як Вічності, я 
вклоняюся, хоч мені смішно думати, що малограмотний чи й освічений піп у ди
воглядних одежах, чи чернець, чи богомільна бабка — із їхньою прив'язаністю до не 
менш смішних та умовних ритуалів — є Божі істоти, — вони, як і я, вічності не 
знають, не розуміють і не несуть. Вони не знають Бога, а лише граються в нього, і 
Бог у них присутній, як у кожній грі — не більше.

У цих думках ми знаходили з Юрком немало спільного, але мій приятель мав 
одну ваду: він не був легковажний. До багатьох речей, які можна збути жартом та
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легкотравним забуттям, він ставився непомірно серйозно; так само непомірно 
серйозно ставився до житейських вартостей: розуміння держави, рідної землі, 
любові, моралі, і про всі ці речі трактував зі строгою побожністю, тобто 
поважністю, а це значило, що пристосовуватися до життя йому значно важче, ніж 
мені. Ми сходились із ним у ще одному, хоч не цілковито: в розумінні лихо- і 
доброносності. Він так само, як і я, вважав лихоносність породженням Смерті, а 
вищим її виявом — дияволізм, і був переконаний, що людина має бути доброносна 
активно, не розуміючи, що прирікав цим себе на жертовність, а відтак — на смерть. 
Я ж тут поставав легковажно, бо мій принцип сковородинівський: коли не можу 
нести добра, то принаймні не нестиму зла. Жертовність ув ім'я добра я вважав 
річчю марною тому, що людині не дано точного розуміння ні добра, ні зла, і ця 
пара між собою часто перемішується — зло є справжнє і позірне, як і добро. 
Скільки фанатиків віддало життя за видиме добро, твердо переконані, що воно 
справжнє, а воно, виявляється, було машкарою чи різновидом зла. Ось чому я 
вважаю, що в таких речах треба бути вельми обережним і ніколи не фанатичним, а 
в усьому сумніватись, і ліпше, гадав я, бути ніким, як фальшивим чимось чи 
кимось — Юрко ж такої еластичності думання не мав, він був людиною, 
розділеною на "так" і "ні", а я вважав, що в "ніщо" більше істини, як ув ілюзорних 
"так" чи "ні". Ніщо було в початках нашого існування, ніщо приходить наприкінці, 
але Ніщо — не Смерть, воно живородяще, коли ми з нього народжуємося, отже, 
Ніщо — це і є Бог.

Мій милий, добрий, чесний, правдивий Юрко мусив упасти жертвою — 
в царстві Дурнів такі люди непотрібні. Отож він утратив свою цноту впер
ше в стосунку із горбункою Зоєю, темну суть якої я відчув саме після того, 
хоч передчував її й раніше, — Юрко відійшов од мене, а це значить, відрік
ся від легковажності, а подався до тих, хто плекав таємниці, приховані 
думки і суспільне роздратування супроти царства Дурнів. То були неофіти, 
ближче я їх не знав, тож не можу їх докладно описати, зрештою, і збагнути. 
Суджу про них більше теоретично, але уявлення про них мати можу. Неофіти 
народжуються для того, щоб загинути, і вони й загинули разом із Юрком, тоб
то були вилучені із суспільства. Забігаючи наперед, скажу: історія вийшла 
проста — Юрко, працюючи в друкарні, виготовив якийсь "самвидав", був за
арештований КҐБ і засланий у "глибину сибірських руд" на довгі роки. Нас усіх 
(хлопців тільки) також тягали на допити, але там люди недурні (хоч поняття їх
нього розуму надто утилітарне), побачили, що мають діло з елементарними бе- 
льбасами, тож дали нам спокій. Те, що й мене зарахували до бельбасів, річ ціл
ком природна; по-перше, я там такого із себе розіграв, а по-друге, коли помір
кувати глибше, то таким, очевидно, я і є, не зважаючи на певний інтелектуаль
ний вишкіл, якого я в тій страшній інституції намагався не виказувати. Це са
моприниження мене не шокує, бо я не для гарного слівця прорік, що світові 
вартості для мене без значення — так я думаю насправжки.

Коли це все сталося з Юрком (через рік після описуваних подій), у мене 
мигнула гадка, що початок Юркових нещасть почався з того фатального 
падіння із горбункою Зоєю (думати так мав підстави, чому — розповім да
лі), бо саме ця історія порушила гармонію Юркової душі, можливо, й фата
льно. Юркові я завжди співчував, але з ним не листувався, тобто стосунків 
не підтримував, і то з тієї причини, що він сам од мене відійшов, ніби я був 
причиною його падіння, — адже то я організував оте фатальне жеребкування, 
за яким йому дісталася горбунка Зоя, тоді як він од неї відрікався, отже, над 
ним було учинено своєрідне насилля — те, що й справді заперечувало наші 
компанійські принципи. Мав рацію тоді він, а не я. Ця думка прикра мені тим, 
що я часом починаю гадати: чи не є і я — попри свою інтелектуальну еквіліб
ристику, яку виклав вище, — людиною несвідомо лихоносною, а це значить — 
без вини винуватим. А може, і з виною? Коли прийняти цю думку, висновок із 
неї несподіваний: зло у світі може бути щось не завжди осяжне, а саморушне, 
часом воно твориться незалежно від самоконтролю та волі людини. Моєї ж во
лі до того зла не було.

24

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


6

Практично ж вихід Юрка із нашої компанії створив нам ряд незручностей. 
Раніше, коли нас було четверо хлопців і троє дівчат, обходилися без проблем: то на 
якусь гулянку котрийсь із хлопців не прийде, то Юрко сам ВІДМОВЛЯВСЬ од 
усамітнень із дівчиною, інколи ми жеребкували і визначали в такий спосіб вільного 
від "лінивого кохання", полишеному залишалося зітхати, коли інші з дівчатами 
гуляли, — до речі, такий тоді сторожував місце бенкетування. Жоден із хлопців у 
такій ситуації не ремствував. Танці ж тоді були такі, що пар не потребували, кожен
— сам по собі, наближався до тієї чи іншої дівчини, — і все було, як кажуть, о'кей!

Тепер же, ситуація стала трохи інша: четверо дівчат і троє хлопців. Відставляти 
якусь дівчину з гулянки було неетично, дівчата на такі речі чутливіші і схильніші до 
образ; займатися груповим сексом ми рішуче не бажали: ні хлопці, ні дівчата, 
найбільше дівчата, бо кожна з них мала потайний намір когось принадити до 
"активної любові", тобто заволодіти хлопцем як своїм — здається, це й 
приваблювало їх пробувати в компанії; і до того, сказати б чесно, зрештою, й 
ішлося — таке закріплення чим далі відчувалося: мене — до Оксани, Олега до 
Лєни, а Геннадія до Марти. Горбунка Зоя, отже, ставала цілком зайва, але ж не 
прогнати її через це? Ні, такого ми не могли, тим більше, що поводилася вона 
після цієї історії з Юрком просто й натурально, при зустрічі з кожним із нас 
зупинялась і входила в балачки, за винятком, звичайно, Юрка; я навіть раз побачив 
через вікно, як вони, випадково здибавшись із Юрком, пройшли одне повз одного 
як незнайомі, після чого Юрко пришвидшив ходу і від Зої ледве не побіг, а вона 
пішла своєю дорогою, гордо випростана й непорушна.

До речі, саме цей момент мене глибоко зацікавив, навіть схвилював, бо, як уже 
казав, спалахую, зустрічаючи податливих дівчат. Отож у мені відразу ж прокинулася 
думка: а чи не поживитися тут і мені, коли між нею та Юрком все закінчилося так 
просто і без ускладнень?.. Вирішив трохи зачекати і перевірити ситуацію з 
елементарної перестороги, щоб не втрапити в історію, подібну до пригоди із 
Клавкою. Отож поспішати тут не було куди: час є, хоч гріх казати, що мене не 
з щав отой дон-жуанський вогонь, що уподібнює хлопців до метеликів, які летять 
на вогонь і в ньому щасливо чи нещасливо спалюються. Окрім того, продовжував 
Зоєю бридитися і захоплюватися водночас. Вона знову почала нескромно 
приходити в мої сни, і коли думав про неї, відчував біля серця привісочок тьми, 
круглий, ніби плід, і та гаряча пітьма-плід у моїх грудях стискувалася до розмірів 
сливи або ж розросталася до розмірів моїх грудей і розпирала їх, обливаючи вогнем 
нутрощі, — інколи то було таке сильне почуття, як сердечний біль, що його, 
справжнього, я ніколи не відчував.

Одного разу горбунка Зоя, здибавшись, пограла переді мною очима, від чого 
тьма в моїх грудях сколихнулася, і запитала:

— Дивно, ми не сходимося — чи не пора? Я б не проти побацати!
Сказано це було в лоб, що примусило мене внутрішньо вразитися: чого це вона 

на нас напирає? Але Зоя недаремно звернулася з цим до мене, адже в нас було 
прийнято, що сиґнал до гулянки подаю я, — отож знала, на кого натискати. 
Рятувало її хіба те, що ті напірні слова вимовлено цілком натурально, просто й ніби 
наївно, але очі при цьому розширено дивилися на мене і з них лилась така потужна 
енергія чи сила, що я не міг не знітитись, обличчя ж її при цьому залилося світлом 
і стало по-справжньому прекрасне: такий собі янгол із горбом, подумав я трохи 
злостиво, бо важко було встояти перед цим відвертим чаруванням.

— Бачиш, — сказав я ухильно, — ми народ неорганізований і спонтанний. Але 
щось придумаємо.

Придумувати треба було мені — це річ конечна. А придумати я мав просте: кого 
з дівчат від чергової прогулянки відшити, щоб не було ображених. І я тоді через 
маленьку озлість до горбунки Зої, що вона так одверто мене чарує та й напирає з 
гулянкою, вирішив відшити саме її, в науку їй і з відчуття святої помсти за Юрка, 
якого вона, може, й мимовільно, викинула з нашої компанії. Знав, що Зоя не 
купається, аби не роздягатися й не показувати своєї спотвореної спини (так було й
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після останньої гулянки, коли не попливла з нами, а пішла камінням), — отже, я 
вирішив організувати виїзд Геннадієвою вантажівкою на міський пляж за місто. 
Накупавшись і насмажившись між напівголих тіл, ми від’їхали б угору річкою і 
влаштували б бенкет вже в місці дикішому, де людей мало і де є умови, щоб 
розійтися попарно. Потім повернулися б вантажівкою назад, відбувши в черговий 
раз зі своїми дівчатами "ліниве кохання". План був, можна сказати, геніальний, у 
цій ситуації горбунці Зої випадало б від участі у вилазці відмовитися.

Вирішив подати цей план на розгляд Оксані, щоб саме вона донесла його Зої, 
оскільки найбільше з нею останнім часом дружила. Цікава ще одна річ — я про це 
дізнався випадково, але факт симптоматичний: Зоя, зустрічаючись із Олегом, 
говорила тим російським волап'юком, що й він; з Геннадієм вона вживала чудовий 
суржик, удаючи із себе "просту"; зі мною ж — чистюсінькою літературною мовою, 
причому навіть згадувала назви книжок, які я любив, і питала, чи не можу якоїсь 
дати їй прочитати. Я книжки давав, спершу бувши трохи підлещеним; 
підлещеними були й Олег із Геннадієм, отже, вона в стосунках із нами виступала 
на рівні кожного із нас; признаюся, що я сам так би не зумів, не кажучи вже про 
Олега та Геннадія. Це була артистка, причому непогана — хотіла подобатися не 
одному з нас, а кожному зокрема, — що мене й насторожувало, але я пояснював це 
тим, що вона чомусь хотіла влитись тісніше в нашу цілком сформовану компанію, 
де вона (мала б те відчувати) стала після Юркового відходу зайва. Те, що знала 
назви моїх улюблених книжок, розгадати легко: розповіла їй про те Оксана, перед 
якою я часто молотив язиком, а вона була слухачка, як казав, добра. При цьому 
помічав, що Зоя "чарує" не тільки мене, але й кожного з нас, а це значило, що 
дівчина не закохана в котрогось, а грається з усіма, знову-таки чи не тому, щоб не 
випасти з компанії? Цей резон мене заспокоював: їй бажати цього — річ 
природна... -

Оксана мій план розбила лепсо й ущент.
— А що, коли вона з нами поїде?
— І роздягатиметься, і купатиметься? — спитав я.
— Це не обов'язково. Може посидіти на піску.
— Тоді я відшию її більш категорично.
— Це не годиться, — мовила Оксана. — Вона в нас новенька, тож чому маємо 

її, бідну, відшивати?
— Що ж пропонуєш? — спитав я трохи роздратовано.
— Не піде котрась із нас, — сказала Оксана. — А може, котрась не зможе.
Таке траплялося часто: дівоча фізіологія відмінна від хлопчачої — це знав

кожен.
— Як собі хочеш, — сказав я розчаровано. — Але випробуй мій план.
— А коли нічого не вийде?
— То вирішуйте між соб<рю, — мовив я.
Зрештою, Оксана була задоволена, що я відшиваю не її, а таки горбунку Зою, — 

це значило, що хочу бути з нею, Оксаною. Так воно, здається і було.
— Гаразд, — згодилася Оксана, і ми тут-таки, в її кімнаті швидколітно 

поцілувалися, бо її мати мала капосну звичку: заскакувати до кімнати, коли я до 
Оксани приходив, очевидно, для остороги доччиної цноти...

І в нас таки нічого не вийшло, як припускала Оксана: горбунка Зоя чемного 
натяку, що їй треба покинути нашу компанію, не сприйняла чи вдала, що не 
збашула, а заявила Оксані, що на пляжі вона, ясна річ, не роздягатиметься і 
купатися не буде, однак залюбки з нами поїде, на піску посидить і покидає у воду 
камінці, зрештою, їй приємно побути між оголених молодих і гарних тіл.

— Принаймні помилуватися на них я можу? — сказала Оксані горбунка Зоя і 
при тому багатозначно на неї зирнула, ще й якось специфічно підморгнула, ніби 
вони з Оксаною мали однакову пристрасть до оголених чоловічих тіл.

Відтак мій план блискуче провалився, який би геніальний він не був, — у 
цьому, очевидно, властивість усіх геніальних планів: блискуче провалюватися, — 
тож дівчата мали кидати жеребка поміж себе, звісно, потаємно від нас (а власне, від 
Олега та Геннадія, я про це знав).
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Як там у них сталося, не відаю, Оксана мені про це не розповіла, бо дівчата такі 
вчинки люблять обволікати багатозначними, хоч і нехитрими таємницями, але 
мене те, зрештою, і не цікавило: факт той, що відмовилася їхати з нами Марта. Це 
значило, що горбунка Зоя відводилася цього разу Геннадієві: ні Олег, ні я брати 
собі за дівчину горбунку Зою не побажали, — хоч і в мені, і в Олегові, я це знав 
достеменно, зачепився гачок із вудочок, що їх закинула в наш бік горбунка Зоя, і 
ми обоє приману ковтнули, хіба не бажали ні перед собою, ні один перед одним у 
тому признатися. Ба більше того, мали доказувати, що це не так, хоч і гачки уже 
роздирали нам нутро. Геннадій же проти такого розподілу не заперечував, і через 
те, що Марта відмовилася їхати з нами, а більше тому, що й сам ковтнув гачка, 
через простоту свою не випендрювався, як ми з Олегом, а відверто сказав:

— Да, інтересно. Я ще, хлопці, з відьмою Не злучався. Страшно, конєшно, але 
попробувать кортить. Я ж не Юрка! Вона мене не заїздить, не такий я бичок!

І заіржав, як коняка, задоволено й легковажно.
Отже, всі наші проблеми було розв'язано, хоч у глибині душі я відчував і 

прикрість: горбунка Зоя, попри все, виявляла настирливість, а я, не зважаючи на 
гачка, якого проковтнув, невдоволився від того, що вийшло не по-моєму, а по її, 
отже, я був уражений у своєму самолюбстві лідера; виходило, ніби не я командую, а 
таки вона. Але те моє незадоволення швидко зникло, і то через елементарну, може, 
й не зовсім шляхетну цікавість подивитися, хто ж кого "заїздить": чи Геннадій 
горбунку Зою, чи вона його.

Геннадій приїхав на вантажівці на околицю; ми посадили до нього в кабіну 
горбунку Зою, а самі полізли нагору, простелили там підстилку, бо в кузові було 
вельми брудно, повсідалися спинами до кабіни, пообнімавшись: я з Оксаною, а 
Олег із Лєною, — і почали патякати, перекрикуючи одне одного, як у шкоді 
лихослів'я, і регочучи, тоді як у кабіні стояла мертва тиша. Вантажівку підкидало на 
баюрах, дівчата при цьому зойкали, а ми гейкали, бо нами підкидало як мішками, а 
коли гепали сідницями об дошки сильніше — всередині щось аж квакало. День був 
чудовий, небо чисте, блідо-синє, із кількома білими, що аж сяли у вершинах 
хмарами. Вітер роздував наше волосся, гарячий із запахом асфальту, машинового 
перегару та розпечених дерев і будинків. Ми подалися на Павлюківку, тоді на 
Корбутівку, які вже цілком засадили новими будівлями, минули рембазу — дорога 
була недалека.

Пляж нагадував картину раю чи пекла, людей було стільки, що не залишалося 
цільного піску, і хоч багато хто лежав, ніби труп, здавалося, що людський 
мурашник ворушиться, що голі істоти між собою поспліталися, як ґіґантський 
зміїний клубок.

Геннадій зупинив вантажівку і заглянув до нас від кабіни:
— Станемо тут чи поїдемо далі? Зойка хоче тут.
Мене зндву заїло: що це вона командувати нами стала?
— Рушай далі, — наказав я. — На те місце, де були раніше.
Геннадій кивнув, бо звик мене слухатися, і ми прогналися шосівкою, трохи не 

доїжджаючи до повороту на цвинтар, туди, де була база відпочинку. Тут людей 
також було досить, але не так багато. Ми побігли піском, порозстеляли підстилки, 
всадили горбунку Зою, яка, звичайно, й не думала роздягатися, а з себе почали 
ентузіастично зривати одежу. Лєна була в бікіні, що ледве покривало її знадності, 
Оксана в тому ж чортовому купальнику, котрий був ніби панцир, і я на того 
купальника покосився лихим оком. Оксана це помітила і багатозначно, може, 
трохи тріумфально всміхнулася, і тут я раптом помітив, що горбунка Зоя просто 
їсть очима наші оголені тіла. Її очі стали якісь чудні, ніби дві розпечені бляшки, і 
вперше за всю мою донжуанську практику мені стало трохи незручно від своєї 
наготи, бо ті розжарені бляшки ніби в'їдались у мою плоть, особливо в нижнє її 
місце, а незручно мені стало, бо я з жахом відчув, що плоть моя перестає мені 
коритися, починає набрякати. Очевидно, це саме відчули Олег з Геннадієм, тож ми 
ревнули в один голос, як бугаї, і, мов коні, потоптом кинулися через пісок у воду — 
реальне місце для спасіння від своєї ганьби. Лєна з Оксаною побігли вслід за нами, 
і ми не так увійшли, як увалилися у воду, здійнявши хмару бризок і гасячи свій
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розпал у м'якій вільготі. Дівчата залишилися близько берега, а ми подалися навви
машки на плесо і сяк-так утихомирилися, а тоді повернулися до дівчат і почали 
звичні з ними водні ігри, наближаючись чи віддаляючись, часом хапаючи їх за стан 
чи десь інде, щоб вони поверещали, що вони робили справно; часом ми їх із води 
пробували викинути. Горбунка Зоя при цьому сиділа на підстилці, й очі її так само 
блищали, ніби бляшки, які мали на мене, а може, і на хлопців дивний магнетичний 
вплив — мені здавалося, що так блищать очі змії, коли вона гіпнотизує жертву; і, як 
в оповіданні Амброза Бірса "Людина і змія", що його я недавно із захопленням 
прочитав, я відчув нестримне бажання вийти з води, а може, виповзти і, вигина
ючись та корчачись усім тілом, потягтися туди, де очі горбунки Зої вже світилися 
не як палахкотливі бляшки, а як сонця. І геть так само, як в оповіданні Бірса, ті очі 
випромінювали яскраві чи барвисті кола, що наближалися, збільшуючись, а потім 
зникали, мов мильні бульбашки. Але то було тільки короткочасне засліплення, 
миттєвий одур, принаймні я мав досить сили, щоб не дивитись у той бік, 
повернутися спиною і зустрітися з простими, ясними й милими Оксаниними 
очима, які завжди приносили мені мир, а не неспокій, біля яких я не божеволів, а 
заспокоювався. Я підплив до дівчини і відчув пальцями її шорсткий, ніби панцир, 
купальник, і провів по ньому долонями, а тоді закинув голову, і сонце поранило 
мені очі, я засміявся, а Оксана ніжно обхопила ногами мого торса і намагалася 
втриматися на воді, ворушачи руками і незмигно дивлячись на мене. Оце мене і 
зцілило, й не дало вибухнути в цій воді, як снарядові, який підіймає водяного 
стовпа, і той стовп потім розсипається на міріади скалок та бризок.

Дівчата вийшли з води перші й попадали на пісок, а ми ще трохи пожирували, а 
тоді й собі плюснулися побіч них, уже не звертаючи жодної уваги на горбунку Зою, 
яка самотньо і неприкаяно сиділа на підстилці, ніби покинута дитина, і вже не 
палила до нас свого вогню, бо не було до кого, — ми віддалися, як я казав, розтоп
ленню сонцем. Знизу пік пісок, а згори пряжило світове світило, і ми перестали 
відчувати будь-що, окрім солодкого акту плавлення, коли тіла перетворюються у 
рідку, аморфну масу, як плоть медуз; коли голови стають щасливі від знемоги та 
порожнечі. Вже ніщо нас не могло збудити, злякати, скаламутити, захопити, бо ми 
не мали ані сили, ані волі й пальцем кивнути. Всі ми в такий спосіб ніби мстили ся 
горбунці Зої за отой дикий енергетичний спалах, що змусив мене згадати опові
дання Бірса, бо я був певен: не тільки до мене дійшов він, але й до всіх хлопців та 
дівчат; принаймні Геннадій мав би, як приставлений до неї, виявляти до Зої 
кавалерство, але він був з нами і так само розклеювався і розпливався на піску — 
Зоя могла скільки завгодно розглядати наші тіла, але збудити й розтривожити сили 
не мала, бо ми, як Оксана свій купальник, надягли на себе сонячного панциря, а 
що супроти нього кволий енергетичний спалах якоїсь відьмочки, що перед її 
енергією наша лінь та млість; окрім того, нас у своєрідний спосіб оберігали дві 
істоти жіночої статі, Оксана з Лєною, а оскільки ми звикли грати з ними в "ліниве 
кохання", вони нас гармонізували, а не збуджували, не давали згоріти в чорному 
вогні, що його розпалила супроти нас горбунка Зоя.

Лежати на піску стало годі, інакше ми справді розтеклися б клейкою, як кисіль, 
рідиною, — і щоб цього не сталося, ми знайшли в собі силу вийти із солодкого оці- 
пеніння й посідали, а тоді побачили, що горбунки Зої на її місці нема, а йде вона 
далеко берегом, боса, спиною до нас, як маленька, зболена цяточка, напіврозчине- 
на в повітрі істота, котра потерпіла поразку в боротьбі із нашою ніякістю та лінню. 
Але ми співчуття до неї не мали, і то тому, що були молоді, здорові, а отже, егоїс
тичні, відтак "ущербність" її, як казав Олег, йам різкіше кидалася у вічі, не зважаючи на 
те, що в кожному із нас сидів проковтнутий гачок із її вудок — той гачок на певний час 
розплавився на крапельку смоли в наших душах, отже,пошкодити нам не міг.

— У воду! — наказав я. — Інакше закипимо!
І ми дружно зірвалися на ноги і, як табун молодих, розпалених коней та 

лошиць, з іржанням та вигуками ринулись у річку, почали брьохатися й 
обливатися, а та далеко відійшла постать, про яку ми так щасливо забули, раптом 
зупинилася, повернулася й пішла до нас, ніби упокорюючись у своїй поразці та 
неприкаяності...
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Ми викупалися, вдягайсь просто на мокрі купальники і побігли до машини, 
щоб забратися глибше в ліс і знайти там місце для трапези. І знову галасували в 
кузові вантажівки, а в кабіні відчувалася глуха тиша — що там робилося, хто зна, та 
й не цікавило те нас.

Зрештою, зупинилися, позіскакували на землю, дівчата нам подавали з кузова 
підстилки, пляшки і посуд з їжею, вискочив із кабіни Геннадій, і я побачив, що він 
чомусь на обличчі червоний. Тоді розчинилися дверцята інші, і Зоя виставила з 
кабіни свої розкішні коліна. Олег підскочив до неї й подав руку, я навіть здиву
вався, як прудко й охоче він те зробив. Зоя зістрибнула на землю, і на її вуста ви
пливла переможна і ніби трохи зневажлива усмішка — поводилась вона зовсім не 
як упосліджена почварка, а як богиня. Сказала щось веселе, і ми засміялися, а 
потім кинулися розстеляти підстилку, розставляти їжу та напої, бо в наших животах 
заскімлили голодні пси, отож їм треба було щось накидати, аби вгомонилися. 
Здається, непомірний голод відчула й Зоя, бо й вона накинулася на їжу й питво (я 
зазначив мимовільно, що постійно за нею стежу); ми горлали; верзли дурниці, і 
вона з нами, тобто ніби не віддалялася від нас, а почувалася цілком повноправним 
товаришем, отож і відчуження, що між нами виникло, розтало й забулося, ніби й 
не було його...

Відтак знову вчинили як завжди: розбилися на пари і порозходилися лісом, я з 
Оксаною, Олег із Лєною, а Геннадій із горбункою Зоєю. Ми взялися з Оксаною за 
руки й побрели якоюсь стежкою, наступаючи вряди-годи на соснові шишки, від 
чого раптово підверталася нога, і ми сміялися. Зрештою, я не витримав лінивого 
кохання, зупинив Оксану, дав їй обпертися спиною об золотокорого стовбура і з 
небувалою раніше пристрастю впився в її вуста, налягаючи на дівчину всім тілом. 
Але сп'янілий був я — не вона, тож вислизнула з моїх обіймів і прозаїчно сказала:

— Не роби мені боляче!
— Хіба роблю боляче? — здивувався я.
— Це від неї так розпалився? — нещадно сказала Оксана і настовбурчилась, мов 

їжачок.
— Що ти мелеш? — вибухнув я.
— Що знаю, — сказала Оксана. — Вона вам голови крутить, а ви казитеся.
— Ревнуєш? — спробував безтурботно засміятися — безтурботності, правда, не 

вийшло.
— Не ревную, а знаю, — спокійно повіла Оксана.
— Але ж я з тобою! І ти чудово знаєш, що я її хотів від нашої компанії відшити.
— Ні, — сказала Оксана, дивлячись на мене гостро й настовбурчено. — Ти не зі 

мною, а з нею! Зі мною ж так не можна!
'Чортові баби! — лайнувся я подумки. — Що це їй влізло в голову?”
— А як з тобою можна? — спитав я.

— Сам знаєш, — мовила вона поважно й додала улюблену свою фразу, за яку ц. 
зненавидіти було варто. — Це роблять тоді, коли люблять. А я дівчина серйозна...

— А коли скажу, що люблю?
— Тоді річ інша, — сказала Оксана.
Вона й цього разу зуміла мене погасити. А може, мала рацію: не вона мене так 

запалила, а та відьма, що так дивно нас на піску біля річки чарувала? Ні, 
признатися собі я в тому не бажав.

— Гаразд, — мовив я. — Ходім гуляти. Як порядйі і не зачіплені гріхами люди. 
Задовольняє?

— Цілком! — сказала Оксана трохи й сердито, бо і я, і вона чудово знали, що це 
не так. Увіч вимагала, щоб я освідчився, хай і формально, тоді я "законно" ставав її 
хлопцем, а вона "законно" моєю дівчиною, але я при своїй донжуанській вдачі 
цього не бажав, хоч формально признавався не одній дівчині, що, мовляв, її кохаю, 
що, мовляв, од неї вмираю і жити не можу, але Оксана була з іншого тіста, до 
легкодоступних не належала, і я нутром відчував, що з нею можна гратися тільки 
до певної міри, можна її цілувати, чіпати сокровенні місця, обіймати, однак лишень 
у межах флірту, а не любові. Оксана в таких справах була дивоглядно старомодна і 
зрушити її в цьому було неможливо. Чи ж любив я Оксану? Очевидно, що так, але
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це була любов — не кохання, великого вогню вона в мене не розпалювала. Не 
вміла палати й сама, отже, не вміла запалювати коханця, тому своєю любов'ю вона 
несла вибранцеві мир, а не заколот, умиротворення, а не пристрасті, змагання та 
збурення. В мені ж надто фала кров, щоб бажати миру і спокою, упорядкованих, 
гречних, моральних стосунків із конечною метою — одруженням, супроводженим 
відповідними ритуалами та обрядами, — нудно було від того. А ще в мені жила 
цілком юнача переконаність, що моя дівчина, тобто обраниця, суджена моя, — 
таки не Оксана, мирна порядна дівчина, котра йде на всі оці наші вибрики: 
компанії, флірти, самотні погуляння із хлопцями, цілунки та притискання і 
мацання лишень для того, щоб не залишитись у дівках, а хлопця собі за всяку ціну 
роздобути. Але в глибині душі їй усе це коли не осоружне, то нецікаве, а інтерес 
має один, цілеспрямований, простий і ясний: вийти заміж, мати родину і жити 
спокійним гармонійним життям без збурень та штучних пристрастей, у житейських 
буденних клопотах та радощах. Тобто в цій дівчині не було ані на мак чортівського
— сатана тут поселення увіч не мав та й не міг мати; була вона ніби земля 
обітована. Через те я й повертався до Оксани тоді, коли бував випотрошений і 
вичерпаний якоюсь сатаною в спідниці — останньою в цьому ряду була Клавка, 
про інших мені і згадувати не хочеться. Біда моя була в тому, що саме сатанюки в 
спідницях і викрешували в мені кохання, податливі ж, яких я також шукав, а не 
цурався, потрібні мені були не для кохання, а для задоволення трохи загарячої 
плоті, отакий я вдався, і де вже дітися? Отже, Оксана для мене — ніби затишний 
дім моряка після бурь та штормів; без цього теж у житті не обійтися.

Так і вийшло, що сьогодні, окрім того палкого поцілунку, коли притис Оксану 
до сосни, більше здобутків не мав, і все повернулося на круги своя: ми мирно гуля
ли, я говорив якісь дурниці, які Оксана вислуховувала уважно і ніби з інтересом, а 
тоді повернулися до місця нашої зупинки. Повернулися перші, незабаром до нас 
долучилися Олег із Леною, які, з усього видно, були собою цілком задоволені і 
напевне не обмежилися милою прогулянкою, бо в Лени й досі цвіли на обличчі 
рум'янці, а в Олега лице було, як у задоволеного, заспокоєного бовдура, ким він тієї 
хвилини й був. Зиркнув на мене і розплився дурнувато, ніби збагнув, що ми з 
Оксаною так і лишилися неблазенні.

Часом я себе запитую: чому Оксана не полюбила Юрка? Адже не я їй пара, а 
таки Юрко. Для того, щоб зійтися, в них були всі можливості; не раз залишалися 
сам на сам, не раз гуляли, тобто не раз жеребок падав Юркові на Оксану. Але в 
жіночій природі, як мені здається, є якась особлива невідповідність чи точніше — 
суперечність: спокійну дівчину не цікавить спокійний хлопець, її ваблять 
особистості сильні та неординарні, тобто чорти, і тільки справжня сатанюка в 
спідниці може задовольнитися мужчиною інфантильним. Секрет тут, очевидно, в 
тому, що спокійній дівчині потрібен не тільки об'єкт для творення родини, але й 
поле для завоювання, а яке поле для завоювання в Юркові? Сатанюка ж задоволь
ниться інфантильним чоловіком через те, що їй непотрібно джерела для енер
гетичної підзарядки, вона сама — те джерело, кипить сама в собі, а інфантильний 
чоловік для неї тільки цямриння, котре те кипляче джерело омежовує і стримує.

Геннадія та горбунки Зої й досі не було. Ми вже встигли пожартувати що до 
того, встигли підкріпитися, і чекання ставало вже напруженим. Я сам горів ціка
вістю побачити цю пару: чи не повториться те саме, що і з Юрком: спереду 
тріумфуюча, випростана, попри на свою ваду, Зоя, а за нею, наче побитий пес, чи 
видушена цитрина, чи спущений м'яч, її напарник.

Вони з'явились уже в сутінках, коли ми встигли зіграти не одну партію в карти, 
і все було майже так само, як із Юрком, тільки трохи інакше. Зоя йшла попереду, 
спокійна, зі зведеним обличчям, вкритим особливим надихом, але цього разу без 
тріумфальної всмішки, за нею ступав, як ведмідь на ланцюгу за циганом, Геннадій, 
але Геннадій не виглядав мокрою куркою, здутим м'ячем чи видушеною цитриною
— був ніби сердитий і незадоволений, але як ведмідь на ланцюгу.

— Збирайтеся і їдьмо! — сказав він коротко. — Мені ще треба поставить 
машину.

ЗО
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Мовив це так, ніби ми були винуваті, що він запізнився; ми німо перезир- 
нулися, роблячи великі очі. Горбунка Зоя стояла при цьому тихо і спокійно, ніби 
мишка, навіть не дивилася на нас, а кудись убік, і я в цих тонкопрядних, теплих 
сутінках із бузковим відливом ще раз уразився з її краси й потворності, так дивно 
змішаних, але Зоя під цю хвилю вже нікого не чарувала й не манила, а ніби 
поринула в себе, наче все їй в цьому світі пребайдужісінько.

— Сідай у кабіну ти! — сказав мені Геннадій і, відчинивши дверці, сховався в 
середині.

Я сторопів: це було принаймі нечемно. Хай не Зоя, але в нас було ще двоє 
дівчат.

—  Чого там! — сказала легковажно Зоя. — Сідай! Нам у кузові веселіше буде.
Я розвів руками, але дівчата начебто й справді не образилися.
— Нужно понімать, — сказав Олег, скривлюючи в усмішці рота.
Дівчата гримнули сміхом, і я з Олегом допоміг їм вилізти на кузов. Коли ж під- 

сажував Зою, мене натурально вдарило електричним струмом: ледве її не випустив. 
Але вона, як пташка, пурхнула в машину, засміялася й повернула до мене обличчя. 
І в бузковому сутінку її очі заблищали спершу ніби розжарені бляшки, а тоді роз
ширились у малі сонця, випромінивши яскраві кола, які однак відразу ж погасли, 
ніби тріснули мильні бульбашки. Я відчув на коротку мить, ніби моє тіло налилося 
свинцем, мене знову струсонуло, немов удруге я був ударений електричним стру
мом. Долоні, якими торкнувся Зоїного тіла, пекли і, щоб позбутися навадження, я 
кинувся до кабіни. Геннадій уже завів мотора.

Машина їхала лісовою дорогою, Геннадій мовчав.
— То що? — спитав я, повний палаючої цікавості.
— Іди к чорту! — вибухнув раптом Геннадій. — І всі ви!
— Аж так?
— Так! — буркнув Геннадій.
— Тоді мовчу!
Ми звернули на шосівку, і Геннадій піддав газу.
— Це не баба, а чорті-шо! — сказав нарешті він.
— По-моєму, то не секрет, — піддав я. — Це знаємо.
— Нічого ви не знаєте! Хіба Юрка знає!..
— Просвіти! Чи хочеш, щоб був "дуб зелений"?
— Який це з біса "дуб зелений"?
— Така баєчка, — сказав я. — Синів із батьком вгостили гарячим, в окріп, чаєм, 

знаєш?
— Не знаю!
— Один із синів спробував і опікся. "Ну й дуб", — каже. Тоді другий як сьорбне

— і попікся. "Ще й зелений') — каже.
— A-а, згадав. Це там про батька дальше. Опікся і каже...
— "Коли б вас, синочки, на тому дубі і повісили", — докінчив я.
Геннадій коротко засміявся.
— Да, — сказав. — Це десь так само!.. Понімаєш, вона... ну, мій струмент 

спекла.
— Як так спекла? — спитав я зчудовано.
— А так, як на сковороді... Висмоктала і спекла...
— Що ти говориш? — ще більше здивувався я.
— Та це й не розказать! Понімаєш!.. Нє, попробуй сам, то взнаїш... Він знову 

замовк. їхали якийсь час мовчки.
— їрунда якась вийшла, — знову заговорив Геннадій, криво всміхаючись. — 

Понімаєш, я ж не пацан... І ускочить з нею не хотів... А вона мене висмоктала, 
понімаєш?..

— Не стримався? — обережно спитав я.
— Ну да! — сердито сказав Геннадій. — Я б її, заразу, за це розірвав... Це ще 

мені пришиє... їрунда вийшла... Я тепера до неї близько не підійду, пойняв?..
— Діло твоє, — мовив я.
— І коли вона буде в компанії, мене нема, пойняв! Отакий це дуб!..

31



— Ще й зелений, — показав я зуби.
— Попадешся на цю пилочку, то не любитимешся! — зло прорік Геннадій. — 

Думаю, що вона й на вас з Олегом оком накинула... Не будьте такі дураки, як я.
— Так, дуб! — мовив я.
— Ще й зелений! — без усміху обізвався Геннадій. — Інтересно з бабами, коли 

приятно... І їй і тобі... А це чорті-шо! Так і угробиться можна.
— Не перебільшуєш?
— Попробуй, тоді побачиш, — буркнув Геннадій.
Вантажівка з'їхала до Чуднівського мосту, і Геннадій зупинився.
— Вскочив я, мов пацан, — сказав Геннадій.
— Не журись, якось буде! — потис я його руку біля п'ясті. — Пока!
— Котись! — мрукнув Геннадій.
Я "покотився", тобто вистрибнув із машини й почав допомагати дівчатам злізти. 

Але вийшло так, що горбунці Зої допомагав Олег, а я — Оксані та Лєні. Здається, 
Олег сам до того рвався: чи не причарувала вона там його, в машині? Зрештою, й 
до мене вона скерувала оті палючі бляшки, але цього разу їхній блиск мене не 
дійняв — я був насторожений. Здається, вона це помітила, бо побачив на її вустах 
півзневажливу усмішку.

І ми всі ніби пригасли. Спершу провели додому Зою, а тоді розійшлися кожен зі 
своєю дівчиною.

— Що там тобі Геннадій розказав? — спитала ніби байдуже Оксана.
— Такого дівчатам не розповідають, — мовив я.
— А мені її жаль, — протягла якось печально Оксана. — Вона розумна і хороша 

дівчина, тільки що бідолашка...
— Може, й так, — згодився я і додав не зовсім чемно: — Але пальця цій 

бідолашній в рота не клади!..
— То й не клади! — мовила коротко Оксана.
Ми зупинилися біля її будинку. І тут я раптом відчув, що вона вже не така 

нашорошена й холодна, як була в лісі: такі речі я миттю пізнавав. Обійняв її, і її 
руки ніжно й тепло обвели мені шию.

— Не сердишся на мене? — спитала тепло.
Але я не мав часу відповідати, нашукав її вуста і втонув у них із тією ж 

пристрастю, яку відчував у лісі. І губи її по-справжньому віддалися. Не так, як це 
бувало в нас при "лінивому коханні", а з тим самим палом, який відчував і я. Тоді 
моя рука опустилась униз і відшукала її лоно. Але там був купальник. Клятий 
купальник! Оксана вирвалася з моїх обіймів і з тихим смішцем кинулася геть. Одне 
вона забула цього разу сказати, що таких речей не роблять, коли не люблять. І мала 
рацію.

7

Не гадаю, що горбунка Зоя була фатальною жінкою. Про таку я колись бачив 
кіно, грала Софія Лорен. Дія відбувалася під час війни у льотній частині. Той із 
літунів, який сходився із фатальною жінкою, що її грала Софі Лорен, рушаючи в 
бойовий політ, не повертався. Однак це не могло вбити притягальної сили тієї 
жінки, і чоловіки йшли на неї, як метелики на вогонь.

Була одна фатальна жінка і в нас на околиці. Маленька, миршава, з круглим 
дитячим личком, із сірим рідким волоссячком, з широко розплющеними, ніби 
здивованими очима, вона вже тричі виходила заміж, понісши від кожного з 
чоловіків по дівчинці, що всі стали як дві краплі води схожі на матір, і щороку 
щасливо ховала своїх умерлих супряжників. Якось так виходило, що вмирали 
чоловіки, коли вона ще не розроджувалася, отож за труною кожного вона 
смиренно і заплакано двигала величезного свого живота, і всі її, навіть я, безумовно 
жаліли. Четвертий чоловік, який їй трапився, не боявся ні Бога, ні чорта, був, як то 
кажуть, заводовий п'яниця і пристав до неї, бо не бажав працювати, а вона його й 
годувала й по'іла. Він повноголосо заявив на околиці, що історія з попередніми 
чоловіками його жінки (звали її Муся) — "случайность", і що він докаже, бо йому з
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"Мусінькою харашо". Коли відбувалася ця історія, що її оповідаю, вислід його 
похвалок не був вияснений, але Муся вже ходила з маленьким круглим животом, в 
якому зачинала путь житейську нова дівчинка, четверта; забігаючи наперед, скажу, 
що доля не оминула й цього п'яницю, і Муся, вже з величезним животом, ридаю
чи, провела в останню путь чергового нещасливця — він утопився, бувши смер
тельно-п'яний. По тому Муся тяжко заріклася більше заміж не виходити, бо їй, як 
вона сказала, цього нещастя досить. Зарік свій твердо виконала, хоч претенденти 
на її руку, як не дивно, знаходилися, тобто були не проти одружитись із жінкою з 
чотирма дітьми і з такою сумною славою — чистий, можна сказати, фаталізм. Муся 
напевне була носієм смерті, але мимовільним, бо сама від цього страждала. Коли ж 
відбувалася ця історія, про фатальність горбунки Зої я ще не мав підстав гадати, бо 
Юрко, перша жертва Зоїна, тільки через рік потрапив до хурдиги, тобто у нещастя, 
а весь цей час із нею, як уже говорилося, ніяких стосунків не мав, та й вона до 
нього претензій також не виявляла. Зрештою, відбувши свій строк, Юрко щасливо 
повернувся додому, одружився, має сина і на долю свою не нарікає.

Геннадій не жартував, коли заявив, що з нашої компанії він вийде, коли в ній 
буде горбунка Зоя, що створило нам ще більші незручності, бо тепер у нас лиша
лося двоє хлопців на чотирьох дівчат, а до групового сексу, як я казав, ми схильні 
не були. Але Геннадій нам посприяв хоч би тим, що забрав з нашої компанії 
Марту, вона також від нас відійшла, почала ходити з Геннадієм, невдовзі вони 
одружилися, бо Марта почала видимо округлятися, отже, Геннадій не зумів 
стриматися і з нею — очевидно, горбунка Зоя зіпсувала в ньому стримувальне 
начало.' Але нещастя з ним таки сталось, і зовсім не з його вини. Тільки раз за 
життя він випив за кермом, власне, його примусили до цього родичі, які 
святкували (було це десь на селі) якусь велику родинну подію; він божився, що 
випив тільки чарку, але треба було такому статися, що дорогою перед тим, як мав 
їхати, якесь інше авто збило п'яницю. Міліція затримала Геннадія, а що від нього 
трохи пахло, йому це діло пришили — треба було ж робити видимість, що міліція 
та слідчі органи справно працюють; ось він і дістав, як і Юрко, п'ять років в'язниці. 
Але так само щасливо повернувся до своєї Марти, навіки прокляв шоферське 
ремесло і пішов працювати десь чи слюсарем, чи електриком — більше з ним 
нещасливих пригод не траплялося.

До речі, його страх, що горбунка Зоя припише йому дитину, виявився цілком 
безпідставний: вони із Зо&ю після того, що сталося, обходили одне одного десятою 
дорогою, а при наглих зіткненнях одне одного ніби не помічали, тим паче, що на 
сторожі Геннадієвої цноти твердо і рішуче постала Марта, яка, вийшовши з нашої 
компанії, рішуче перестала бути всім доступною, трималася строго й міцно, як 
воша кожуха, Геннадія і цілком безпідставно загрозила горбунці Зої (очевидно, щоб 
заспокоїти свого коханого, а потім і чоловіка), що коли Зоя до Геннадія липнутиме 
чи матиме претензії, то вона обіллє її мамризю (так вона сказала) сірчаною 
кислотою і тоді вона, горбунка Зоя, стане потворою до кінця, що, напевно, мало 
Зою злякати, але її й лякати не було потреби, бо в Геннадієвий бік ані дивилася. 
Отже, двоє із тих, що мали стосунок до горбунки Зої, постраждали (кажу це post 
factum), при тому дивно однаково, але ці випадки можна віддати й грі випад
ковостей, отже, зло могло йти не від Зої; зрештою, в той час, коли ми всі були нею 
заворожені, ніхто тих далеких наслідків передбачити не міг. Як було з Олегом та зі 
мною, я ще розповім, отож не забігатиму так дуже наперед.

Відтак, залишилося нам троє на двох, а коли постала необхідність вибирати між 
Геннадієм та горбункою Зоєю, ми вибрали з Олегом горбунку Зою, на те були свої 
причини. Перша та, що коли б прогнали горбунку, стали б не компанією, а трьома 
парами — чим далі, тим мінятися дівчатами ставало важче, ми вже майже 
закріпилися кожен за своєю облюбовницею. Коли ж робили обмін, нормальна по
годженість між нами почала зникати, отже, й хлопці й дівчата почали одне одного 
ревнувати, тобто легкотравної "лінивої любові" в нас майже не виходило, відтак 
любов робилася все більше видимою, а через це і компанія наша руйнувалася, — 
згадував те не раз. Отже, коли б ми, позбувшись Зої, так довше тягли, то компанія 
розпалась би природно, ми це розуміли — всьому в світі надходить край, а ми з
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Олегом цього ще не бажали. Друга причина та, що горбунка Зоя, як уже 
говорилося, запустила в нас по гачкові зі своїх чарівницьких вудочок: Юрко з 
Геннадієм ті гачки вирвали із свого нутра, патетично кажучи, "з кров'ю і м'ясом", а 
ми з тими гачками ходили, міцно трималися на жилці, яка тяглася до твердовпев- 
неної руки горбунки Зої. І хоч Олег найбільше з-поміж нас розпинався, що він, 
мовляв, не "ізвращенєц" і що його "ущербность не восхіщаїт", але наступною 
жертвою горбунки Зої став таки він, — бо я, як найзапекліший із-поміж них Дон- 
Жуан, мав у стосунках із найрізноманітнішими представницями жіночої статі при- 
тертість більшу, а отже, й більший скепсис, а значить, холоднішу, як я вважав (хоч 
навряд чи підставно) душу. Олег донжуанив по-любительському, отже, й був 
порівняно зі мною не такий твердошкірий, відтак і швидше піддався чарам 
горбунки Зої, а може, саме тому горбунка Зоя скерувала свій відьомський чар чи 
чад передусім на нього, хоч і мене не оминала, — я це відчував повсякчас, при 
кожній із нею зустрічі, при кожній розмові, але сам на сам, на відлюдді, із нею 
жодного разу не побував, хоч мене і з'їдали цікавість та й певний шал, коли в мій 
бік засвічувалися ті розпечені бляшки її очей і коли опинявся я в полоні їхнього 
магнетизму.

І тут сталася річ цілком природна: Лєна заревнувала Олега до горбунки Зої, адже 
була не сліпа; ревнувала мене й Оксана, і це виразно прохопилося в неї під час 
гулянки із гріхопадінням Геннадія; але то було не в таких гострих формах, як у 
Лєни, бо Оксана, попри все, мала нагоду переконатися в моїй опірності чарам 
горбунки Зої, а ще її та Зою лучив якийсь незрозумілий мені приятельський 
сентимент, тобто Зоя вміла забивати їй баки, чинити це Лєні горбунці не 
вдавалося. Ревність же Лєна виявила у простий спосіб: вона згоджувалася на нову 
гулянку, але при одній умові: єднатиметься тільки з Олегом. Практично це 
означало, шо з горбункою мав бути я, Оксана ж відставлялася. Про жеребкування 
Лєна й говорити не бажала, тим більше, що в мене з нею не повелося відразу. 
Здається, Лєна цей останній резон виставила Олегові як основний: вона зі мною не 
може, і дурний Олег їй повірив, він навіть переконував мене, що Лєна має рацію, 
бо в нашій компанії ніхто нікого не примушує. Я до Лєни також не палав при
страстю, ми могли терпимо ставитися одне до одного безконтактно, отож вихо
дило, що коли б Олег мав бути з горбункою Зоєю, то Лєна мала б або відмовитися 
від участі в гулянці (тоді мені натурально діставалася Оксана), або ж бути зі мною; 
ані того, ані іншого вона рішуче не бажала, от чому ситуація в нас стала 
безвиглядна, і компанія наша почала розвалюватися. Дивне в цій ситуації було те, 
що ми й не думали цього разу вилучати з компанії горбунку Зою — чому саме, 
здається, я достатньо пояснив. Я ж пристати на варіант: горбунка — мені, а Лєна 
Олегові, не міг, бо звик бути в компанії лідером і не терпів, коли мені нав'язувалася 
чужа воля, особливо дівоча. В таких випадках у мені з'являвся натуральний 
спротив, і я ставав як бичок, що вперся рогами в нові ворота.

Отже випадало, що Олегове гріхопадіння мало відбутися в якихось інших умо
вах, ніж це сталось із Юрком та Геннадієм, та й справді: чому все мало відбуватися 
за однією і тією ж схемою, і чому обов'язково при зборі компанії? Чи не міг Олег 
десь просто перестрінутися із Зоєю на вулиці, вони б між собою, як то кажуть, 
"знюхалися б" і подалися через річку на той бік, де горбунка щасливо спалила б і 
Олегові вуди, і він би так само щасливо повернувся до своєї Лєни, щоб з'єднати з 
нею свою долю, несучи в душі та тілі ганьбу, а на вустах — лайку. Але річ у тім, що 
Олег при його делікатності щодо стосунків із "ущербними", та й зі спонук 
самооборончих, ніколи не дозволив би собі зупинитися з горбункою серед вулиці, 
що дозволяв собі часом я, а тим паче на очах сусідів повести її на той бік, адже 
чудово знав, що кожен його рух був би пильно простежений, у чому не було 
жодного сумніву, зважаючи на норови нашої околиці; відтак, розказував мені Олег, 
зовсім змучений від любовного чаду й шалу, які запалила в ньому горбунка Зоя, 
схудлий і з темними колами під очима, ця відьмиця окрутить його, як баранчика і 
виставить десяток свідків, що він із нею ходив, і та відьмиця, сказав Олег, припише 
йому бахура, отого байстрюка, що його їй настругали Юрко з Геннадієм, і через це 
потім кілька десятків років він, дурень, плататиме аліментики.
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— Не, я не такой остолоп! — сказав Олег, обертаючи, як божевільний круглими 
очима в мішках довкола них, що з'явилися од закипілої в ньому до горбунки Зої 
хіті. Бо це вже був факт: горбунка Зоя запалила його пристрастю, а можливості 
більш-менш безпечного її вдоволення Олег не мав. Він з цим переді мною і не 
крився:

— Понімаєш, — говорив Олег, — я в нечистую силу не верю, но тєпєр 
сомніваюсь. Понімаєш, када я попадаю в лучи їй о взгляда, — він так і казав: "лучи 
їйо взгляда", — шо то странное зо мной дєлаїца. Не, ти понімаєш?

— Це гіпноз, — сказав я.
— Думаєш? Но при гіпнозе человек отключаїца, тоїсть дєлаєт усьо 

несознательно. А я вєдь у сознанії. Да, мне хочіца плюнуть на всьо і іти с ней, но 
собой я владею же?

— Різні бувають гіпнози, — це так званий amora hipnos, — безапеляційно сказав 
я, на ходу придумавши цю назву.

— А шо ето значіт?
— Буквально: любовний гіпноз, — мовив я і виклав йому цілу теорію, яку й досі 

вважаю під ставовою і не такою вже дурною:
— Розумієш, у народній магії є таке поняття, яке всі ми знаємо, — зветься 

"чари". Ну, оце пісенне й банальне "чари кохання", чи "дівчина його очарувала", 
"дівчинонька-чарівниченька" та інша бридня. Були ще такі поняття, як "приворот", 
що є формою народної магії. Інколи такі речі робили самі дівчата, виконуючи певні 
магічні дії, а часом виконували для них такі дії чарівниці, тобто старі жінки, за 
певну плату, ну, їх звали ще відьмами. Практика чарування, — сказав я цілком 
авторитетно, — вдосконалювалася продовж віків, і не думаю, що це тільки самі 
брехні забобонних бабів. Магія і є формою гіпнозу, об'єкт може позбавлятися 
самоконтролю тільки частково, але психіка при цьому деформується так, що 
хлопець починає, як то кажуть, "сохнути за дівчиною" і спалюється від любовного 
шалу, безсилий собою керувати.

— Откуда ти ето усьо знаїш? — зачудовано спитав Олег.
— Я не анальфабет, — мовив незворушно, — а людина, на противагу нашій 

компанії, освічена. А про такі речі знає не тільки людина освічена, але кожна баба. 
Молодь цього не знає, бо виросла в цинічну епоху і психологічно опростилася.

— Да, інтересно! — вигукнув Олег і вперше за час нашої із ним дружби 
перейшов на українську мову. — Але ж у мене зовсім так, як ти казав. Я сохну, 
мене до неї тягне — як магнітом. А коли дивиться... не, це щось неможливе!.. А 
вилічица от етой штуковіни можна?

Розмова захоплювала вже й мене самого: сам докладно цих справ не 
обмірковував, та в живій розмові це вдавалося мені найкраще. Окрім того, я й сам 
був уражений чарами горбунки, правда, не такою мірою, як Олег, і це, певно, тому, 
що головний потік своєї енергії вона скеровувала зараз на нього, а не на мене. 
Принаймні логічно й тверезо осмислити ситуацію я міг.

— Чи чував ти про містичних жінок? — спитав я.
— Нєт! — сказав Олег. — Но вєдь ето чіпуха, бабскіє сказки!
— Це так по-твоєму, — мовив я. — А по-моєму, це річ складніша, й не такі це 

вже бабські казки. Зрештою, й поняття "бабські казки" належать до жіночої магії. 
Так от, є жінки, містична енергія яких уміщена ніби в них усередині, але вона існує 
і діє незалежно від бажання і волі самої жінки, тобто за своєю волею, вона не може 
її репродукувати — це так звані фатальні жінки. Ну, як наша Муся.

— Да, Муся — ето фатальная женщина, — згодився Олег. — Але як же вона 
свою енергію не репродукує, як ти казав, коли її чоловіки позагиналися?

— Та енергія репродукується саморушно, без волі суб'єкта, втяв? А є жінки, які 
здатні містичну енергію репродукувати за своєю волею, дуже часто це — amor 
reproducio, — я творив латинські терміни з легкістю фавна, — бо головний інтерес 
жінки в цьому світі — сексуальний, що йде від природи самиці, pardon, 
продовжувачки життя. І дитина знає, що є жінки світлоносні, тобто без містичної 
енергії, або ж вона в цих жінках пробуває в межах норми (наприклад, щоб звабити 
самця, pardon, закохати в себе чоловіка для одруження й продовження роду чи для
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любовної гри), а є жінки темрявоносні, містична енергія яких вища норми, 
аномальна. Вони й репродукують містичну енергію, пасивно чи активно, тобто без 
своєї волі чи за нею.

— Ну, ти дайош! — захоплено сказав Олег. — Но как же от етой чортовщини 
вилічица?

Це, здається, Олега турбувало найбільше, був він охмарений горбункою Зоєю 
капітально.

— У два способи, — сказав я безапеляційно. — В пасивний та активний.
— Як це? — Олегові очка в мішках були нетямкуваті.
— Пасивний спосіб: вийти з поля дії містичної енергії.
— Не понял.
— Тобто виїхати з міста, спробувати перемикнутися на іншу жінку чи дівчину, 

щоб її вплив локалізував і перекрив містичну енергію суперниці. Але цей спосіб не 
завжди результативний.

— Шо ти імєєш в віду? — спитав Олег, бо я зробив багатозначну паузу.
— У народних оповідках, — сказав я, — є немало розповідей, у яких жінка за 

допомогою любовної магії примушує коханця покинути нову коханку чи поверну
тися навіть із далекого краю. Він тоді сідає на козла чи якусь іншу містичну істоту, 
послану чарівницею, і той приставляє молодика до попередньої коханки, жбур
ляючи його до її ніг.

— Ну, ето уже чіпуха! — скривив губи Олег. — Тоже іщо скажеш: козьол!
— Не треба все розуміти буквально, — сказав я. — Знаєш, що таке образне 

мислення?
— Нєт.
— Я так і думав. Це вислів абстрактної думки через порівняння з об'єктом 

речового світу.
— Не понял, — сморщив лоба Олег. — Говори по-рускі.
— Это выражение абстрактной мысли при помощи сравнения с объектом 

вещественного, то есть зримого мира.
— Всьо равно не понял, — сказав Олег.
— Скажу простіше. Ж інка посилає містичну енерґію, яка починає 

непокоїти коханця, котрий утік од неї, і не відпускає із сфери впливу, 
поки той не повернеться. Але народний спосіб мислення не 
абстрактний, а образний. Цей акт простій людині треба уявити зримо. 
Отже, вигадується летюча істота: кінь, козел тощо, яка повертає 
невірного коханця дівчині.

— Ну, тепер, кажица, понял, — сказав Олег. — Сколько дружим, а нє думал, шо 
ти такой вумкий. Значит, удірать нема смислу?

— Часом є. Все залежить від сили містичної енергії, закладеної в жінку.
— Ну, Зойка — его ведьма настоящая, — переконано мовив Олег. — Чорт би 

єйо побрал. А другой способ, как ето через дєвушку?
— Тут відбувається зіткнення двох містичних енергій, отже, нейтралізується 

перша, небажана, — це як схрещуються в поєдинку два вороги, а третій може 
полежати в цей час в холодку. Або коли два горобці б'ються за крихту хліба, а 
третій ту крихту пожира.

— Шутіш?
— Чого ж! Але перемагає та, котра сильніша. Тобто навряд чи в нашому 

випадку можна сподіватися на успіх.
— Да, — задумано почухав потилицю Олег — це був класичний жест його 

племені, хоч він і відрікався від нього. — А шо ето за актівний способ?
— Піти на вогонь і об'єктом, який нищить тебе містичною енергією, заволодіти.
— Імєїш ввіду ето? — він зробив непристойний рух. — А када я тада од нейо не 

отверчусь?
— Не думаю, — сказав я. — Ані Юрка, ні Геннадія вона після того до себе не 

прив'язувала. У неї якийсь інший інтерес.
— То їсть, она хочет только трахаться? — спитав Олег. — Тада я не протів, — 

він розцвів однією зі своїх найбезглуздіших усмішок, ще й підморгнув.
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— Отут я вже тобі нічого не скажу, — розвів я руками. — Не знаю, і квит! Це 
вже її секрет.

— Відіш, — задумливо мовив Олег. — То, шо розказував Генка, как-то странно. 
Юрка тібє нічего такого не говорил?

— Майже нічого, — сказав я. — Був настільки ошелешений, що, по-моєму, 
таким лишився й досі.

— А шо ти мінє посовєтуєш? — Олег явно переходив на суржик, а це значило, 
що в його проросійській бронебійності відбувався злам.

— Нічого, — сказав я. — Людина має жити своїм розумом, не чужим. Щоб 
потім на другого не нарікати. А в тебе свого розуму, гадаю, достатньо.

— Да, конешно, — згодився Олег. — Тут я маю рішати сам, ти прав!
— Моє діло поміркувати і сказати, що я знаю і що думаю. А ти вже дивись і 

вирішуй.
Я навмисне трохи підлещував Олегові, бо він був нівроку самолюбивий.
— Да, конешно, — роздумливо мовив Олег. — Ти настоящий друг!
І він подивився на мене з любов'ю. Мені хотілося засміятися, але я того не 

вчинив, смішно, зрештою, не було.
Вийшов од Олега по-дурному набундючений, як завжди буває, коли запускаю 

свій мислительний апарат на повні оберти, після того залишаюся цілком 
задоволений — це я чиню не так уже й часто, а, так би мовити, в особливих 
випадках. Тоді в моїй голові ніби справді запрацьовує якийсь двигун, котрий і жене 
мислительну енергію, але здебільшого такий двигун спокійно спочиває, і я живу, як 
люблю визначати, "на пересічному рівні". Але відчуття того, що свій мотор 
запустити можу, сповнює мене самовпевненістю, ба й деякою пихою, я розумію 
їхню безпідставність, навіть смішність, але нічого вдіяти не можу: слабка натура 
людська; зрештою, відношу це на рахунок зарозумілості молодості...

Проходив повз Білий дім, і раптом якась сила мене зупинила. Одне із вікон 
було відчинене, в ньому стояла горбунка Зоя і дивилася на мене. Її очі блищали, як 
мідні бляшки, і знову відчув те саме, що відчував герой Амброза Бірса, тобто очі 
горбунки вже світилися наче малі сонця. Випромінювали яскраві й барвисті кола, 
наближалися, збільшувалися, але не зникали, лускаючись, покрили мене всього; я 
відчув нестримне бажання, вигинаючись і корчачись усім тілом, поповзти до того 
вікна, виповзти на стіну і влізти у відчинене вікно. Голова мені почала нестримно 
набрякати, ніби перетворювалась на величезну мильну бульбашку, готову щомиті 
розпастися, а немічним тілом моїм почали струшувати корчі.

— Чого не вітаєшся? — спитала горбунка Зоя, і вмент усе навадження зникло, 
очі її були як очі, тіло моє розслабилося, а голова знову стверднула. Зоя мило до 
мене усміхалася, а прегарне обличчя її сяяло, мов у богині, і я не міг відірвати від 
нього погляду.

— Привіт! — сказав якомога легковажніше — не хотів, щоб вона помітила, що 
перед цим був у повній прострації та одурі.

— Був у Олега? — спитала горбунка Зоя.
— А де ж іще? — сказав я.
— Компанія наша вже не збирається? — спитала.
— Якось не виходить, — відповів я.
— Не виходить чи не хочете?
— Чого не хочемо, — відвів я очі. — Якось зберемося.
І тут вона цілком несподівано:
— А з Юрком та Геннадієм уже не дружиш?
— Звідки ти взяла? — вишкірив я зуби. — Як раніше! Бо чого б то не мав з 

ними дружити?
Вона кивнула, ніби переконалася, що я брешу, і тоненька всмішка лягла на її 

чудове лице.
— Слухай, дай мені почитати Амброза Бірса, — сказала. — Ти ж обіцяв!
Я отетерів: Ця накладка мене жахнула, адже хвилину тому я думав саме про 

Амброза Бірса.
— То лектура не для дівчат, — сказав. — їм шкідливо таке читати.
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— Тим більше цікаво, — знову всміхнулася Зоя. — Потім обговоримо. Чи ти 
розігруєш?

— Ну да, — сказав, сяк-так доходячи тями. — То нудятина, як каже Лєна...
— Ну, Лєна може сказати, — зневажливо сказала горбунка Зоя. — Я ж не така. 

Правда, я не така?
— Це вже точно, — сказав я.
— Як там Олег? — спитала Зоя. — Про мене не згадували?
— А чого мали згадувати про тебе?
— Я знаю? Хлопці говорять про дівчат, а дівчата про хлопців.
— Ти теж говориш про хлопців?
— Хіба я гірша за інших? — очі горбунки потемніли.
— Не гірша, але не така! — мовив я.
— Оце правда, — вона засміялася, але сміх її ніколи не прикрашав, був якийсь 

заголосний, рипучий і неприємний.
— Поки! — сказав я, бо таки конче треба мені було відшитися: на вулиці 

зупинилась якась почвара в хутряних капцях, у сірій спідниці, сірій кохті і з сірим 
лицем. Зупинилась і невідривно дивилася в наш бік, а це, як казав Олег, річ 
небезпечна.

— Принесеш мені почитати Бірса! — наказала горбунка Зоя.
— Може, й принесу, — сказав я без ентузіазму.
— Нема чого читати, — мило сказала горбунка Зоя. — А без читання пропадаю.
На язику мені стояло: "Ну, й пропади!" — але сказати того я не міг, отже пішов

просто на сіру прояву, яка миттю сполошилася і, хутенько перебираючи хутряними 
капцями, подалася дорогою, забувши відповісти на привітання.

Мені ж було зле, млосно, так, як бува, коли починає підійматися температура,
— я поспішив вийти з кола темних хвиль, що накочувалися на мене ззаду, адже там 
напевне стояла горбунка Зоя і виточувала в мій бік оту тьму. Ті хвилі сягали мене, 
доганяли, покривали й морочили. "Ось що значить містична енергія!" — подумав я і 
з розгону вскочив у хвіртку власного обійстя, а тоді у двері. Чорні хвилі залишилися 
по той бік стін, і можна було перевести дихання, бо повітря мені вже бракувало.

— Де це ти лазиш? — невдоволено спитала мати. — Хоч би поснідав.

8

Пізніше Олег мені розповів, як його "підсікла" горбунка Зоя, але дивно: роз
повів про це не так, як любив раніше вимальовувати свої любасні пригоди, тобто з 
подробицями і сакраментальностями, не притаюючи й брутальних речей, для 
ознаки яких вживав, ясна річ, брутальних слів, а приблизно так, як Геннадій, хоч 
менш скуто, скупо і чогось увіч не доказуючи чи збуваючи натяками, ніби користу
ючись поетикою притчі про "зеленого дуба", а на мої конкретні розпити (бо мав я 
до того підвищений інтерес) відповідав малослівно, бо і він, найбільший цинік 
серед нас, цього разу був шокований, уражений, ніби розчавлений. Отже, я розкажу 
про все так, як почув, фантазії до опису нітрохи не прикладаючи, у цьому випадку 
фантазія ні до чого.

Після нашої розмови Олег вирішив ужити всіх застережних заходів, щоб із 
горбункою Зоєю не зустрічатися, хоч він сам уже сох од шалу до неї, а на Лєну й 
дивитися не міг. Лєна ж, відчуваючи, що її обранець забуває й покидає, вжила 
всього, що могла, аби Олега біля себе втримати. Але засобів у своєму арсеналі мала 
небагато, бо вже давно Олегові віддалася, любовним досвідом володіла невеликим, 
любасну гру різноманітити не вміла, хіба що раніше опиралася Олеговим бруталь
ним забагам. Тепер же упокорилась і дозволяла Олегові робити з собою все, що 
йому заманеться, хоч це їй, може, й не подобалося. Олег із нею почав несамови
ті™, але зцілення від любовної недуги не знаходив — так само нестримно й дико 
жадав горбунки Зої, отож досвід із підміною об'єкта йому не вдався.

За тиждень, відколи тривало це змагання, Олег вихуд ще більше, виблід, погано 
спав, йому снилися мариська, при тому сексуальні, де партнеркою була не Лєна, а 
таки горбунка Зоя, і хоч те, що показувала йому вона в сні, він практично
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здійснював із покірною Лєною, належного контенту знову-таки не діставав, аж 
почав відчувати, що загине, коли шалу не задовольнить. Але мужньо і стоїчно 
боровся, тут йому треба віддати належне, був-бо переконаний, що це таки хвороба, 
а мої пояснення висвітлили, звідки та хвороба йде, отже, все робив, щоб не 
опинитися з горбункою Зоєю віч-на-віч — не накинеться ж вона, резонно Міркував 
Олег, на нього на людях. Увечері чи вночі він ніколи на двір не виходив, бо йому 
все здавалося, що Зоя блукає довкола його дому і його підстерігає, хоч, може, було 
й не так, але принаймні таку манію мав і в глибині душі був переконаний, що так 
воно і є, а може, так воно й було, сказав мені Олег після того, як усе відбулося. 
Вдень ходив вулицями часто з Лєною, з Лєною-таки вони забиралися в усамітнені 
місця, де й проводили свої виснажливі ігри — виходило, ніби він безтямно кохав 
Лєну, і та часом вірила, що це так, адже хлопець на неї тратиться. Але то була 
любов імітована, бо він, Олег, тільки реалізовував із Лєною своє кохання до 
горбуньей Зої, тож коли він щось виробляв із Лєною, часом увіч бачив у ній і 
відчував Зою, часом йому здавалося, і це особливо дивно, що й Лєна горбата., надто 
ж коли вона ставала до нього так, що в неї випинався хребет, і тут уже Олег з 
собою нічого вдіяти не міг.

Ходив він також на пляж, де було безліч оголених юних тіл, сподіваючись, що 
котрась із володарок тих тіл захопить його, як це не раз траплялося раніше, і він 
порине у хвилі свіжого кохання, але й тут у нього нічогісінько не виходило — був 
він наче проклятий, ніби й справді риба на гачку, безсила обірвати наміцно 
прив'язану до рибальської вудки жилку. Сама ж вудка, чи її власниця, ясна річ, на 
Олега на вулицях чи в інших місцях не нападала, на пляж не виходила, тобто 
начебто не робила ніяких заходів, щоб Олегом оволодіти, і це, сказав Олег, його 
зовсім не заспокоювало, бо він уже почав здобувати навіть шиз, ніби вона повсюд
но, щохвилини, невідступно за ним стежить, ходить назирці, але невидимо. Подібні 
речі й справді можуть людину виснажити, навіть таку психічно здорову, як Олег, 
отож він уже почав відчувати виснаження, але героїчно продовжував супроти чарів 
горбунки Зої боротися — був, як я казав, самолюбний, і саме ця самолюбність його 
й живила, як, до речі, й мене, й давала силу на цю боротьбу, безнадійність якої він 
сам відчував; Лєна ж для нього була соломинкою, за яку хапається потопельник, і 
була та Лєна йому настільки віддана, що, може, й справді антропоморфувалась у 
горбунку Зою, і не тільки коли вигинала перед ним хребта, а й інколи просто-таки 
вдягала її плоть, навіть обличчям ставала подібна. Правда, Олег (це вже згодом, 
коли шал минув) сумнівався, що це сама Лєна, зі своєї волі так перетворюється, був 
переконаний, що то були звабні штучки тієї-таки відьмуги, а може, в нному самому 
через психічне перенапруження та виснаження, казав Олег, порушувалося світо
сприймання, як у хворих на білу гарячку, яким привиджуються хвостаті.

Цю передісторію власного падіння Олег розповів мені докладно, як він це 
любив та вмів, уривана ж розповідь почалася по тому.

Якось він піщов на пляж, цього разу без Лєни, бо відчув* що присутність біля 
нього горбунки Зої ослабла, ніби вона від нього віддалилася Це принесло йому 
полегшу, як вішальнику, котрому вдається, розсунути петлю, схопившись за неї 
руками. Отож він пішов на пляж, звично оминувши завулком Білий дім, день 
видався напрочуд сонячний, сонце щедро лило проміння, листя верболозів 
блищало, яскраві жмури спалахували на воді, репетували цвіркуни, млосно пахло 
розніженим під сонцем бур'яном, немощена стежка була біла від висохлої землі й 
осілої куряви, небо розгорнулося над головою розкішно вигнутим шатром із однією 
тільки, осяяною, наче чудовий палац, хмарою, — тобто Олег вперше за багато днів 
відчув, що він сприймає світ нормально, і це переповнило його іскристою радістю 
й надією, що його хвороба минула (признаюся читачеві, що я, автор, оповів цей 
епізод просторіше, ніж про це розказав мій приятель, що від його "я" веду роз
повідь; Олег тут обійшовся кількома словами). На пляжі це відчуття посилилося, і
— о чудо! — він оголені тіла сприймав також нормально, тобто вони в нього вже 
почали викликати сякі-такі' емоції (ясно, що йдеться про дівчат), і це ще більше 
упевнило Олега, що шал минає чи й минув. З тієї радості він бухнувсь у річку, тіло 
наповнилося телячою моторністю, і йому закортіло перепливти на той бік, що без
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зусиль і вчинив (зазначу, що прирічкова молодь обох статей ходить на пляж без 
верхньої одежі, а в самих плавках). Отже, не бувши зв'язаний покладеною на піску 
одежею, Олег вирішив досвяткувати до кінця своє відродження,"вийти через кущі, 
якими обріс правий крутий берег Тетерева, в поле і подихати пречудовим польовим 
повітрям, що його вже і смак забув, а може, десь упасти в траву, розкинувши руки 
й ноги, втупитись у глибини високості і наслухатися жайворонків, які в цих місцях 
у сонячні дні несамовитіли серед блакиті. Ніякої небезпеки він не відчував, тож 
ішов вузькою стежиною у густій траві і, наче щасливий пес, шкірився і раював од 
навали тиші і спокою, що розхлюпувалися дзвінкими сплесками жайворонкового співу.

Але раптом ноги його приросли до землі, тіло налилося знайомою ваготою, очі 
розширилися, а волосся саме собою, хоч не було ніякого вітру, почало на голові 
ворушитися: назустріч йому легко і Граційно ступала, з осяяним, усміхненим 
обличчям, горбунка Зоя. Перший його порух був утекти, але ноги нерушно стояли 
на стежці, він не міг і пальцем кивнути. (Я, автор, цю сцену більш уявляю, ніж її 
змалював своєму приятелеві Олег — весь цей опис умістивсь у нього в кількох 
уриваних реченнях).

— А очі в неї блищали, як мідні бляшки?
— Ну да, — відказав Олег здивовано. — А ти звідки знаєш?
— А потім почали розпалюватися, як малі сонця?
— А ти откудова знаїїи? — вигукнув Олег. — Ти шо, з нею тоже?
— Ні, — сказав я. — Але це знаю. То що було далі?
— Чертовщина какая-то! Ну, она подошла... ну, заговорила... ну і ми пошлі 

вместе...
I Олег розповів, що він відчув щось на кшталт щастя. Страх минув цілком. І він 

навіть подумав, що його спокій та душевний мир, що його відчув сьогодні, — це й 
було передчуття їхньої зустрічі, тільки він, Олег, не міг, дурний, того збагнути 
відразу. І виглядало так, ніби вони призначили одне одному тут, у полі, побачення, 
вона навіть висловила радість, що він не запізнився, хоч при ньому годинника не 
було, як не було його і в неї.

— Не будем тратіть врем'я, — сказала вона. — Пошлі...
І повела. І Олег, не зважаючи на своє самолюбство, пішов за нею (стежка була 

вузька), як пес на ланцюгу. Більше того, в паху в нього почався рух, і він раптом, 
зовсім того не плануючи й не бажаючи, кинувся на неї ззаду, заголив спідницю, 
пригнув її голову до землі, чи й вона сама пригнулася, і почав, як пес-таки, сми
катися, і відчув, що його нестерпно там запекло, ніби занурив він своє причандалля 
в окріп чи вогонь. Жах пронизав його, і він рвонувся, щоб вирватися з того пекла, 
але не зміг, був-бо припнутий до неї.

— Ти віділ, — сказав ніяково Олег, і мені дивно було бачити його ніяковість, — 
как собаки склещіваюца?

— Хто того не бачив, — сказав я.
— Так і у нас вийшло. Понімаєш, какой ужас?
І от тоді горбунка Зоя зареготала. Реготала істерично-різко, пронизливо, 

скрипуче, аж так, що йому з душі вернуло і, не зважаючи на те, що він паливсь і 
спалювався, тіло його було побите холодним потом, а він сам ніби скрижанів. І тут 
відчув, що його розриває: він вибухнув як вулкан.

Я зиркнув на свого приятеля. Був він блідий і тремтів усім тілом.
— Досить, — сказав він, ніби забувши свою псевдоросійську мову. — Я більше 

не можу розказувать... Вибач... Нічого бридкішого і гидотнішого в житті я не 
відчував... Вона мене, причепленого, потягала по кущах... Думав, що здохну!.. 
Слухай, шо она за человек такой? Ілі она не чіловєк?

— По-моєму, я тобі про це вже казав.
— Ну, може, вампір який?.. Она же міня випіла, как кружку води.
— Вампір п'є кров, — розважливо сказав я. — А вона випила з тебе щось інше.
— Мало радості, — сказав Олег. — Кошмар!
— Але ж на неї кинувся ти, а не вона на тебе?
— Тому, що повело. Мімо моєй волі, понімаєш? Я цього не хотів, клянусь 

Богом!
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І він з жахом подивився на мене.
— А шо, када она міня окрутіт?
— Не окрутить, — сказав спокійно я. — Бо ти не перший.
— Да, его правільно. Но я ведь їх красівєй!
"О santa simplicitas!" — захотілося вигукнути мені, але я стримався, жаль мені 

було свого простакуватого приятеля. Зрештою, чому я був такий впевнений, що 
горбунка Зоя "красівого" Олега (хоч його краса, як на мене, була сумнівна) та й не 
захоче о крутити? Але в глибині душі був того певен: горбунка і справді ніби нікого 
не окручувала, тобто після того, як здобувала своє, до партнера інтерес тратила. Але 
я відчував тут присутність таємниці, якої ще не розгадав: може, Зоя уражена 
німфоманством? Чи, може, мститься отак на нас, чоловіках, що ми через її 
потворність ігноруємо її красу? А може, просто хоче завагітніти, щоб народити 
дитину, використовуючи моїх приятелів як племінних биків у розпліднику? А 
може, все разом? А може, вона й справді жінка з містичною енергією, тобто відьма, 
отож має свої відьмацькі запити та задоволення? А може, в ній поселився біс, який 
нею кермує, коли вірити в бабські казки, в який завжди є доля правди?

Ось скільки питань застрибало в моїй голові після Олегової відвертої, хоч і 
уривно розказаної оповіді. Олег ніби підслухав мої думки:

— Слушай, мене інтересує таке. Ну вот, говорят: вєдьма. Ти можеш мені 
пояснить толком: шо воно такое, вєдьма? Лєтаєт на вєніку? Но ето же чепуха!

— Я вже тобі пояснював, — мовив терпляче. — Це жінка з містичною енергією.
— Да, я помню, — сказав він. — Но нє думал, шо такоє єсть у жізні 

діствітільно... А тепер вєрю!..
І він поринув у себе, сидів якийсь загаданий та печальний, ніби це не був отой 

знайомий мені самовпевнений і трохи надутий Олег: бабник і фанфарон. Ні, переді 
мною сиділа інша людина, не сказав би, що просвітлена чи умудрена, але чогось у 
житті навчена — мені було його жаль.

— Ти уверен, шо она міня оставіт в покої? — спитав удруге він і подивився так, 
ніби від мене це залежало: окрутить його горбунка чи ні.

— Абсолютно! — відповів я, аби потішити свою невдатного приятеля.
— Шо міня беспокоїт, — сказав Олег. — Вона же може зробить зі мною, що 

захоче. От чого я боюсь!
— Ти вже дзбан випитий, Олегу! — сказав я. — Випитий і розтрощений на 

черепки.
В очах Олегових спалахнула іскра.
— Подбірай слова!
— Вибач, — сказав я і знову відчув до приятеля жаль. — Не хотів тебе образити. 

Бачиш, коли б ти не був розбитий на черепки, то з тебе можна було б випити 
вдруге. Отже, в цьому випадку ліпше бути розбитому на черепки, ніж цілому.

— Да, ти прав, — понуро згодився Олег, моя софістика його завжди 
переконувала. — А када она не будет щитать, шо я разбіт?.. Слушай, как ето по- 
рускі: черепки?

— Не знаю, — мовив я.
— Да ладно! — махнув рукою Олег. — Ну, і начньот всьо знова?
— Той, що розбиває дзбан, знає, що зробив, — сказав я.
— Думаєш? — зиркнув на мене трохи втішено, а трохи вражено, Олег.
— Елементарно, — мовив я впевнено і звівся, щоб іти.
Олег подивився на мене притомленими, випитими очима і тепло сказав:
— Бережись хоч ти. Вона, по-моєму, всіх нас на вудочку взяла. А лишився з 

нашої компанії ти. Чи тебе, такого мудрого, омине?
Сказав цю фразу чистою літературною українською — певне, і справді не хотів у 

цей момент переді мною викаблучувати ся і таки щиро дбав про мене як про 
приятеля, тому-то й світив так печально очима. "Де ти подівся, колишній Олеже?"
— смутно подумав я, розуміючи, що він сказав річ конечну, і мені треба по- 
особливому триматися, адже кому хочеться буги розбитому на черепки. Розбитого 
дзбана склеїти можна, але води він не триматиме: істина тривіальна, але 
неперехідна.
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— Спасибі, Олеже! — сказав я сердечно. — Але ти людина не меншої волі, як я. 
А зумів утриматися чи вберегтись?

— Я сделал обшибку, — знову перейшов на свій жарґон Олег. — Я разслабілся. 
А разслабляться тут ніззя! Понял?

І вперше я подумав, що Олег не дурний. Він тільки трохи дивак: носить на 
гарному обличчі машкару і переконує себе, що та машкара гарніша за його лице 
натуральне. То, може, після того, що сталося, і машкара його розіб'ється на 
черепки?

9

Мій ніби щасливо знайдений образ — випитого, а потім розбитого дзбана — не 
був зовсім точний: що випитий — правильно, а що розбитий на черепки — ні, бо 
розбитий на черепки — це знищений. Горбунка Зоя містичну енергію в собі 
справді несла, але навряд чи була, думав тоді я, фатальною істотою, адже ніхто з 
нас після стосунків з нею не помер, хоч кожного по-своєму покрило нещастя, але 
чи обов'язково пов'язувати це з горбункою Зоєю, — адже ті нещастя почали падати 
на нас, коли горбунка Зоя покинула нашу околицю, і ми забули про неї й думати. 
Однак, не можу звільнитися від думки, що вона не тільки покористувалася нами, 
як племінними бугаями, щоб завагітніти, але по-своєму зненавиділа нас, а 
ненавидіти — це і є обдавати, як водою, людину містичною, отже, лихоносною 
енергією, отже, й актом помсти це могло бути. Можливо, ми носили ту її 
ненависть-помсту в собі, як невиліковну хворобу чи смерть, поки та нас не вдарить 
по-справжньому? Раніше я вже вказував, що бачив у горбунці Зої образ Смерті, а 
пізніше думав про це не раз, адже смерть не приходить до нас ізнагла, хоч і таке 
часом буває, нагла смерть зоветься неприродною, тобто ненормальною, нормально 
ж вона пробирається в нас п'ядь за п'яддю, вражаючи якусь частку хворобою, 
інколи та хвороба тримається в тілі десятиліттями, а вона, смерть, ухопившись за ту 
ниточку, поволі в нас уповзає і завойовує в нутрі нашому все більше простору, аж 
доки нас не завоює. Так само й Зоїна ненависть до нас: вона тільки закинула в нас 
по зернятку тієї ненависті, а прорости воно мало тоді, коли для того прийде час і 
будуть належні умови. Ось чому її помста вдаряла по нас в різночассі пізнішім, а не 
відразу, а що вдарила вона нас усіх — це безсумнівно.

Я заговорив не лише про моїх друзів, які були "підсічені" Зоєю, а про "нас", 
тобто включаючи й себе, — зрештою, нічого ховатися: кожен має всі підстави 
здогадатися, що наступною жертвою Зої-горбунки мав стати я, про що й натякав 
мені після пам'ятної нашої розмови Олег. Про це й буде моя подальша оповідь, але 
поки до того дійде, повторю (я вже це зазначав), що в мені є щось од слідчого, я 
люблю розгадувати таємниці, інакше вони непокоять мене і створюють певний 
дискомфорт. Отож я вирішив переговорити про ці речі з Оксаною, яка одна з 
нашої колишньої компанії залишалась у приятельських стосунках із горбункою 
Зоєю, вони весь час зустрічалися і мали навіть якусь взаємну погодженість. Правда, 
на перепоні моєї вивідувальної розмови могла стати елементарна жіноча (цього 
разу Оксанина) схильність робити таємничими елементарні речі, та й не можуть 
жінки (хронічна риса) бути до кінця відвертими з чоловіками, навіть коли близькі з 
ними, а з Оксаною я ще був близький позірно. Однак підігрівав мене той резон, що 
й Оксана, в силу своєї природи та бажання (цілком натурального) прив'язати мене 
до себе, мала би захищати у свій дівочий спосіб мене від горбунки Зої, якими б 
приятельками вони не були, хоч би через ревність до неї, а що така ревність вже 
була, не раз переконувався — про це описано.

Отже, я зустрівся якось увечері з Оксаною, і ми рушили у звичну нашу 
прогулянку зі статусом "лінивого кохання" — після певних поступок дівчина мене 
ближче до себе знову не допускала, хоч ходила на побачення цілком охоче. Через 
це наші стосунки з Оксаною не були аж такі, щоб я міг розповісти, що виробляла 
горбунка Зоя із хлопцями з нашої компанії (яка вже цілком розпалася — чи не був 
це ще один акт Зоїної помсти?), для такої відвертості треба було інтимнішої 
близькості, ніж та, що ми її мали. Отож ми ішли, скромно взявшись за руки, у
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чудових синіх сутінках, і мирно теревенили, власне, балакав я, а вона мило мені 
підтакувала, до поцілунків і нових спроб фізичного зближення ще не доходило, 
отже, момент для розмови догідний. Поступово між нами починала прочуватися 
все більша злагода, і я вирішив використати цей момент, запитавши раптово:

— А знаєш, що й Олег упав жертвою горбунки Зої?
— Чому думаєш, що жертва Олег, а не Зоя? — легко обурилася Оксана.
Реакція була нормальна: діяла жіноча корпоративність.
— Хай буде так. То ти знаєш?
— Знаю! — просто сказала Оксана. — Зоя мені розказувала.
Я зчудувався. Невже Зоя їй оповідала про все так відверто, як мені Олег?
— Коли б не хотіла, не була б жертвою, — сказав я.
Оксана мовчала, як непорушне божество.
— Мене одне цікавить у цій історії, — спитав я. — Навіщо їй це? Вона що, аж 

настільки зіпсута?
— Ну, знаєш! — сказала Оксана. — Ви, хлопці, коли йдеться про дівчат, нічого 

не розумієте.
— Отож хочу зрозуміти! — сказав я.
Оксана мовчала.
— Не хочеш, щоб розумів.
— А нащо це тобі? — вона зробила наголос на "тобі".
— Бо дивно.
— Ну, коли хочеш знати: вона зовсім не зіпсута.
— Як же це пояснити?
— А як собі хочеш, — сказала сакраментально і знову замовкла.
— Виправдовуєш Зою? — спитав обережно я.
— Нема чого виправдовувати, — сказала Оксана і раптом додала. — Ти що, теж 

на неї око поклав?
— Коли б поклав, давно був би з нею, — відверто мовив я. — Вона ж не така 

недоступна, як ти.
Оксана зирнула на мене, в її очах я побачив спалах.
— Не хочеш про те говорити?
Оксана мовчала.
— Чому не хочеш про те говорити?
— Бо ви, чоловіки, нічого не розумієте, — сказала безапеляційно Оксана.
— А ти мене до неї не ревнуєш?
— Я на тебе прав не маю, — мовила тихо Оксана. — Ти мені нічого ще не 

сказав.
Мені знову захотілося чортихнутися, але я, звісно, стримався.
Оце й уся наша розмова. Інформації із неї я виніс "нуль" — і готовий був 

згодитися, що ми, чоловіки, і справді нічого не розуміємо в жіночій психології, 
коли б не було це все так елементарно.

До речі, того вечора Оксана була ще стриманіша, ніж завжди. Коли я її цілував, 
вона опиралась, і навіть спробу торкнутися грудей, що вже було мною завойоване, 
а нею прийняте, відсікла, різко відкинувши мою руку. Я не нарікав: та наша 
розмова, очевидно, її насторожила. Я розумів, що Оксана в такий дивний спосіб 
воює за мене, можливо, супроти горбунки Зої, — хотіла їй протиставитися, а, отже, 
завоювати мене. Коли так, дівчата щось розуміють у чоловічій психології, а щось ні. 
Принаймні я не сумнівався, що Оксана ревнувала, але така вже була її горда 
природа, і тут я перед нею схилявся. Але водночас, мені її ставало жаль, бо в такий 
спосіб особі жіночої статі оборонити свого облюбленця від зазіхань сильнішої 
конкурентки навряд чи вдасться. Я був розчарований і розмовою з Оксаною, і її 
неприступністю, через що в душі моїй поселився холодок. Однак, не треба 
лукавити: я добре знав — варто мені сказати дівчині ті кілька ритуальних слів, на 
які вона настійливо чекає, або ж виявити більше енергії, і вона поступиться, але в 
цій ситуації я сам того не хотів зі спонук для мене не до кінця збагненних. Це 
мушу зазначити, бо об'єктивно виходило, що Оксана не ставала перепинним бар'є
ром між мною та горбункою Зоєю.
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Не зайве сказати: Олегові страхи, що Зоя його окрутить, були даремні, я мав 
рацію, заспокоюючи приятеля, — ні до Юрка, ні до Геннадія, тим паче до Олега, 
вона претензій не мала і навіть не намагалася продовжити з ними стосунки — це 
було очевидно: охолодження наставало відразу надвабіч і дорешти, отже, в плани 
горбунки завойовувати того чи іншого хлопця собі в чоловіки чи майбутнього 
платія аліментів, напевно, не входило. Здається, саме цей момент і був найслабшим 
місцем у моїй обороні супроти Зої, бо вадою мого характеру було, як відзначалося, 
те, що я просто не міг пройти повз податливих дівчат, а позаяк їх не бракувало, то 
міг без особливих гризот розігрувати з Оксаною "ліниву", тобто благопристойну лю
бов. Можливо, філістери мене осудять як людину цинічну, але те, що я міг поко
ристуватися особою протилежної статі без моральних затрат та неприємних наслід
ків, завжди викрешувало в мені "солом'яну любов", яка спалахувала, яскраво горіла 
і майже безслідно й безпопельно зникала — нагоди до такої любові я просто не міг 
пропустити, а оскільки мої партнерки на таке йшли, то які ж можуть бути пробле
ми?..

Олег не потрапив до в'язниці, як інші наші приятелі, але з ним трапилося щось 
інше. Чи було воно результатом містичної помсти горбунки Зої, чи його призна
ченням, — не відаю. Річ у тім, що Олег після отого дивовижного з'єднання із Зоєю 
цілковито втратив інтерес до жіночої статі. При ньому, правда, залишилася Лєна, 
яка швидко й енергійно одружила його на собі: він же одразу ж по одруженні почав 
нагально грубшати, і це відбувалося просто на очах. Лєна ж, навпаки, залишилася 
худенькою, швидкою, турботливою, вона коло нього стрибала, як мала пташка біля 
зозуленяти в своєму гнізді, а Олег тільки й мав клопоту, що розтуляти рота, аби 
йому туди вклали щось смачненьке. Неробою, правда, він не був: закінчивши 
дорожній технікум, сидів у якійсь конторі, уранці, завжди в один і той же самий час 
виходив за хвіртку, зупинявся, гомерично позіхав, при цьому його рот розширював
ся на півобличчя, не зовсім естетично клацав зубами, стуляючи пащеку, тоді сонно 
озирав заплилими товщем очками білий світ, підіймав руку до потилиці, чухмарив 
її, зітхав, здвигував тілом і рушав, дибаючи ошинкованими ногами, взутими в якусь 
дивну, майже чотирикутну взувачку, — ніби це була імітація ратиць у чорта, що 
вирішив покинути чоргівське ремесло, аби зажити спокійним людським життям.

Було би банально назвати його "кабаном", — так його і без мене називали 
в'їдливі хлопчаки з нашої вулиці. Увечері повертався, пересуваючи здерев'янілі чи 
дерев'яніючі ноги, і його очі сиво палали від утоми. Влітку він доходив тільки до са
дового столика, біля якого вже стояла розкладачка, і плюхався на лавку — саме в 
цю мить із дверей випорхувала пташкою із тацею в руках його жіночка Лєна, підлі
тала до нього, общебечуючи, а він щось у відповідь помуркував чи кавкав, залежно 
від настрою на сущий день. Лєна розставляла перед ним миски, тарілки й тарі
лочки, склянки, чайник, каструлі й каструльки, сковороду, в якій щось шкварилося 
й шипіло, часом видно було, що те "щось" мало задерті зарум'янені стегенця, він 
простягав до них пухку, в складках, руку, хапав міцно, витягав те, що колись було 
куркою, качкою чи гускою, розламував тушку і вгризався вічно молодими зубами,

щедро запиваючи все те пивом. Отож він сидів за столом, самотній, як 
поганський божище, і довго, ретельно жував і чвакав, очка його в сальних мішках 
ставали при цьому круглі й блискучі, але той блиск поступово пригасав, а Лєна, 
налітавшись і нащебетавшись біля нього, присідала скраєчку на лавку навпроти 
чоловіка і дивилась на нього з неймовірною любов'ю та ніжністю, а може, вправно 
це імітуючи, і продовжувала щебетати, щось йому розказуючи, але він при цьому 
ніколи в розмову не вступав, адже був поважно зайнятий, і не до того йому було. І 
тільки по тому, як витирав рушником руки й вуста і видавав із себе глибоке 
зітхання чи видихання, а рука його простягалася до великого дзбана з компотом, 
чаєм, настоєм, кавою з молоком або ж із какао, Лєна підстрибувала, летіла 
швидесенько в дім, витягувала подушку, підстилку й ковдру і розстеляла все те 
охайненько, вигладжуючи ручками зморшки; Олег же вставав, здіймаючись як гора 
чи барило, затягував на штанях розпущеного на час їжі паска і дибав у дощату 
споруду в кінці садиби, де надовго пропадав; за цей час Лєна встигала прибрати зі 
столу, пурхаючи із хати й до хати, а коли все упорювала, то знову тихесенько
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присідала край лавиці й чекала, поки з рипом не розчахнуться дощаті двері і з них 
витиснеться Олег, і піде, дибаючи, до розкладачки, щоб повільно на неї (аби, Боже 
борони, не зламати) влягтися, простягтись на ввесь зріст. Лєна при цьому 
прискакувала до нього, турботливо обтикувала ковдрою, общебечуючи чоловіка, а 
він знову зітхав чи видихав із себе повітря і поринав у солодкі нірванні хвилі, 
видаючи голосне, могутнє хропіння, від якого злякано розліталися із садка залетілі 
сюди пернаті; нажахано тікав, задерши трубою хвоста, кіт, а великий, тлустий, як і 
господар, пес сонно виходив із буди, ішов, трусячи товщем, до розкладачки, 
підходив сміливо до господаря, лизав його в розхилені вуста і поважно лягав побіч 
на траві, звівши голову, адже це був його обов'язок — стерегти господаря, за що 
його тримали й годували, і пес це розумів — оберігав сон свого пана, а які в того 
були сни — хто і зна; напевно можна сказати, що не еротичні, бо й дітей у нього з 
Лєною чомусь не було, а може, він після того, як горбунка Зоя потягала його, 
прищепивши ніжне місце, по кущах, він уже й зачати не міг, а може, через це він і 
розтовстів, як це буває (так принаймні пишуть у книжках) у євнухів. Отже, в 
Олеговому садочку якийсь час вивишалася гора, схожа на малюнок у "Маленькому 
принці" Антуана де Сент-Екзюпері, на якому удав проковтнув слона, й удавом для 
Олега у ту мить був його сон, а він, можливо, відчувався слоном, що входить у 
джунглі того, чого нема. І так тривало доти, доки не випурхувала з хати тоненька, 
перев'язана хвартушком постать Лєни, вона підлітала до слона, якого проковтнув 
удав сну, і тицькала гострим пальчиком в Олегову щоку.

— Вставай, Олєг. Січас будіт по тілівізору фільм.
І Олег миттю прокидався. Сідав на розкладачці з готовністю богатиря із казки 

Марка Вовчка "Полонянка" і позіхав, рикаючи, ніби лев, а маленька жіночка- 
пташка біля нього радісно дзвонила сміхом.

— Ух, какой ти смішной, Олєг!
— Почему ето я смішной? — трохи ображено питався слон-Олег.
— Потому шо любімий! — ніжно улещувала його жіночка-пташка і обвивала 

його величезну голову рученятками, але обхопити тієї голови не могла.
— Дай губкі! — казала Лєна, а коли він наставляв свої тлусті, як сосиски, вуста, 

вона цьомкала його, ніби дзьобиком дзьобала, а тоді подавала руку, аби допомогти 
йому з розкладачки встати.

І це був момент дивовижний. Лєна в'їдалася ніжками в землю, ставала 
навкосину і без зусиль гору-Олега з розкладачки піднімала. Він ставав на ноги, вона 
ж біля нього — як горобець біля дуба.

— Що там за фільм? — питав мирно Олег.
— Наверно, їрунда какая-то, — цвіркала Лєна. — Как усігда!
"Московський ґедзь" у цій парі сидів міцно й надійно, тут ані Олег, ані Лєна не

змінилися.
Не хочу, щоб склалося враження, ніби описую Олега та його дружину 

злостиво чи іронічно, — навпаки, я повен до них співчуття, хоч вони увіч в 
цьому житті та світі щасливі. Чи ж  бо співчуття щасливим не є заздрістю? 
Не знаю, вочевидь, але не можу позбутися цілком безглуздої думки, що це 
їхнє щастя — результат містичної помсти горбунки Зої. Чи ж можна 
покарати людину щастям? Очевидно, інакше не виникав би в моїй душі 
жаль до них. Справжній щасливець, очевидно, не буває смішним. Адже 
смішний — це невідповідний до норм життя при кволості своїй, не силі. 
Смішний — це недоладний, отже, смішний щасливець — жалю гідний. А 
може, треба писати разом — жалюгідний? Не знаю. Не суди і суджений не 
будеш, — хоч судженими бути приречені всі: й ті, хто судять, і ті, хто не 
судять, адже буває гріх у безгрішності і безгрішність у гріху. Коли так, то 
буває щастя в нещасті й навпаки. Зрештою, ми жаліємо людей чи 
зневажаємо їх через гординю свою, а гординя буває сестрою милосердя, 
ним гординю свою спокутуємо. Отже, хай люди живуть як їм хочеться. "Не 
сунь носа не в своє- корито, — сказав давній мудрець (хто саме?), — а 
вдовольняйся своїм, навіть коли твоє не таке повне, як сусідське". А ще я 
десь читав: "Посмійтеся спершу з себе, а тоді з інших". Але й обгородивши
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себе тином таких цитат чи софізмів, я чомусь не можу цю щасливу пару не 
жаліти. Та Бог із ними!

10

Усе, що сталося з моїми друзями після їхніх узаємин із горбункою Зоєю, не 
могло мені послужити морально-научаючим уроком із простої причини, і я вже не 
раз про те казав: всі метаморфози та нещастя (з Юрком та Геннадієм) сталися 
задовго після мого гріхопадіння, але мені було досить їхніх розповідей, щоби 
змобілізувати власну відпорну силу і порвати жилку від гачка до вудки горбунки, — 
гачка, що його я, як усі проковтнув. Той гачок ще поболить, вважав я, але людині 
вольовій (а я себе таким бачив), не важко позбутися і його — в такій спосіб я ніби 
втішався зі слабкості своїх приятелів; повеличатися ж власного силою та 
витримкою для півнячої чоловічої природи — це сатисфакція. Був би я дурний, 
щоб і собі полетіти на той вогонь, у те пекло, що проковтнуло моїх компаньйонів, і 
там згоріти. Обміркувавши добре ситуацію, я вирішив, що в оповідженій історії є 
щось і смішне, отож варто мені ставитися до чарівництва горбунки Зої та її настир
ливості (спокусити нас і використати для якогось потаємного плану) іронічно. 
Єдине, в чому я мав себе переконати, що доступність Зоїна — це як кинутий 
отруєний шматок для птаха чи пса. Логіку мав елементарну: нечиста сила, містика 
й усіляка чортівня існує лише для тих людей, котрі в неї вірять, отже, віра є 
стимулятором, котрий усі ці речі для людей проявляє й оживляє. Віра ж ніколи не 
керується засновками логічними, скоріше навпаки, вона істинним називає не 
розумне й логічне, а чуття, почуття і бажання бачити річ так чи інакше, — що їх 
наділяє функцією розуму. Відтак нереальне стає сущим, і можна твердити, що воно 
в житті справді є. Це значить, що нереальне є породженням нашого таки чуття — 
не розуму, тому ми й потрапляємо у владу собою ж створеного. Нечиста сила, 
містика і всіляка чортівня, гадав я, існують суб'єктивно, а не об'єктивно, можна 
гадати, що вони створені Богом для нашого опитування. Єдине, що об'єктивно 
існує* поза нами, чуттям нашим, розумом, уявою — це Бог, котрий такий же 
неосяжний, безмежний і непізнанний, як безконечність. А може, безконечність 
Богом і є. Його можемо тільки пізнавати, але не пізнати.

Я вирішив, маючи в собі задатки слідчого, ставитися до горбунки Зої як лікар до 
пацієнта, чи, точніше, як учений-дослідник до кролика чи пацюка. Тобто — кожен 
її рух і дію аналізувати й контролювати розумом, самому залишаючи ся холодним. 
Коли ж мені доведеться із Зоєю (слабке моє місце) таки піти на фізичне 
зближення, то чинити лише так, як чинив раніше із легкодоступними дівчатами, 
причому тут бажано обійтися і без "солом'яного кохання", адже входити у стосунок 
із жінкою сильної містичної енергії (а те, що Зоя нею володіє, не сумнівався) 
завжди небезпечно і результати такого з'єднання важно передбачити.

Ось яку броню вдягнув я на себе, рушаючи на цю прю. Мені без потреби 
уникати дівчини, зате іронії не маю позбуватися ніколи — це мій меч. Я вже кілька 
разів (на пляжі, біля вікна Білого дому) витримував силу містичного наслання 
(назвемо його чаруванням) горбунки Зої і, хоч це було нелегко, але його витримав. 
Отже, мені треба, думав я, не ковтати наживки на закинутому її вудкою гачку, а 
чинити так, як робить обережна й хитра риба: обкусувати приманку зусібіч, не 
забуваючи про її смертоносність чи лихоносність і хіба імітувати акт заковтування. 
Така риба наживку поїдає, але ніколи на гачка не настромиться. Відтак інтерес мій 
до горбунки Зої мав бути не більший від інтересу до гри. Не до дійства, а — гри, — 
адже гра ніколи не є серйозною, бо вона імітує серйозність. Я мав ще ту перевагу, 
що об'єкт мого інтересу мною був певною мірою вивчений, я ж для нього — земля 
незвідана. Але чи це так? Не треба забувати, що Зоя дружила з Оксаною, яка могла 
чимало їй про мене розказати.

Перш ніж надійшла ота пам'ятна ніч, яку хочу описати докладно, мені довелося 
з горбункою Зоєю кілька разів здибатися. Впало у вічі, що Зоя таки вийшла на лови 
(у мені навіть звучала пісенька із п'єси Фредра "Дами й гусари": "Ми йдемо на лови, 
на лови" — я її тоді частенько поспівував, щоб зберегти в собі іронічний настрій, а
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п'єсу цю я бачив у виконанні львівських акторів театру імені Заньковецької, які тоді 
гастролювали в Житомирі), — бо кілька разів продефілювала повз мої вікна зовсім 
так само, як тоді, коли втискувалась у нашу.-компанію і робила розвідувальні 
обходи.

"Що ж, — думав я, дивлячись на неї з глибини кімнати, — засоби вивірені та 
стереотипні. Що далі?"

Далі ми перестрілися на вулиці, і вона знову попрохала в мене книжку Амброза 
Бірса. Я книжку почитати дав, бо мені раптом стала цікава її реакція на літературу з 
містичним началом. З другого боку, відмітив, що й узяти книжку, прочитати, по
вернути її, обговорити — чудовий легальний спосіб ловів. "Ми йдемо на лови, на 
лови!" — іронічно наспівував я, чекаючи, поки книжка буде прочитана. Врешті 
книжка була прочитана, а щоб повернути її мені, Зоя прийшла до мене додому. Я 
жахнувся! Бракувало ще, аби це помітила моя мати з її строгими педагогічними 
принципами: боротися з двома жінками жодному чоловікові не під силу. На щастя, 
мати пішла на закупи в місто, і, поки Зоя в мене сиділа, висловлюючи захват од 
книжки, мати десь щасливо стояла в чергах і горбунки в мене не застила: лишалася, 
правда, небезпека, що цей прихід засікли всеоглядні сусіди, тож матері моїй про те 
ще донесуть. Гріх то, звісно, невеликий — зустрітися з сусідкою, але ж із якою? Під 
час гостювання магічного погляду Зоя не запалювала, але поводилась, як проста, 
розумна й цікава дівчина з оригінальним мисленням, трохи, звісна річ, наївним, я 
би сказав, первісним. Але книжок вона прочитала багато, правда, хаотично і 
безсистемно, — що трапиться під руки, як бувало в дівчат із зачатками духовності, 
але без доброї освіти та культури. Говорила Зоя зі мною, як завжди, досить чистою 
літературною мовою, але з елементами просторіччя. Очевидно, я дивився на неї 
справді як дослідник на кролика, а це значить іронічно, правда, до певної міри, 
щоб вона цього не відчула, але вона, здається, те відчувала і, очевидно, тим 
турбувалася. Жодних ознак чарування цього разу таки не було, цікаво, що Зоя 
намагалася сподобатися мені натурально, через що обличчя її було по-особливому 
осяяне, і я весь час зупиняв на ньому погляд: байдуже пройти повз красу ніколи не 
міг. Але досить було перевести очі на її спотворену спину, власне на плечі (бо 
сиділа проти мене простоглядно), як той чар охолоджувався і зникав. Я не бажав 
удаватись у просторі балачки, боявся-бо, що надійде мати, тому сам говорив мало, 
хоч язик у мене свербів, — вона, як і Оксана, вміла спонукати до розмови, при 
тому цілком ненав'язливо, я подумав, що Оксанин урок вивчила добре. Зрештою, 
настала пауза, після якої гості йдуть: Зоя попросила в мене ще якусь книжку, 
подібну до Бірсової. Я дав їй Едґара По, тим самим прирікши себе на ще одне її 
відвідування, яке вже може відбутись у присутності матері, тоді ґвалту мені не 
уникнути, — мати не терпіла, коли я приводив друзів додому, навіть хлопців, не 
кажучи вже про дівчат — ця риса в неї була фатальна. Тому я вирішив випередити 
події і сам підійшов до Зої, коли вона стриміла у вікні, — цікаво було мені й інше: 
чи не випробовуватиме й тепер свого магнетичного погляду з усіма наслідками. 
Але, очевидно, досвід від перечитання "Людини і змії" Амброса Бірса її чомусь 
навчив: не бажала уподібнюватися до змії і тим мене відлякувати.

Зоя книжку вже прочитала, заявила, що Едгар По не такий цікавий, як Амброз 
Бірс, бо пише трохи каламутно, а може, він трохи божевільний, але все одно 
задоволення мала велике, і так далі і тому подібне. Книжку вона винесла, 
попросивши щось іще. Але більше подібної літератури я не мав, про що прямо 
заявив.

— Нічого, — сказала Зоя, мило всміхаючись. — Дай, що вважаєш цікавим і 
добрим.

Отже, вона щодо мене тактику змінила, тобто намагалася сподобатися без своїх 
чортівських штучок, і я почудувався її проникливості.

Але чарівництва щодо мене не покинула, бо відтоді, як почали ми отак 
здибуватися, я став відчувати, що мене посідає непояснимий неспокій, цілком, 
скажу, ірраціональний. Одне те, що мені було приємно з Зоєю контактувати (вона 
на цілу голову була вища навіть від найрозвиненішої із-між наших дівчат Оксани), 
ба більше, нестримно до того вабило, не зважаючи на броню, якою себе оточив.
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Наприклад, хотілося пройти повз її вікно, хотілося, щоб проходила повз мої вікна 
вона, хотілося за нею стежити, хотілося порозмовляти, бо не мав я тепер після 
відчуження Юрка собі достойного співбесідника, язик же у мене завше висів 
вільно. Не бажав я підійматися у місто і відвідувати друзів інститутських, чи ходити
з ними в місця публічних розваг — на танцюльки чи на пляж, шукаючи собі 
тимчасових задоволень. А найдивніше, не хотілося відшуковувати легкодоступних 
дівчат і запалюватися улюбленим моїм "солом'яним коханням". І цей період у мене 
затягся, тобто я був ніби прив'язаний до дому, вулиці, може, й Оксани — єдиного 
мого рятунку від навадження, але найбільше-таки до горбунки Зої, бо хотів я того 
чи ні, вона починала мене цікавити не лише як піддослідний кролик, а по- 
справжньому хвилювала мою плоть — кожен знає, що там, де хвилюється плоть, 
розум не помічник. Але мій розум поки що поразки не терпів, і броня моя — іронія 
моя, слідство моє залишалися при мені, однак я став ніби розділений на дві 
іпостасі, які вступали між собою у видиму боротьбу, і не міг не розуміти, що 
боротьба цих іпостасей і є моїм змаганням із горбункою Зоєю. Я навіть жартував 
сам із собою, що Зоя — це голос плоті моєї, а я — голос розуму мого, отже, моє 
самолюбство не має допускати, щоб перемогла вона, себто — плоть.

Інколи я заставав її в Оксани, і ми мило теревенили, як і тоді, коли компанія 
була багатолюдніша, отож і компанія ніби залишилася, але тільки трикутник із неї: 
дві дівчини й один хлопець. Однак, на пляж чи на прогуляння я виходив тільки з 
Оксаною, в цьому випадку горбунка Зоя була відторгнена.

— Знаєш, — сказала якось Оксана, коли ми блукали по скальних стежках, — 
по-моєму, Зоя в тебе закохана.

— Любити не заборониш, — байдуже сказав я. — Принаймні я в неї не 
закоханий.

— Думаєш? — спитала Оксана своїм невиносним тоном.
— Переконаний, — мовив я.
— А ти можеш бути в когось закоханий? — із серцем спитала вона.
— Ну, тимчасово так, — відповів я з усмішкою. — Я здатний тільки до 

"солом'яного" і до "лінивою" кохання.
— Що значить "лінивого"? — спитала вона — очевидно, що таке "солом'яне" 

кохання,знала.
— Ну, це як у нас з тобою, — признався щиро я.
— А на "солом'яне" до мене не здатний?
— Ти мене до цього не спонукаєш...
Оксана надулася. Я не зовсім збагнув, чим її образив, адже говорив те 

жартівливо, відтак ніби й жартував — здається, це була та сама пісня: коли я не* 
хочу проголошувати перед нею ритуальних слів, що розчинять переді мною 
дванадцять її дверей, отже, я до кохання не здатний, або ж хочу зірвати ягідку, а 
кісточку не посадити в землю, щоб виросла ягідка нова, а випльовую її в сміття. 
Справді, тяжко буває з такими славними дівчатами, як Оксана. І то тому, що рація 
за нею, а не за таким гонивітром як я.

Здається, горбунка Зоя розуміла чудово, що перед нею супротивник не такий 
простий, як попередні: Юрка вона зламала як тендітну квітку, вдихнула скільки 
хотіла запаху тієї квітки, недбало кинула під ноги і наступила підбором; Геннадія — 
як лозину, нервово поламавши її на цурпалки, а тоді знову-таки викинувши; Олега
— як гілку дерева, яку теж поламала і підпалила; я ж був, хоч це, може, й 
нескромно звучить, ніби дерево, яке без допоміжних засобів, тобто без сокири і 
пилки, не звалити. Отож сокирою та пилкою стало в неї поступове чарування, бо й 
пилка, й сокира стинають дерево поступово, не за раз. Ось чому, гадав я, наші 
стосунки розтятися й набрали зовсім інших форм, ніж стосунки її з моїми 
приятелями.

Інколи після зустрічі зі смиренною, доброю, розумною, навіть лагідною Зоєю, я 
бурмотів під ніс: "Вовк одягає овечу шкуру". Зрештою, неґацію до неї мусив у собі 
розпалювати задля самооборони, бо моє фізичне єство протестувало супроти такої 
неґації — воно Зої прагло: очі мої хотіли її бачити, вуха слухати, пальці відчувати, 
вуста сприймати, а вуди взяти. Саме тоді вперше я почав думати, що любов між
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особами різної статі — це не мир, а війна, взаємне завоювання і поборювання, саме 
тому на цьому полі відбувається стільки трагедій, драм або й трагікомедій: інколи 
таке змагання ведеться не на життя, а на смерть, отож і Смерть тут має часом 
немалу поживу; іронія долі в тому, що це війна за з'єднання — не роз'єднання — в 
одній іпостасі і двох взаємозаперечних іпостасей, і така війна в деяких людей стає 
смислом їхнього існування, тобто вони на цьому полі ніби воїни-професіонали. Я 
ж  хотів, щоби велася не війна, а гра, — ось чому вважав, що позиція моя, хоч і не 
зовсім високоморальна, як на святенницькі очі, але принаймні шляхетна. Але 
війна, навіть найбільш кроволийна — також гра, отож, здається, моя гра почала в 
не‘С війну, переростати — недаремно вдягався я у броню.

Горбунка Зоя знову почала приходити в мої сни, які стали розколошкані, 
уривисті і більше змучували мене, ніж оновлювали та підсилювали. Здається, 
це також був компонент війни. Юрко мені якось розказував, що каґебісти, аби 
зламати людину, не дають їй спати, ведуть допити вночі й цим найбільше свою 
жертву виснажують. Зоя, очевидно, цей метод узяла, кажучи канцелярською 
мовою, "на озброєння". Сни мої стали сумішшю жахів та еротичних сцен. 
Наприклад, мені привиділося якось, що Зоя розрубує мене сокирою на 
кавалки. Я лежав, як герой пригодницьких творів, обплутаний вірьовкою, мов 
лялечка, а вона підходила до мене з кривавою сокирою, схожою на алебарду, і 
її прегарне обличчя починало видовжуватися, зміщатися, як відбите у 
хвилястому чи кривому дзеркалі: лоб ставав непропорційно великий, як і 
висунута щелепа із кінськими зубами, очі вилазили з орбіт, а часом із них 
випадали, звисаючи на ниточках, а потім ті ниточки знову втягували очі в 
очниці.

— Коли не полюбиш мене, розітну! — сказала вона і втягла одне звішене на 
нитці око.

Хотів щось відказати, але язик був німий. Стирчав у роті колодкою, ніби кляп, а 
може, в мене в роті і справді стримів кляп, як у героїв пригодницьких творів, і 
тільки очима я міг щось казати.

Тоді Зоя підняла наді мною алебарду і з маху опустила на мою ногу. І нога 
відлетіла від мого тіла, мов поліно. Але кров не полилася, тільки вода. Тоді Зоя 
поставила мою ногу на колодку-пенька для рубання і розколола її надвоє.

— То що? — повернулася до мене. — Продовжувати?
— Продовжуй! — хотів сказати я, але в мене вийшло: — Мм! Мм!
Вона вульґарно сплюнула на руки, як дровосіка, і знову знесла алебарду. Вода 

витікала з мого стегна, де відрубано ногу, як із ринви: клекітлива, бурлива і 
каламутна.

— Гух! — друга нога відскочила від стегна, і звідтіля потік струмок. Але я не 
відчував ні болю, ні урази, тільки свербіж. Сокира розрубала не тільки мої ноги, але 
й мотуз, яким був сплутаний, я з полегшенням відчув, що він опав із тіла, і я зміг 
сісти, обіпершись об стіну, складену з трухлявих колод. Вийняв із кишені сигарету 
й закурив. Зі стегон, наче з двох ринв, із клекотом виливалася вода, я ж 
спокійнісінько попивав дим, іронічно дивлячись, як горбунка Зоя (обличчя й досі 
мала криводзеркальне), мостила мою ногу на колодку-пенька.

— Мадам, — сказав я, пускаючи синє колечко диму. — Чи не вважаєте: 
нелогічно виходить. Ви мене нищите в ім'я своєї любові, то до чого, прошу мені 
сказати, та любов?

— До того, що мусив мене полюбити! — сказала горбунка Зоя, вкрадливо до 
мене наближаючись і несучи напоготові алебарду. Вода, що лилася з моїх стегон- 
ринв, викочувалася на заросле сухою травою подвір'я й оточувала пенька-колодку, 
де рубалися дрова, а цього разу мої ноги, — уламки їхні стирчали з води 
цурпалками.

— Але це безглуздо, мадам, "мусиш мене полюбити", — сказав я, обпертий об 
стіну із гнилих колод. — Хіба змушена любов — любов?

— А мені байдуже, — сказала горбунка Зоя, зводячи над головою алебарду. — 
Зараз тобі буде капець!..

Я прокинувсь у холодному поту...
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Але такий бузувірський сон привидівся мені лишень раз, очевидно, для 
острашки: нормальний елемент при чаруванні. Інші сни були мирніші, спокійніші, 
здебільшого еротичного і не завжди пристойного характеру, із надмірностями, про 
які розповідають тільки в брутальних чоловічих товариствах: чи й це був елемент 
чарування, не знаю, — очевидно, що так. Я навіть почав записувати ці сцени із 
чисто наукового інтересу (відомо, що сни мають здатність забуватися), щоб 
збагнути, чи є система в тому чарівницькому сеансі. І помітив, що таки є: то 
масована атака на моє тіло, але не на розум, бо навіть уві сні, як в описаному вище, 
я збагнув тверезість мислення. Але тіло моє не було моїм союзником, воно попри 
все завойовувалося, кволішало, слабшало і виявляло капітулянтські настрої. Через 
це я чудово тепер розумів, чому такий виснажений і схудлий був Олег у той час, 
коли подібні атаки велися проти нього, та й чому став опісля ненажерою, хотів 
поповнити своє виснаження і так і не зупинився. Я теж ходив невиспаний, 
млявий, а водночас запалений любовною тугою, яка іноді доводила мене до того, 
що аж вити хотілося.

(Записів еротичних снів оповідач цієї історії мені не дав, хоч дозволив прочитати, я 
їх не подаю в переказі, щоб охоронити цноту читача — їх міг би подати без моральних 
засторог хіба Юрій Андрухович чи його епігони; я ж такі застороги маю, отож хай 
читач, схильний до статевих надмірностей, мені вибачає, — на письмі ці записи 
звучать бридаишо; опісля оповідач ці записи спалив, щоб вони не потрапили на очі його 
дітям, які мають звичку нишпорити, де тільки можна, та й не хотів, щоб вони 
потрапили на очі Оксані, бо та теж любила зазирнути куди не треба; Оксана, 
вийшовши заміж за оповідача цієї історії, почала виявляти певну нетерпимість до 
свого чоловіка, і він міг побоюватися, що після прочитання записів тих снів вдарили б 
грім та блискавка, і то не ліпше, як розрубування його тіла на частини. До речі, в 
житейській практиці такі вандальські акти жінки справді здійснюють і не раз, і не 
уві сні, тож оповідач мав підстави остерігатися. — Примітка автора).

Система чарівницьких заходів горбунки Зої була в тому, що все, що відбувалося 
у снах та в дійсності, різко між собою дисонувало: в дійсності все було чудово, 
симпатично, привабливо, а в снах бридашно і жахно; отже, як у видимій іпостасі 
горбунки Зої помічалася диспропорція і з'єднаність красивого й потворного, так і 
чуттєвий образ її творився на тій-таки основі, тобто на дисонансі.

Які ж висновки зробив я з усього того, підсумувавши свій досвід, і, як кажуть 
науковці, "зібраний матеріал"?

Перше: любов між мною і горбункою Зоєю, — а що це була таки любов, не 
будемо лукавити і блазенно ховати обличчя в подушку, — була найзапеклішою 
поміж нас війною.

Друге: та війна велася — як любили зображати в середньовічні часи, особливо в 
пізньосередньовічні, — в мені як змагання душі та тіла, тобто розуму і похотіння 
гріха.

Третє: посудом для діяльності розуму був день, а для діяльності похотіння гріха
— ніч.

Четверте: горбунка Зоя стала втіленням цих двох різноякостей, не тільки у 
своєму фізичному образі, але і в духовному, отже, вона — ніби оживлений символ, 
образ духовної брані.

Вже зазначалося, що я в цій війні не переміг, і нічого дивного в цьому нема: 
поки топчемо грішну землю, інакше й бути не може.

"Голова наша в повітрі, тобто в небі, — сказав якийсь мудрець, — а ноги в землі, 
тобто в поросі, що є прах".

11

То був перший акт моєї трагедії, чи трагікомедії, чи драми — хай читачі 
визначають це самі, хто як знає і вміє.

Тепер другий акт, — адже відомо, що сучасні п'єси дводійні. Перший акт я 
називаю "День", а другий — "Ніч", хоч про ночі йшлося і в дії першій. Та ніч була 
засновком, вводом у дію другу, отже, структурно все виглядає нормально...
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І прийшла та ніч, ніч сповнення гріха, отже — ніч гріха, темна, безмісячна, 
беззоряна, ніч без неба, я б сказав, бо замість неба залишилася тільки пітьма, ніч, 
коли я не міг заснути і коли на нашій вулиці погасли ліхтарі, можливо, через 
несправність, а можливо, через пізній час, а можливо, через чарування горбунки 
Зої, коли навіть стежки й дороги не світліли, ані стіни хат, бо покрилися умброю, 
коли трава ставала залізною, а ріка налита по вінця не водою, а розтопленою 
смолою: коли моє тіло посіла така дика, нестримна і незбагненна туга, що я 
метався, як нічний чорний метелик, по кімнаті, безсило б'ючись об залізні стіни. 
Мені здавалося, що посаджений я у величезного казана, герметично закупореного, 
як бубон, а під ним якась сатанинська сила розпалювала вогонь, а може, я 
опинивсь у мідному волі, в якому було спалено Северина Наливайка, отож стіни 
того казана чи вола почали розпікатися і розпалювати повітря, що в ньому було, — 
ставало неймовірно душно. Я дихав, як викинута на берег риба: добре знав, бо 
мозок мій і розум не розпалися, мов картковий дім (карти ще тулилися докупи), 
що не повинен зараз виходити з дому, інакше свою гру програю, бо там мене чатує 
ніч ув образі горбунки Зої, і та ніч мене безповоротно пожере. Я збагнув, чому 
Олег, оповідаючи про своє гріхопадіння, говорив, що вона, горбунка Зоя, чигала 
його повсюди, куди б і коли б він не пішов, отже, як тільки відірвався від людей, 
вийшовши у безлюдне поле, як відразу ж із нею передибався. Я відчував те ж таки. 
Тобто виходило, ніби вона розлилась у цю безпредметну і безформну пітьму, і 
кожен кубічний сантиметр її напоєний горбунчиним єством, отже, й присутністю, і 
це розлите єство і є тим, що чатує на свою жертву, воно митпо матеріалізується чи 
антропоморфується у горбунку Зою, стікаючись із шаленою, не пізнаною розумом 
швидкістю тоді, коли з'являються для того умови, суть яких у тому, що жертва стає 
беззахистна. Все це я знав і розумів, хоч прискіпливий читач може сказати: так 
розгулялася моя гра уяви. Можливо, й так, а_розгулялася вона тому, що були до 
того реальні побудники. Я твердо знав і розумів, що мені не можна виходити з 
цього казана чи вола, під яким невидима сила давно розпалила вогонь і стіни якого 
вже стали тьмяно-червоні, бо тільки тут мій захисток. Можу тут згоріти і спопеліти 
як спопелів у мідному волі Наливайко, але слава його та ідея, кажучи патетично, 
вийшли звідти неушкоджені, отже, тілом він згорів, а не розумом і не духом. Моя ж 
біда була в тому, що ніякої ідеї в собі я не носив, принаймні пожиткової для інших, 
а дух мій розтрачувався на дурниці, яйця виїденого не варті. Свій час і розум я 
присвятив грі, а не поважній справі, а гра — це не тільки образ вічності, але й 
порожнечі, бо є порожнюванням. Отже, дух Та ідея тут мене не врятують, бо їх 
нема. Саме тому я мусив із хати вийти, і я вийшов* власне, викинула мене, як 
сміття, шалена моя і нестримна любовна туга,-тобто єдина вартість моя — тіло, що 
є похотінням гріха, його я і рятував, але союзником розуму, як говорилося, воно не 
було, бо не може ним бути.

Здавалося, як тільки вийду (а виходив а, мов злодій, через вікно, щоб не 
потурбувати матері, яка чутливо спала), відразу ж зустрінуся з горбункою Зоєю — 
хай веде мене, куди заманеться. Але цього не сталося. Вулиця була темна, порожня 
і нежива. Ніде не світилося, хоч у місті завжди в когось світиться, незалежно від 
пори ночі. Я трохи постояв, із одного боку, розчарований, а з другого, потішений, 
бо так само, як приємно усвідомлювати, що лихий сон — тільки сон, а не дійсність, 
так само приємно переконатися, що моя (як перед тим Олегова) переконаність, 
ніби горбунка Зоя чатує мене на кожному кроці, була лишень манією.

Рушив сторожко дорогою, озираючись; тут на вулиці, не було так душно, як у 
хаті, але так само парко. Ноги повели у бік Білого дому, і цей єдиний двоповер- 
ховик, який здаля відсвічував ясними стінами, був сьогодні ніби чорна брила, чи, 
точніше, — чорна діра, і мене тягло в ту діру,’ наче вона була почварою-помпою і 
втягувала в себе повітря, а я був пушинкою чи пером у тому потоці. Не знаю, як це 
сталося, чи щось із моїми очима, чи було то наслання, в існування якого раніше 
ніколи не вірив, але відбувалося саме так, мушу це законстатувати. Я йшов, ледве 
торкаючись ногами дороги, чи мене вело, чи втягувало, не відаю. І тут змушений 
був зупинитися, бо якраз навпроти, зовсім близько почувся теплий, навіть 
задушевний голос горбунки Зої:
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— І тобі сьогодні не спиться? Душно так!
— Душно! — сказав я, лізучи в кишеню по сигарету та сірники. Коробочка 

затарахкотіла.
— Не світи! — сказала Зоя. — Така цікава ніч! Темно, хоч в око стрель!
— Тим більше треба її освітити, — сказав я, уже заспокоюючись, бо перший 

одур минув, і я знову відчув себе ніби нормально.
— Тоді ти її уб'єш, ніч! — шепнула горбунка Зоя.
— Я цього й хочу! — мовив і запалив сірника. Хотів, щоб той вогник освітив її, 

але вогник ніби опинивсь у кулі, схожій на мильну бульбашку, і осяяв тільки мене. 
Я закурив і спрагло випустив дим.

— Сідай коло мене, посидимо, — мирно сказала Зоя. — Люблю такі ночі. 
Значить, вона сиділа на лавці біля свого дому. Однак я біля неї не сів.
— Такі тобі принадні? — спитав.
— Та ж звісно, — мовила Зоя. — Ніхто на тебе не дивиться і ти ні на кого. Ніч

— то чудово. Вона в одній барві, отже, однозначна.
Дивно, Зоя філософствувала. Дівчатам це не властиво. А може, це ще один 

гачок із її вудки?
— Тоді найщасливіша людина — сліпий, — сказав я.
— А що ти думаєш?.. Ходім, прогуляємося! — мовила.
— Куди?
— Куди поведеш, — сказала. — Мені з тобою приємно. І підкорятися хочеться.
— Ну, це діло таке! — муркнув я.
Ми йшли темною дорогою вулиці, торкаючись плечем плеча.
— Дівчата люблять, щоб їх вели. Тоді ніби захищені.
— Як сліпі од образів і барв світу?
— А чому б і ні? — сказала сокровенно горбунка Зоя. — Характер у мене не 

скажу щоб янгольський, часто роблю все наспротив, а тобі хочеться покорятися.
— Чому ж так? — спитав я, не ховаючи іронії.
— Бо не розумію тебе до кінця. Інших розумію, а тебе ні.
— Отже, в мені ніч?
— Мабуть, день. Бо ніч простіша дня. Ніч ховає, а день виставляє.
Очевидно, мала на увазі свою потворність. Але ж була у ній і краса!
— Виставляє незрозуміле в мені? — спитав.
Але Зоя ніби не почула цього запитання.
— Ніч лагідна, — сказала вона.
— Цитуєш Фіццжеральда?
— Кого?
— Є така книжка американського письменника Фіццжеральда, — пояснив я.
— Даси почитати? — пожвавішав її голос, але відразу ж упав. — Ні, вже не даси! 
Цього разу промовчав я. Отже, вона ніби знає, що має статися між нами, і відає,

що то буде кінець наших стосунків, інакше б не казала такої фрази (цо речі, слово 
відьма — від “відати”).

— Ти з усіх ваших хлопців мені найбільше подобаєшся, — сказала Зоя протягло.
— Але такий іронічний ти, такий холодний, не знаю, як із тобою поводитися.

— Це я холодний?
— Холодний, — тихо сказала Зоя. — Ніби крижаний, через те і недоступний. І я 

тебе навіть боюся.
— Боїшся, що вчиню тобі зле?
— Ні, цього не боюсь. Але холоду твого боюся. Боюся не вистачить мого тепла 

розтопити тебе.
— А навіщо мене розтоплювати?
— Щоб ожив, — тихо сказала Зоя.
Мушу відзначити її проникливість. Справді, ішов до неї одурманений по 

зав'язку, несамовитий, налитий ніччю й тугою, ішов обеззброєний, без меча іронії і 
без риштунків, але тепер, коли ми мирно так розмовляли, коли в її голосі забринів 
смуток, коли ніч дозволила їй говорити признання, тобто одверті речі, броня знову 
надійно і щільно облягала моє тіло, і я відчував себе дослідником, а її ніби
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тремтливим кроликом, що в нього дослідник готується ввігнати скальпеля. Саме 
через це й іронія не зникала з мого голосу, і ті мої навідні запитання й були 
скальпелем, яким я, здавалося, вправно розрізав її кроликову, піддослідну плоть, 
щоб побачити, які болячки ховаються під його м'якою шкуркою. Але чи щирою 
горбунка була? Чи не плела навколо мене і в мені павутиння, як трутноносна 
павучиха? Чи не ховала своєї трути, аж доки павутиння не буде сплетене? Цього не 
знав, але остерігатися треба було би. З другого боку, від її слів у мене виростала 
цілком дурна пиха, півняча пиха, яку в собі завжди ненавидів, бо вона, попри все, 
не давала мені бути аж таким холодним, як бажав. Отож мені і стрелила до голови 
думка, що Зоя вдає із себе таку тиху, покірливу та смутну, аби дочасно не злякати 
мене, щоб я заплутався в павутині, чи ж бо переконався б у нешкідливості 
закинутого нею гачка, або ж, надутий пихою, забув про нього.

— Даремно славословиш ніч, — сказав я ніби й запізнено, — бо ніч лагідна 
тільки позірно. Ніч у людині збуджує темряву, отож злодії та злочинці вибирають 
собі ніч. Вночі коїться більше нещасть, як удень, бо темінь на те й тьма, щоб 
покривати зло. Через що ніч привабна хижакам, чарівникам, відьмам, якщо вони в 
цьому світі є, — я навмисне ввернув цю фразу. — Принаймні хижаки напевне є.

— Ми такі різні, — сказала тягуче Зоя. — А може, ніч дає прихисток кволому і 
безприхисному?

— Може, — згодився я — Кволому і безприхисному, а через те і хижацькому, бо 
хижак шукає кволого і безприхисного.

— Тоді те кволе і безприхисне — я, — кавкнула тихо Зоя, і я аж рота розтулив 
од здивування: цього і я, і той, хто прочитає ці записки, здається, ніколи б не 
сказав.

— Тоді я — хижак! — жартуючи клацнув зубами. — І з'їм тебе, як Червону 
Шапочку.

Кинувся до неї, а вона звинно і легко, як змія чи вуж, прослизнула в темряву і 
раптом розреготалась, як уміла: пронизливо, рипуче і неприємно. Смішно їй і 
справді могло бути, адже кволим і неприхисним більше був я, ніж вона, 
незважаючи на свої бутафорські мечі та риштунки. Від того сміху мене ніби 
крижаною водою облило.

"А що, коли використати цей момент, — подумалося, — і втекти. Отак шугнути 
в темряву і пропасти з її очей?"

І тільки з'явилась у мені ця спасенна думка, як побачив неподалік од себе 
розпалені бляшки Зоїних очей, які засвітились у мій бік, ніби котячі, й цілком мене 
спаралізували. Відчув, що тіло побиває трем, що я трачу рештки волі, тим більше, 
що очі ті почали розпалюватися в невеличкі сонця, ніби дві кульові блискавки. Я 
заворожено стояв і покірно чекав, поки вони до мене наблизяться.

— Повернемось чи підемо далі? — спитав мій дерев'яний язик.
Палючі бляшки поЬасли, я полегшено втяг повітря. Ми були неподалік річки, 

тут стало вільготніше, ріка дихала у ніч болотом і запахом риби.
— Як накажеш! — почувся тихий і смутний голос. — Я тобі покірна!
— Гадаєш? — спитав я вже іронічно.
— Так, — відповіла і підійшла до мене впритул, торкаючись грудьми, аж я 

виразно відчув її набубнявілі сочки. І від тих сочків полилося на мене тепло. 
Струмливе, нервове, від якого відчув у голові хмільний заворот.

— Ходім на острів, — сказав я, відступаючи, бо сочки вже й припікати мене 
почали.

— Слухаюсь, володарю! — жартома вигукнула Зоя, і я знову вразився: чи не пере
бирає вона собі мою зброю, тобто іронію? Це виглядало так, як у розбійника, котрий 
сплутав жертву по руках і ногах і добивавсь у неї, аби вона наказала себе вбити.

Ми пішли через греблю. Шуміла вода, від обійсть спокійно погавкували пси, а 
небо залишалося чорне і непрозоре, без зірок та місяця: чорне небо — це зникле 
небо.

Зоїна рука торкнулася моєї, і знову відчув її тепло. І мимоволі взяв ту руку в 
свою, і пострумувало по мені тепло, ніжне і якесь справді покірливе — було від 
того приємно.
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Йшли мовчки, ніби дістали перше вичерпання і хотіли послухати своїх тіл, які 
ставали наче сполучені горнятка: наповнення одного ставало наповненням другого. 
І це було чудово. З багатьма дівчатами мав я діло, але подібного не відчував ні з 
ким. А це було блаженство: мир, який настав між воюючими сторонами, чи, 
точніше, короткочасне перемир'я, яке пожадане обом військам. Але таке перемир'я, 
як оповідають ті, що побували на справжніх війнах, тривожне й добра не віщує. 
Його залюбки використовують, аби передихнути чи запасти в короткочасний сон, 
але обидва війська знають, що це тиша перед бурею. Адже і перед бурею настає 
подібна тиша, коли все завмирає в настороженому чеканні. Насторожене чекання
— це і є короткотривалий мир.

І от ми опинилися на острові, де були тільки ніч та ми. І та ніч стала така густа, 
як чорна смоляна вода у річці. Смоляна маса стискувала всі речі та тіла, ніби 
облягаючи їх, як шоколад начинку. І всі речі непорушно такими залишилися, а ті, 
що могли рухатися, здобули силу взаємопритягання. Через це пісок біля річки став 
каменем, а трава позв'язувалася чи позливалася в пучки, через це розкидані по 
острову пляжниками й рибалками папір та газети розплавилися і ввійшли в землю, 
як чорнило. Через це я знову відчув біля своїх грудей сочки Зоїних перс, і вони 
зробилися жерлами опромінення. Отрутними жерлами опроміненім стали її очі, а 
найбільше вогнище запалало посеред її тіла. Ми жагливо, стогнучи, цілувалися, 
тручись одне об одного, як крига у весняну повінь, тільки не кригою ми були, а 
розжареною міддю.

— Ти холодний! — шепотіла спрагло Зоя. — Ти мене морозиш!
Мені ж здавалося, що я спалююся. Моя іронія виплюнулась із мене, як згусток 

слини, мої риштунки розплавилися, як поліетиленова плівка, і стекли з мене разом 
із потом, яким почав густо покриватися. Але, можливо, вона мала рацію: здається, і 
справді я був холодний, бо в мені почав, ніби волохата жаба, виростати жах. Чому, 
не відаю, але він ріс, як ракова пухлина при пришвидченій зйомці: я чорнів ізсере
дини, і тільки шкіра моя палала, як лите тіло мідного вола. Але всередині мене 
панувала вічна мерзлота, якій я так само не міг дати ради, як і вогневі, яким палала 
моя зовнішня оболонка-плоть.

— Не можу тебе розтопити, не можу! — стогнала Зоя. — В чому річ? — 
Вигукнула вона раптом і відступила від мене на крок. — Не хочеш? Чи ти 
бідолашка?

— По-моєму, бідолашка ти, — сказав я ніби й спокійно, дивлячись, як знову 
розпалюються переді мною сліпучі бляшки її очей — ось дпя чого вона відступила. 
І я стояв одерев'янілий, тілом моїм бив дрож, а піт котився струмками.

І тут очі її раптом погасли, і я почув ридання. Нутрове, спазматичне, невтішне 
ридання: здається, вона здавалася на л&ску переможця. Моє серце стріпнулося, 
перекумелькнулось у грудях — я пішов туди, звідкіля лунав той плач. Вона впала 
мені в обійми.

— Погана я, погана! — казала крізь ридання. — Через це Мене не хочеш.
Гладив її волосся, легенько, по-батьківському цілував їй лоба і жалів її. І дивний

смуток обіймав мене, і тільки одна думка жила в мені: ну, навіщо, навіщо оці люті 
любовні війни? І од того жалю холодне нутро моє почало розставати, як лід, мені й 
самому захотілося біля неї заплакати, хоч крижаного остереження й досі не 
позбувся.

— Що ти від мене хочеш? — спитав я.
— Бути тобі покірною, — шепнула вона крізь хлипи.
— Чому ж чаруєш? — спитав серйозно.
— Бо кохаю тебе, — відказала вона.
— Хочеш, щоб я тебе взяв?
— Ти диявол! — сказала вона втомлено. — Диявол! Ти мене заморозив! Іди геть 

і покинь мене!
Тут треба було послухатися і піти, злегка посвистуючи — тоді переможцем 

залишився б я. Але вона була хитрішим супротивником, отож миттю збашула що я 
здамся тільки тоді, коли почне мені опиратися, бо зачеплено буде мою півнячу, 
чоловічу натуру. Так воно й сталося.
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— Лягай! — коротко наказав я.
Вона покірно лягла. Тоді я її взяв, як елементарну дівку, про яку її партнер 

нітрохи не дбає. Зоя мені не допомагала, а з очей її котилися й котилися сльози — 
я це відчував обличчям, торкаючись її лиця. І тут настав момент, коли я мусив із 
дівчини вийти, щоб не лишити в ній сімені, чого ніколи не робив. Але саме тоді 
вона раптово й сильно обхопила мене руками й ногами, нутро її при цьому 
запалало і дико обпекло мене, і я розірвавсь у ній, як снаряд, розсипавшись 
безліччю осколків своєї плоті. Мільйони осколків, що розметалися по гарячому 
розпеченому полю — і вся моя сила висякла. Тоді я рвонувся з її обіймів, і обійми 
розпалися, як пелюстки розтовченої квітки.

— Чому ти це зробила? — заревів люто я.
— А хіба не все одно? — спокійно, навіть прозаїчно відказала вона, покриваючи 

подолом свої сяючи в темені ноги. — Не один ти зробив мені так. Ти — останній!
Подивився на неї із здивуванням і побачив, що й обличчя її світиться блідим 

фосфоричним світлом. Не очі, як раніше, а таки обличчя, очі ж не світилися, вони 
були сама тьма.

— Відьма! — сказав я і розвернувся, щоб піти геть. І таки пішов геть, а в спину 
мені вдарив її регіт, рипливий, вискучий і бридкий, що стьобав мене болючіше, ніж 
батіг. І я помчав у ніч, натикаючись на кущі, які немилосердно стьобали мене по 
обличчі, по руках, по плечах; я біг і рвав обличчям павутину на гіллі й самі кущі, 
що також були наче павутина, тільки болючо-тверда; я біг, не маючи в грудях 
зовсім повітря, тікав од того сміху, що все ще звучав за спиною, і не хльостав, а сік 
мені плечі; я біг од своєї ганьби і поразки, залишаючи безславно поле бою за 
переможцем, який реготав і реготав, і той регіт доводив мене до безум'я, до сказу, 
бо коли диявол — я, як сказала ця відмиця, то диявол-бідолашка, а точніше, без 
прикладки: бідолашка та й усе. Бідолашка, який поніс ваготу і біль здійсненої на 
ньому помсти.

12

(Цей останній розділ я, автор, записую з уст оповідача конспективно, бо він має 
обіймати більший часовий простір. Окрім цього, потому як розказав мені про своє 
падіння, оповідач вів свою мову більш уривисто — це, може, й тому, що тоді перебував, 
як то кажуть під сильною мухою і посильно прагнув напоїти й мене, тобто автора 
цього твору, не дбаючи, що це пошкодить цільності оповіді).

Зайве наголошувати, що з горбункою Зоєю я стосунку більше не мав, ми одне 
одного уникали і взаємно відчужилися, зовсім так само, як перед цим мої друзі. 
Свою звабницьку діяльність, якщо можна так сказати, Зоя на околиці припинила 
(те, що вона сказала мені: "Ти останній!" — було правда), хоч тут жили й інші 
хлопці, котрі не входили в нашу компанію. Це цілком заперечує можливу думку, 
що горбунка Зоя була німфоманка чи елементарна повія, чи якась збоченка: 
пояснення її поведінки треба шукати в іншому.

Через кілька місяців усе відкрилося: в Зої почав проступати живіт. Забігаючи 
наперед, скажу, що Оксана, якій я нарешті виголосив ритуальні слова про свою до 
неї любов (після чого вона й справді розчинила переді мною всі дванадцять своїх 
дверей) підтвердила моє припущення: мотиви поведінки горбунки Зої були прості, 
не суперсексуальні і не містичні — вона хотіла дитини, а не чоловіка. Мети своєї 
вона досягла.

— Чому ж використала аж чотирьох? — спитав тоді я.
— Які ви, чоловіки, дурні, — відповіла безапеляційно Оксана. — Раніше вона 

сходилася тільки з одним, але з того нічого не виходило, тільки час тратила. Є ще 
одна причина...

Оксана на цьому загнулася, і я змушений був витратити чимало часу, щоб вона 
договорила. Не ясно, чому затнулася, очевидно, мала задоволення від того, що 
робила таємниці із видимих речей.

— Учинила благородно, — проголосила Оксана. — Бо хто тепер угадає, хто із 
вас батько?
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Отже, горбунка Зоя чоловіка не хотіла, була-бо дівчина тверезомисляча і 
розуміла, що зі своєю вадою, навіть при чарівницьких здібностях, чоловіка їй 
здобути не так легко, а може, й неможливо. Припускаю, що чарівництво 
виснажувало її, а вона спромоги не мала викрешувати постійно з себе цього 
дару, отже особу чоловічої статі могла звабити, тимчасово одурманювати, але ж 
не постійно біля себе втримувати. Не важко з цього зробити висновок, що ми 
й справді використовувались як племінні бугаї, але з тією різницею, що один 
бугай запліднює багатьох корівок, а це була така, що потребувала для себе 
чотирьох. Отже, про наші творченосні здатності вона була невисокої думки і, 
можливо, мала рацію, бо ми і справді люди "інфантильного покоління" — 
малоенерґійні й малоенерґоносні. Можливо, тому ніхто із нас не мав мук 
сумління, здогадуючись, чи не він є батьком Зоїної майбутньої дитини: ба 
більше, кожен переконував себе, як я вислідив, що те вчинив не він. 
Найбільше турбуватися мав би Юрко, що й сталося. Він якось зайшов до мене 
(це коли в Зої виразно викруглився животик) і про це заявив прямо: він 
перший, отже, дитина його. Я заспокоїв бідного хлопця Оксаниним резоном, 
хоч він і звучав дещо софістично. Він, Юрко, проголосив я, мав переконатися, 
що горбунка Зоя дісталася йому не в стадії непорочності. Юрко це підтвердив. 
А це цілком підтверджує, сказав я, інформацію Оксани, яка звідомила: Зоя не 
раз пробувала "зробити" собі дитину, але чинила це лише з одним, і в неї 
нічого не виходило. Отже, сказав я, їй для того, щоб вийшло, треба було не 
менше, за її підрахунками, чотирьох, і тут вона, як виявилося, не помилилася. 
Юрко знав, що я софіст і трохи словоблудця, але йому страшенно хотілося 
заспокоїтись, і він мій резон прийняв, а зрештою, і заспокоївся, бо знову до 
мене приходити перестав. Оце дружнє намагання всіх чоловічих осіб нашої 
компанії до батьківства не признаватися — ще одна з ознак приналежності 
нашої до інфантильного покоління, і нам мало діла, що в цій ситуації щось 
нашу чоловічу гордість умаляє. Отже, горбунка Зоя "моральну проблему" 
геніально обдумала, а все просте — геніальне (раніше цей афоризм читали 
навпаки). Мені залишалося стежити, — з усіх я був найспокійніший, і це 
підкреслила сама горбунка, адже "морально спіткнувся" (усвідомлюю всю 
умовність цього святенницького визначення) останній, — так от, мені 
залишалося стежити, як упевнено і несхитно виростає Зоїн живіт; відтак мав, 
хай і не шляхетну, але іронічну приємність за цим процесом спостерігати, адже 
обов'язків слідчого, чи вірніше, вченого-дослідника, із себе не складав. Звісно, 
чинив те принагідно, бо після того, як горбунка Зоя перестала чарувати, потягу 
до неї не мав, навіть дивувався, що міг його мати. Більше того, відчував 
глибоку, міцно закорінену відразу, тож бачити мені її не складало жодної 
приємності; однак, щоразу, як налазила мені на очі, у моєму нутрі спалахував 
той жах, про який згадував раніше. Ригорист моЛе назвати мене негідником-, 
але проШу не забувати, що ні я, ні мої приятелі з компанії не хотіли горбунки 
Зої (притому жоден) і мірою сили своєї чарам її опиралися, отже, чинили те не 
зі своєї спонуки та волі, а під її явним примусом через явне чарування, що 
існувало як психомагічне явище проздовж часів та віків, як акт любовного 
насилля, і в старовину законом жорстоко каралося. Тому, вважаю, ми 
негідниками не є.

Хочу розповісти ще один, для мене неприємний, епізод. Це сталося тоді, коли 
горбунка Зоя двигала перед собою вже величезного живота, я навіть побоювався, 
що в неї народиться не одна дитина, а чотири. Якось почув на вулиці галас і 
підійшов до вікна: було це взимку. І тут побачив, що вулицею не йде, а пробує 
бігти, незграбно перевалюючись із ноги на ногу, з отим животом, горбунка Зоя, а 
позад неї зібралася зграя хлопчаків і скандувала:

Гоп-стоп, Зоя,
Кому давала стоя?
Я давала стоя
Начальнику конвоя!
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I в горбунку полетіли, наче білі голуби, сніжки.
Я відчув, що палаю на лиці, і вже хотів вискочити, щоби прогнати шибеників, 

але Зоя раптом перестала тікати, повернулася до переслідувачів і почала горлати на 
них рипливим, істеричним, неймовірно неприємної і високої модуляції голосом — 
такий голос з'являється в матерів, коли вони честять на чому світ стоїть своїх 
нащадків. Отож і вона честила ту хлоп'ячу зграю, не добираючи слів, і це на шибе
ників подіяло, очевидно, засоціювалося з голосами їхніх матірок — вони і сипнули 
врозтіч. Побіч Зої лежала присипана неглибоким снігом купа жорстви, тож Зоя 
почала хапати камінці та жбурляти їх у напасників, розсипаючи цілком брутальні 
прокльони. Хлопчаки відбігли на безпечну відстань і зупинилися. І знову почали 
скандувати (я це добре чув, бо кватирку мав відчинену): "Гоп-стоп, Зоя..." і так далі; 
і раптом побачив, що Зоя втратила свій запал, плечі її ще більше звелися, а голова 
вгрузла в них ще більше. Вона зирнула в бік моїх вікон, і я раптом відчув її погляд, 
що ніби ножем перетнув мене навпіл — був він сповнений такої ненависті й так 
яскраво зблиснув (ніби дзеркало, поставлене супроти сонця), що я, мов на пружи
ні, відскочив у глубину кімнати, вражений силою неґації, котра плеснула в мене і 
зуміла мене досягти, ба більше, зуміла вдарити й осліпити. В очах у мене замигали 
кружала, якісь синьо-чорні, аж змушений був присісти на стільця. Коли ж зва
жився підійти до вікна знову, Зої та хлопчаків уже не було, і взагалі нікого не було
— вулиця слалася пустельна й нежива. І я довго в той день відчував у тілі трем.

Після того реально відчув, що це значить: "зочити". Я став зів'ялий, оспалий; 
трем вряди-годи до мене повертався, зник апетит, чим я вельми обурював матір, аж 
вона покрикувати на мене почала. Саме тоді пішов чи поволікся у магазин (було це 
за материної відсутності), купив пляшку горілки, приклався до горличка й наполо
вину вижлуктав. Раніше я не раз пив, як кожен із нас, але не напивався, резонно 
вважаючи, що напиваються люди свинської породи, нездатні себе контролювати. 
Хміль бухнув у голову, я сидів біля столу, відчуваючи, як грає й бавиться у мені 
зелений змій, і мені стало так печально та самотньо, що вперше я заплакав, як пла
кав колись дитиною. Жаль було себе, моїх товаришів, нашої розбитої і розпоро
шеної веселої компанії, жаль було горбунки Зої, і саме тоді, п'яний, я признався 
собі, що продовжую її любити, хоч перед оцім зголосивсь у любові Оксані, що 
воно, кохання нечестиве, не покинуло мене, а я його, і що ми з горбункою Зоєю у 
цьому світі зв'язані безнадійними, але міцними поворозами саме тієї любові-війни, 
яка жодному не приносить ані втіхи, ані радості.

Ні, в мене не виникло бажання, як у ту душну й темну ніч, вийти на вулицю і 
піти до Білого дому (це трапляється в сентиментальних американських фільмах), а 
не виникло тому, що могутнього, нездоланного погуку звідтіля я не відчував, і ніхто 
мене вже не чарував, був лишень облитий помиями зненависті й огуди, коли 
побачив оту ганебну сцену — ніби не її обсміяла і обплювала зграя хлопчаків, а 
таки мене. Тож у голові, ніби цвяшок, сиділа ота ідіотська пісенька хлопчаків, і на 
очі знову і знову наверталося: сніг, біла стежка, роздута, здеформована постать 
горбунки Зої, яка намагається від юних варварів утекти, а потім ота жахлива її 
істерична, вискуче-рипуча лайка, а ще отой вогонь погляду, ніби дзеркало відбило 
сонце. Я вирішив узяти себе в руки.

Встав і, хоч світ переді мною хитався, рушив блукати по хаті, як сліпий, нати
каючись на речі і бурмочучи під ніс нав'язливі слова: "Гоп-стоп, Зоя, кому давала 
стоя? Я давала стоя начальнику конвоя!" Фу! Я видув із себе повітря, надувши 
спершу щоки, а тоді подумав, що божеволію, бо в голові мозок мій почав хитатися, 
пухиритися, як болото, налите в чашу, зроблену із черепа князя Святослава.

— Гоп-стоп! — сказав я вголос. — Чого казишся?
І верескливо-рипучий голос загорлав мені в обличчя:
— Бо ти свиня! Негідник і падло!
— Гоп-стоп! — сказав я. — Заткни, будь ласка, пельку! По-моєму, зробив те, що 

ти хотіла!
— Сучий син! Подонок! Падлюка! Диявол! — закричав мені в обличчя голос, а 

по тому посипалися всі ті непристойності, що їх викинула Зоя на хлоп'ячі голови і 
яких не терпить папір.
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— Гоп-стоп, Зоя! — сказав я неслухняним, п'яним, варнякаючим язиком. — Але 
поясни мені: чому саме начальнику конвоя? Що це, з біса значить?

— Паршивцю! Свине! Чортяко! Щоб ти здох! — крикнув верескливий голос. — 
Ти ще смієш сміятися з мене, кретине?!

— Гоп-стоп! — сказав я, зводячи пальця. — Який із цього зробимо висновок? 
Тобто, що ви, мадам, від мене хочете ще?

— Хочу, щоб ти здох! — крикнула Зоя.
Я побачив, що рука моя тримає недопиту пляшку. Подивився на неї уважно і 

зосереджено, ковтнув добряче і роздивився довкола. Раніше я виразно бачив, що 
Зоя стоїть переді мною, як привид: потворно черевата, з малиновим од гніву лицем 
(до речі, обличчя її цілком позбулося тієї краси, яка мене хвилювала), — зараз я був 
сам. Вирішив сховати пляшку, щоб не побачила мати, і рушити у світ. Буду йти і 
йти, думав,аж поки не впаду. А впаду не перед твоїм порогом, Зою, в перед поро
гом Оксаниним. Вона мене заспокоїть і втішить, адже ти, Зою, не з тих, що заспо
коюють та втішають.

— Бо ти, — сказав я, зводячи пальця, — відьмачка, Зою! Але мені тебе жаль, — 
мовив, — бо я тебе дияволицю, люблю!

Голосу у відповідь не почув. Був у кімнаті сам, хоч ноги мої десь ішли у світ. 
Ішли через сніг, замерзлу річку, повз голі дерева — скрізь було біло-пустельно, 
панував сніг, все покривав сніг. І вийшов я у поле, і дув мені в обличчя зимний, аж 
крижаний вітер, і ноги мої йшли через поле, шукаючи порога, де можна впасти, де 
тебе заспокоять і втішать. Але це тільки нош мої йшли у світ, я ж висів у сірому 
просторі власної кімнати, не торкаючись підлоги — безногий обрубок, — і кожна 
волосина від голови була зв'язана із сірою павутиною, що їх тут достобіса наплів 
павук, як дві краплі води схожий на горбунку Зою, а може, на Оксану, Марту, 
Клаву, на усіх тих спокушених і покинутих мною дівчат, тобто було то обличчя 
взагалі, й не мало воно потворності од вульгарного крику та вагітності, а скидалося 
на театральну маску з вічно розкритим до усміху ротом. Тіло в того обличчя було 
павуче, роздуте, з величезним животом і тонкими, ніби стебла, руками й ногами, 
власне, лапами. Отож я висів припнутий за волосся: велика голова із настовбур
ченим і розтягнутим до стін і стелі кіссям, руки були в мене втикнуті, як паличчя у 
снігову бабу, ніг, звісна річ, не було, бо вони все ще йшли у світ та йшли, шукаючи 
порога, де зможуть зупинитися, обстукати із черевиків сніг, а тоді постукати до тієї, 
що заспокоює і втішає, не відчуваючи при цьому до напарника ненависті. Бо 
зненависть, — як чорна, отрутна умбра, яка покриваючи, зщає, нищить і палить, 
ніби кислота. Отак висів я серед кімнати, рівномірно погойдуючись, як схитнута 
лампа чи люстра, але в мені не запалювалося світла, лампочок у тій люстрі не було.

— Гоп-стоп, Зою! — Сказав я печально. — Скільки ти мене мучитимеш?
— Це я тебе мучу, безсовісний? — крикнув верескливий жіночий голос. — А 

може, ти мене?!
І раптом волосся чи павутиння затріщало, здається, не витримало ваги тіла, і я 

відчув, що починаю падати в чорну яму, на дні якої виставив угору писка 
апокаліптичний звір. Розтулив пащеку і вже готувався мене ковтнути. Але поки до 
нього долечу, мало минути немало часу, я сподівався, що до того часу стане досить 
для зцілення й отверезіння, бо саме зцілення й отверезіння і є моїм чистилищем...

Отак і став я пияком, точніше, потрапив у тривалий запій. З одного бо
ку, це була втеча від свого безнадійного кохання до горбунки Зої, а з друго
го, актом помсти з її боку, адже не міг я бути винятком у її системі: коли 
вже кожен зазнався після стосунку з нею якогось нещастя, то чому мав не 
зазнати його я? Одне слово, був загнаний, як студент Ансельм із "Золотого 
горняти" Ернста-Амадея Гофмана, у пляшку, при тому в такий цікавий 
спосіб, що цогнався туди із власної волі, бувши впевнений, що це достатня 
форма втечі від чарівницького впливу горбунки Зої, який, виявляється, 
щодо мене знову почав діяти, хоч ми і перестали контактувати і наче наві
ки розійшлися. Жінки випивайл хронічно не терплять (йдеться про норма
льних, порядних жінок), отже, я мав підстави сподіватися, що мій спосіб 
виявиться ефективним, у чому не помилився; очевидно, й вона мала би бу
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ти з того задоволена, адже акт помсти мені відбувався так само несхитно, 
як і над іншими її чи жертвами, чи обранцями — не знаю, що тут точніше.

Єдина особа, якій я своїм падінням завдавав гризот, клопотів та печалі, була 
моя мати, бо я занедбав навчання, приходив чи приповзав додому напівмертвий, 
закаляний у грязюці, розносив по дому нестерпний сопушний дух, не раз десь па
дав і засинав, тож за вказівками всюдисущних сусідів (на їхнє цілковите задоволен
ня, адже на таку свиню перетворився син гордої учительки, раніше вивищений над 
ними) мати змушена була мене знаходити і доставляти під щасливими прожектора
ми очей сусідів додому, що приносило їй, бідолашній, справжнє страждання. І це 
тяглося доти, доки горбунка Зоя щасливо не розродилася; всупереч моїм побо
юванням, а очевидно, й моїх друзів по компанії, правильніше — колишніх друзів, 
народила не чотирьох дітей, а лише одного хлопчика, а коли те сталося, вона зі 
своєю непомітною, якоюсь безликою та сірою матір'ю, обличчя якої я, та й ніхто 
на вулиці, не міг запам'ятати, покинула нашу околицю, перебравшись у місто; куди 
саме, я не цікавився.

Дивне в цій ситуації було те, що мені жодного разу проздовж занепаду не 
з'явилася ані думка, ані бажання вилікуватися од свого нечестивого кохання у 
простіший спосіб, тобто із Зоєю порозумітися: я її шалено, ненормально кохав, але 
рятувався од того шалу тільки втечею, тобто намагався віддалитися від неї, а не 
наблизитися.

Друга особа, якій я своїм занепадом-утечею приніс немало страждань, була Ок
сана, яка п'яниць ненавиділа всією своєю юною порядною душею; до того мала ре
альні підстави, бо її рідний батечко був битий гріхом тим також, але більше за мене, 
бо коли я перебував тільки в запої, зумовленім бажанням утечі, то він у тому гріху 
зав'яз по вуха, хронічно, отже, назавжди. Ми з ним часом тепер випивали, як мож
ливі родичі, він навіть ентузіастично бажав, щоб я таки став його зятем, зате Окса
нина мати тепер відганяла мене від їхнього дому, як пса, й, очевидно, мала рацію. 
Так от, не зважаючи на те, що Оксана розчинила вже переді мною всі дванадцятеро 
своїх дверей, а власне, одні, вона від мене рішуче відреклася, отже, мої ноги, як це 
було в першому п'яному маренні, до неї могли і не йти — не знаходив я з нею ні 
заспокоєння, ані втіхи; правда, залишила мені надію, що коли я отямлюся і знову 
стану людиною, як вона визначила, а не свинею, — а свинею я часом бував натура
льною, бабраючись на чотирьох у калюжі чи болоті, — то вона спробує мій занепад 
вибачити, але при одній умові — що таке більше не повториться. До речі, випива
ючи з її батечком, ми один одному заявили якось, що перестати пити — це ніяка 
не проблема, треба тільки захотіти.

— А я от не хочу — і квит! — заявив мій можливий тесть. — -А захочу, буду як 
стьоклишко!

Я переконував його в тому самому, і ми тут знайшли повне порозуміння.
У пориві взаємної симпатії, яка доходила ледь не до любові (платонічної, зви

чайно), добре набравшись, я розповів моєму можливому тестю, що я п'ю не від то
го, що бажаю перейти у рід свиней (до речі, я жодної свині-пияка не зустрічав, от
же, це порівняння умоглядне), а від кохання до однієї відьми (до кого саме, перед
бачливо не сказав), котра мене чарує, а я її, сказав, не хочу, а хочу Оксану, тобто дочку 
мого можливого тестя. Оксанин батечко подивися на мене з видимою цікавістю.

— Да, — сказав. — Інтересно! В мене щось подобие було.
— Не може буть! — варнякнув я.
— Можеш і не вірить, — сказав мій можливий тесть, — а було! Тіки ти од своєї 

відьми тікаєш, гик! — він саме мав напад гикавки, — а я од свеї не зміг, гик! І, 
дурак, оженився, гик! Несила була од тої заразюки втекти, гик!

Тоді я печально подумав: маю-таки рацію, що тікаю від свого кохання до 
горбунки Зої, а не йду йому назустріч, інакше мене чекала б така ж доля, яка 
нагнала цього бідолашного чоловіка. Тобто в особі свого можливого тестя я раптом 
побачив продовження тієї дороги, по якій іти не бажав. Він, отже, став живим 
утіленням мого майбутнього, значить, був посланий мені Богом як попередження.

Горбунка Зоя нашу околицю покинула, і лише тоді я ніби прокинувся від 
жахливого сну чи вийшов із важкої затяжної хвороби.
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Сталося це одного сонячного весняного ранку, коли небо над землею було 
напнуте як блаватний гігантський намет, дзвонили, аж захлиналися синиці, і коли 
я розплющив очі, реально почув, як та блакитнява полилася мені в очі, ніби свіжий 
струмінь живлющої води, який легенько, тепло і ніжно виполоскав мій мозок, а 
точніше, делікатним віничком вимів мені з голови та з ніг і хворобу, і шал, і одур — 
усе, що мене вбивало. І вперше за багато днів я відчув, як тихенька струна озвалась 
у моїх грудях, і золотий палець сонячного ранку, вибачте мені за цю красивість, але 
порівняння точне, програв гаму, як програють на фортепіано, щоб наладнати 
іншого інструмента. І я відчув, що інструмент душі моєї знову почав гармонійно 
звучати. Зірвався із ліжка і підійшов до дзеркала. На мене зиркнуло най огидніше з 
усіх бридких обличчя: бородате, червоне, з мішками біля очей, якесь брудне, з 
вибалушеними очима, на білках яблук проступали червоні артерійки. То було не 
лице, а, вибачте, мордяка, від якої не диво жахнутися, тож я жахнувся. Схопив но
жиці і почав обрізати бороду, зумисно роблячи собі боляче — хотів якнайшвидше 
здерти із себе ту бридку машкару. Мати, очевидно, вийшла до магазину, бо в домі 
було тихо, і я подумав, що Бог посприяв мені — соромно поставати таким їй на 
очі, хоч сором цей був нелогічний: скільки разів вона мене, такого опущеного, 
бачила. Через те я зміг спокійно ретельно виголитися, а тоді пішов під душ, а що з 
мене й досі несло сопухом, як із помийниці, то виполоскав еліксиром рота, 
обмилив себе з голови до ніг, а коли змив піну, відчув, що змив із себе не тільки 
бруд тілесний, але й душевний — тіло й душа вперше за довгий час відчуло радість 
погодження, я це раніше для себе називав — радість бути чистим. Змінив білизну, 
бо ця була смердка і наче покрита лепом, знайшов у шафі свіжі сорочку, штани і 
джемпер, свіжі шкарпетки, а все, що носив перед оцім, заштовхав у виварку.

Знову підійшов до дзеркала. Захоплюватися і зараз не було чим, але принаймні 
брудну машкару я із себе змив, чи здер, чи зішкрябав, тож на мене зирнуло віднос
но нормальне обличчя, хоч воно і досі не було варте доброго слова. Зрештою, не 
все зразу — із хвороби також виходять поступово. Тепер, після маніпуляцій, вра
жали мене в моїй парсуні блідість, випитість і надих хронічної притомленості.

Я почув, що в дім хтось зайшов, і різко повернувся від дзеркала. На порозі стола 
мати і пильно на мене дивилася.

— Господи, мамо! — сказав я, йдучи їй назустріч. — Не знаю, як тебе перепро
шувати!

— Переказився? — строго спитала вона.
І я раптом, сам не тямлячи, як це сталося, вчинив так, як блудний син із Біблії, 

прийшовши на покаяння до батька, — я впав перед матір'ю на коліна і схопив її 
руку, щоб поцілувати.

— Вибач, коли можеш, мамо, — сказав я покаянно. —Клянуся, більше такого 
не повториться.

Сцена була трохи театральна, але щира, і певна річ, матір зворушила. Вона 
заплакала.

— Це був такий жах! — сказала, плачучи. — Що з тобою приключилося, синку?
Я звівся з колін.
— Любов, мамо, — мовив, відвертаючись. — Гемонська любов! Але я вже 

зцілився!
— Слава Богу! — сказала моя атеїстична мати, і мала досить такту, щоб не лізти 

мені в душу й не розпитувати: я ще на оздоровлених ногах стояв неміцно. Отож 
мати по-жіночому відчула, що коли настав час покаяння, карати словом та ділом 
грішника-покаянника не годиться.

— Снідати будеш? — спитала миролюбно.
— Вола би з’їв, — сказав я, і це мало дати їй доказ, що я одужую, бо раніше до 

їжі був цілком байдужий. Голод і справді заграв у моєму тілі, отож я охоче вимів з 
тарілки не тільки те, що вона подала, але ще раз стільки. Мати розцвіла і стала 
такою ж як раніше, тобто спокійною, поважною і буденною. Свято мого сказу 
закінчилося.

Але мій акт покаяння мав бути, як кожна драма, дводійний: треба перепросити 
ще й Оксану. Це міг учинити тільки ввечері, бо Оксана вже працювала, тож до
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обіду я провів час біля програвача, слухаючи Моцарта, найясноноснішого компози
тора. І справді, музика імпонувала мені аж так, що я не слухав, а пив її. З обіду по
біг в інститут, бо там мої справи були печальні — майже місяць я не відвідував лек
цій: зрештою, наздогнати навчання не проблема — екзамени першого семестру я 
склав.

Увечері я пішов до Оксани. Більше страху мав не перед нею, а перед її матір'ю, 
яка з дому свого мене прогнала, наказавши не переступати її порога, батько ж 
Оксанин наказував мені їхнього порога таки переступати, — він був, як опо
відалося, на моєму боці.

Отож я героїчно переступив порога, маючи на той акт такий половинчатой 
дозвіл, і перша, з ким зіштовхнувся, була таки Оксанина мати, а моя можлива 
теща. Зирнула на мене, як вовк на ягня із байки Леоніда Глібова, відтак я відчувся 
маленьким та біленьким, із шовковистою вовночкою, великооким, безпомічним 
ягнятком, яке невправно дибає невправними ніжками, і смиренно-печально поди
вився в очі вовка, тобто своєї можливої тещі, пригадуючи вічну істину: коли хочеш 
побачити свою вибраницю у старості, глянь на її- матір.

Але Оксанина мати була жінка метикована, а це значить, недурна, тож вона у 
миг ока оцінила ситуацію і її вовчі очі погасли, перетворившись у котячі із при
жмуром, але і з настороженою увагою, яка буває тоді, коли кішка сподівається 
небезпеки.

— Оксана вдома? — спитав я, чемно привітавшись.
— Хіба я тобі не казала? — почувся твердий голос.
— Казали, — мовив я. — Прийшов вибачитися. Більше такого не буде.
Оксанина мати подивилася на мене з печальним недовір'ям, адже мала досвід

мільйонних покаянь та падінь власного чоловіка, а все ж його не проганяла, а 
якось із ним тягла; очевидно, була переконана, що весь чоловічий рід непутящий, 
та й бути інакше не може; отож зітхнула скрушно і ткнула пальцем у двері доччиної 
кімнати:

— Вона там!
Отже, сторожу біля палацу принцеси було задобрено і вмилостивлено, з прин

цесою ж повелося не так просто. Оксана була дівчина церемонна, точніше, схильна 
до ритуалів, тож я мав виконати акта покаяння в повному обсязі, тобто був змуше
ний вислухати й дорікання, які витерпів із смиренням, адже був у цю хвилю ягням, 
а ягняті смирення подобає. Відтак, дав їй виговоритися, а якщо я їй це дозволив, то 
в статус-кво наше ввійшов пункт про її верховенство у нашій спілці, принаймні в 
деяких питаннях. Зрештою, порозуміння було знайдено, акт перемир'я (словесний) 
постановлено з усіма ритуальними клятвами та зобов’язаннями, я змушений був 
повторити ритуальні слова, які точно і без двозначностей визначали наші стосунки, 
і ці слова стали золотим ключиком до воріт, бо замки всіх дванадцяти дверей були 
однотипні і відчинялися одним ключиком (ясна річ, золотим).

І ми вийшли, як любили чинити це раніше, прогулятися, на душі в мене 
було світло й тепло, я глибоко вдихав весняне, густе повітря, наповнене 
пахощами землі, води та неба, і мені вперше в житті здалося, що спокій зовсім 
не рівнозначний житейській колотнечі, а має в собі високий чар та 
принадність. Чи не в такий спосіб я почав пригасати як індивідуальність? 
Вважаю, що ні, в такий спосіб мудрів. Бо здобував спромогу помічати красу 
земну: красу вечора, в якому ми йшли, красу тонкого профілю славної, доброї 
та порядної дівчини, красу стежки, що слалася нам під ноги, красу сутінків із 
їхнім тонким настроєм, що рівнозначний чудовій музиці, красу неба з його 
першими зорями та місяцем, який тим більше розпалювався, чим густішою 
ставала тьма.

"Мудрість потребує спокою, — згадав я чийсь афоризм, а може, й сам його 
придумав, — а безумство — колотнечі".

Але і в безумстві, думав я, є своя принада, бо для того, щоб вода цієї річки, біля 
якої ми йдемо, спрозоріла і заспокоїлася, вона мусить збунтуватися, забруднитися, 
перешуміти, переграти, вимести із нутра свого намул та болото і все це знести далі. 
Так само і вино: чим більше воно шумує, тим ліпший його смак.
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I тут Оксана раптом сказала, зовсім не дбаючи про мій миротворчий настрій і 
про те, що саме в цей час складаю я осанну спокою та мудрості:

— Скажи правду, ти любив горбунку Зою?
Спитала це із ригоризму, щоб переконатися, що мої ритуальні слова, що, мов, 

люблю її, правдиві і без ущербу: я мав у цю хвилю конче заперечити ‘їй, — мовляв, 
горбунку Зою ніколи не любив, хоч обоє ми добре знаємо: неправда це.

— То відьма! — сказав я сердито. — І чи не досить нам її?
— Не знаю, — сказала Оксана. — Просто мені її жаль. Відчув, що справді почи

наю сердитися. Зрештою, мусила б вона ревнувати до тієї клятої дияволиці. 
— Жаль, що я її не полюбив? — спитав іронічно. — Але ж покористувався! — жор
стко і не дивлячись на мене сказала Оксана. — Всі ви, чоловіки, такі!

— Які такі?
— Безчесні, — мовила гордо Оксана, видимо протиставляючи мою безчесність 

своїй чеснотливості.
— Хочеш мене образити? — спитав я, відчуваючи, що в мене роздимаються 

ніздрі.
— Кажу, що є.
— Справжнє те, що є, — сказав я. — А несправжнє, що нам хочеться. Ти що, 

ревнуєш мене?
— Ні, — рівно відказала Оксана. — Я знаю, що таку, як Зоя, ти не полюбиш.
— Чому не полюблю?
— Бо зависоко про себе думаєш!
Те, що сказала насамкінець, не було дурне. Зависоко про себе думати — це 

значить не бути милосердним та добрим. Милосердний та добрий — плохий, а хто 
зависоко про себе думає — сильний, а це значить немилосердний. Оксана бачила 
мене сильним, але я був швидше розполовинений віконт (є така книжка в Італо 
Кальвіно). Таку, як Зоя, я полюбив, але зійтися з нею не міг — ось у чому суть. Річ, 
зрештою, у тому, хоч я і розполовинений віконт, але прагну цільності і красиве з 
потворним поєднати не можу.

Ми з Оксаною тільки трохи поцілувалися та й розійшлися. Я вперше відчув, що 
жіноча плоть вже мене не хвилює безумно, та й з Оксаною не був здатний на 
"солом'яну любов", яка була, зрештою, в мене до горбунки Зої та й до інших 
легкодоступних дівчат, не буде в нас уже любові й "лінивої", бо це в стосунку між 
чоловіком та дівчиною тільки етап. Нам призначене тління, і ми тлітимемо аж 
доти, поки не спопеліємо, як мокре опале листя. Цього, звісна річ, я Оксані не 
сказав, боявся, що вона нагородить мене якимсь нечестивим епітетом. Для неї важ
ливий був ритуал, не кохання, а для мене — взаєморозуміння. Взаєморозуміння ж 
між нами було сяке-таке, отже, залишиться ритуал при її видимому верховенстві...

На цьому можна було б закінчити, бо горбунка Зоя вийшла навіки з мого 
життя, і хоч жили ми в одному місті, але ніколи не здибувалися, а на околицю вона 
також ніколи не приходила. Порвала стосунки зі своєю ніби подругою Оксаною, і 
та не вельми з того печалилася, бо жіноча дружба — як подих вітру.

Але раз зустріти горбунку Зою мені довелося, було це років через вісім після 
описаних подій, може, й дев'ять. Я часом люблю поблукати самотою вулицями 
Житомира, відірватися від дому, родини, справ, клопотів — усього зщливого та 
звичного, і відчути себе серед вулиць як у пустелі — це була одна із форм моїх утеч 
від дійсності, тобто від себе та світу, скажу, досить невинна. Отож я йшов і ніби 
забував розташування вулиць, начебто не відав, куди вони ведуть і виходять, 
завертав з однієї в іншу, заглиблюючись усе далі й далі і, зрештою, досягав того, що 
й справді не знав, куди потрапив і як із того лабіринту вибратися. Саме оце 
відчуття й було мені найлюбіше, я майже щастя пізнавав — в такий спосіб поривав 
зі знайомим світом та його гачками і проблемами й опинявся на землі незвіданій, 
рвав оті шнурки, мотузки, поворози, вірьовки, кодоли, які людину прив'язують до 
землі десь так, як прив'язували до землі Гулівера ліліпути, чи принаймні мав 
ілюзію, що їх зриваю. І от у зовсім незнайомому мені кутку міста, в якомусь 
провулку, біля одного з будинків, що нагадував наш Білий дім, я раптом почув 
різкий, рипливий, верескливий голос, аж настільки мені знайомий, що мною аж
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струснуло. У маленькому дворику, який я мав змогу проглядати з вулиці, якась 
жінка жорстоко духопелила своє чадо, кричучи на нього отим пронизливо- 
знайомим голосом, і чадо, хлопчик, волало, як порося під ножем. Здається, те, що 
хтось зупинився і стежить за нею, отямило жінку, і вона різко повернула в мій бік 
обличчя. І я вражено та злякано закляк: замість тонкого і гарного обличчя 
горбунки Зої на мене глянула мащкара: лице було невпізнано спотворене, як буває 
в тих, що обпеклися чи кого облито отрутною речовиною. Жінка була горбата, і я, 
може б, переконав себе, що помилився, що то зовсім не горбунка Зоя, але вона 
мене впізнала. Ґі очі стали, мов блискучі бляшки, котрі почали розгорятися, немов 
малі сонця. І ті очі почали випромінювати яскраві і барвисті кола, що набли
жалися, збільшуючись, а потім зникали, мов мильні бульбашки. Я відчув сильний 
магнетичний вплив і ледве знайшов у собі силу, щоб рвонутися геть. Швидко 
пішов, а тоді й побіг, бо мені здалося: зараз залунає за мною отой регіт, як це було 
в час мого падіння. Але мене ніхто не переслідував і ніхто мені в спину не сміявся.

Вийшов на знайомі вулиці (і досі не тямлю, де ж саме відбулася та зустріч), а 
тоді спустивсь униз до себе на околицю, до Чуднівського мосту.

Перша, кого я зустрів, була Марта, вона тепер виглядала, як натоптана бочечка, 
а лице мала кругле, мов тарілка, на якій закандзюбинкою стирчав кирпа-носик. І я 
раптом згадав, що саме вона загрожувала колись облити горбунку Зою сірчаною 
кислотою. Я розповів їй про зустріч із Зоєю і жартома спитав, чи не її це робота?

Але нічого нового, виявляється, я Марті не сповістив. Вона про те, що сталося 
із горбункою знала, тож, цокочучи, розповіла, що ту відьмугу покарала одна 
рішучіша за неї, Марту, жінка, бо та відьмуга причарувала її чоловіка. Ба більше, 
Марта навіть назвала імена й тієї рішучої жінки, і її зачарованого горбункою Зоєю 
чоловіка, а знає Марта про те, бо рішуча жінка, як сказала колишня моя прия
телька, "з нею разом работає".

Ми ще потеревенили трохи та й розійшлися. Цілий день ходив я під враженням 
від тієї зустрічі, як і від того, що почув. Виявляється, і досі до долі горбунки Зої 
байдужий не був. Цілий день переді мною висів її жахнючий образ, але вже під 
вечір відтворити в уяві його не міг, натомість спливло колишнє її обличчя, тонке і 
прекрасне. Воно непокоїло мене до сну, а вві сні вона з'явилася до мене як давно- 
колись: струнка, гола і прегарна, і я вві сні пристрасно її відлюбив. Але закінчити 
нам не дала якась, не пригадую яка, завада. Від того прокинувся і почув, як хропе 
поруч моя жінка — Оксана. Я був збуджений, знервований, розпашілий, тому 
перевернув Оксану на спину і пристрасно довершив акт; не буду стверджувати, 
однак, що Оксана при цьому прокинулась. Але вві сні вона мило всміхалася, а хто 
їй снився, я ніколи не довідаюся; переконаний, однак, що не я.

Ко нча-Озерна — Київ
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Наталія ЧЕЧЕЛ Ь

В Е Ч І Р

Драматичні етюди
Д Щ .

Вона
Він
Чорнявий
Русявий
Дівчина

Рівно горить електрична лампочка, що висить на шнурі у центрі сцени. Сценічний 
простір порожній. Так триває досить довго, як для театру. Потім Голос щось стиха 
промовляє. Раптом вривається сміх і з'являється Вона, весела. Зойк. І сіла. Закрила руками 
обличчя. Згорнулася. Мовчить. І знову чути Ш епотіння, немов дзюркотить. Вона починає 
хитатися. Виникає якийсь безкінечний ритм.

ВОНА. (Голосно, різко.) Аж ось він! (Пауза. З розчаруванням.) Хто? 
{Жартома.) Той, хто в лісі живе. Невже? Агов...

І знов затихла. Згодом почала щось журливо наспівувати. Встала і мовчить. 
Озирнулася.

ВОНА. (3 нетерпінням.) Та де ж  він? (Пауза.) Хто? (З роздратуванням, 
ствердно.) Хай хоч з лісу прийде. (Аж закричала.) Тільки скоріш!

Сіла. Почала пригадувати. Невідомо що.
\

Перегорнулася сторінка.

І прийшли двоє — зайшли до кімнати. Впав стілець, а на ньому висів чоловічий 
костюм. Хороший. Сірий. Ніхто не ворухнувся.

ЧОРНЯВИЙ. Та де ж вона? (Пауза.) Дивно. (Впала кулькова біла ручка, 
що лежала на письмовому столі.) Холоне серце, дріж тривоги мене проймає. 
Ти бачив?

РУСЯВИЙ. Я бачив все, не тільки те, що ти говориш!
ЧОРНЯВИЙ. Облиш.
РУСЯВИЙ. (Протяжно.) Детектива.
ЧОРНЯВИЙ. Проходь.
РУСЯВИЙ. (Іронічно.) Хазяїн.
ЧОРНЯВИЙ. А ти думав. (Пауза.) Тільки чого?
РУСЯВИЙ. Та вжеж не долі. (Пауза.) Своєї.
ЧОРНЯВИЙ. Долі — недолі. А чому б і ні?
РУСЯВИЙ. Не знаю.
ЧОРНЯВИЙ. А, може, знаєш?
РУСЯВИЙ. Не певен.
ЧОРНЯВИЙ. У чому ж  ти певен? Що два помножити на два буде чотири? 
РУСЯВИЙ. № ... Я не про те... Та навіть і ця незаперечність досить 

відносна.
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ЧОРНЯВИЙ. Філософ... Сідай! Ось тут.
ВОНА. (Промовляє за лаштунками.) Тут-тут. Тук-тук. (Заходить 

усміхнена, загадково-інтриґуюча.) Вітаю товариство!
ЧОРНЯВИЙ. Карії очі, чорнії брови! Чом я  не сокіл? Може, хоч орел?
РУСЯВИЙ. Орел, орел. Сідай. (Звертаючися до неї.) Раді бачити.
ВОНА. Я теж.
РУСЯВИЙ. Дивитися боляче, бо сумно. Давно ви тут?
ВОНА. Та ні. Але досить.
РУСЯВИЙ. Для чого?
ВОНА. Для того, щоб збайдужіти.
РУСЯВИЙ. До чого? Чи до кого?
ВОНА. Просто збайдужіти. Охолонути. Прозріти до засліплення. І 

сліпим жити.
ЧОРНЯВИЙ. Може, ще й  глухим? До чого цей песимізм?
РУСЯВИЙ. Одразу й  песимізм. Навпаки.
ВОНА. Все навпаки. Ш ке-ре-берть. {Сміється).
ЧОРНЯВИЙ. От і сміх лунає.
РУСЯВИЙ. Чому б і ні? Панство ще жиє та й  квятне. {Пауза.) Може б, 

ти нас почастував?
ЧОРНЯВИЙ. {Собі підніс, задумливо.) Тував, бував.

Машинально, думаючи про своє, сяк-так накриває журнальний столик. Русявий гортає 
книжку. Вона мугикає якусь пісеньку. Світло пригасає.

Перегорнулася сторінка.

Сонячний травневий ранок. Ледь чути церковні передзвони. В інтер'єрі переважає 
білий колір. Кроки. Грюкнули металеві двері. Заходить Вона у халаті і тапках, неприбрана.

ВОНА. Чи довго це триватиме? {Пауза.) Безкінечно. Але ж  усе має свій 
кінець! Все кінечне! {Пауза.) А безкінечність страждання? Сподівання? 
Чекання? Ш укання? Народжень і смертей! Зустрічей і прощань! {Пауза.) 
Хочеться спокою і щастя. Гармонійного стану. Рівноваги. Стабільності. Чи 
можливо це? О, Боже! Зітхання, коливання, відчування. Так. Крапка і все. 
Далі. Пішли далі... і озирнулися! Назад дороги немає. Ідемо вперед. 
{Закричала.) Наввипередки! {Пауза.) З ким?

Перегорнулася сторінка.

Темно. Її голос: "Музо? Де ти? {Пауза.) Не бачу. {Пауза.) Нічого не бачу. {Пауза.) Як у 
пустці."

Клацає електричний вимикач. Вмикається торшер. Вона сидить на дивані, по- 
домашньому.

ВОНА. Дитина спить. {Пауза.) А музика грала так весело... {Пауза.) До 
чого це я? {Пауза.) Хочу спати. {Вмощується зручніше.) Сам на сам. Кожний.

ВІН. {Заходить.) Ти все бідкаєшся над тим райським яблуком?
ВОНА. Де ті святі кущі? Чи були вони? Чи можна їх знайти? {До нього.) 

Рушимо?
ВІН. Блукати в невідомості? Не хочу.
ВОНА. Боїшся? Завжди так... {Пауза.)
ВІН. Чого ти себе картаєш? То просто мука.
ВОНА. Та ні...
ВІН. Ти підеш?
ВОНА. Ні... Потім... Добраніч.
ВІН. Добраніч. Бон ньюі, бон рев.
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Пішов. Пауза. Вона сидить зажурено-самотня. Світло поволі згасає.

Перегорнулася сторінка.

Шум. Брязкіт. Чути як совають щось важке. З'являється Вона. У спортивному костюмі. 
Втомлена.

ВОНА. (Потягується, розправила м'язи.) Ой лишенько! (Сміється.) Не 
мала баба клопоту, купила порося. (Знову сміється.) Отак і я. (Сіла на 
підлогу, випросталася і витягнулася долі. Розкинула руки. Стиха застогнала.) 
Коли це скінчиться? А він якщо не скаже, то подумає: "Ніколи". Так... 
Недарма елліни говорили, що долю людини обумовлює її характер. Отак і 
ми... Але ж що я  можу? Реально? Дуже мало. Як на мене. Майже нічого. 
Як мені здається. (Пауза.) Гопля!!! (Рвучко підводиться і робить кілька 
Граційних, а потім брутальних па і завмирає, охопивши голову руками, у  
німому відчаї.) За віщо?!?! (Пауза.) Ми ж віддані на заклання. Якого біса? З 
якої такої вищої мудрості? Під три чорти! І сумно, і страшно. (Пауза.) Але 
ж треба сподіватися. Дивитися на зоряне небо і мріяти про щасливе 
майбутнє, згадуючи чеховські світлі і тужливі прозріння, а не боятися 
невідомості смерті до глухоти заціпеніння. Може, писати щоденник, 
визираючи із самотності паперовими монологами? Або писати довгі листи 
давнім друзям, долаючи душевну порожнечу? Пересуватися, спілкуватися з 
природою, поширюючись у просторі і часі? Медитувати, слухаючи 
космічні оркестри? Так... (Пауза.) Замість сонетів і октав. (Пауза.) Звісно... 
(Чути телефонний дзвінок і одночасно стук у  двері.)

От тобі і медитація... Іду-іду!

Десь там відкриває двері, бере телефонну трубку: "Міліція? Ні! Ви помилились 
номером." {Пауза.) "А ти проходь, проходь. Не звертай уваги на мій порядок, та й на мене 
також. Так буде краще. (Сміється.) Вибач. Я зараз". До кімнати входить Дівчина. Крокує 
півколом, роздивляючись. Повертається Вона.

ВОНА. (Досить різко.) Тобі що? Чого прийшла? По масло? Чи може по 
воду? Для тебе тут нічого немає. Скінчилося. Минув твій час. Зійшла вода 
і понесла з собою у синє море весняні квіти, лісові пахощі, вишневі 
садочки та й  хату саму теж забрала. Все. Нема. Пусто і голо. (Пауза.) Ну, 
чого ти стоїш? На кого чекаєш?

(Трохи згодом.)
ДІВЧИНА. Я так не можу. Ну, що я  такого зробила? Я ж жива людина!
ВОНА. Що? (Пауза. Видихнула.) Зрадила!
ДІВЧИНА. Кого?
ВОНА. Довіру! Сердечність! Любов! Дружбу! Щирість! Відданість! 

Совість! (Пауза.) Мало?
ДІВЧИНА. Не можна ж  так.
ВОНА. Саме так і треба.
ДІВЧИНА. Ну що конкретно ти до мене маєш?
ВОНА. (Втомлено.) Та, мабуть, нічого. То все моє. Мої клопоти, надії і 

скорботи. Пробач. Зірвалося. (Пауза.) Тобі щось треба?
ДІВЧИНА. Я піду. Іншим разом. Завтра. (Хутко пішла.)

Перегорнулася сторінка.

Рипнули двері. Увірвався вітер, звуки зливи, грому і блискавки. Повіяло ароматом 
весняної ночі. До кімнати вбігли двоє. Мокрі, але веселі. Прикриті целофановою плівкою. 
Почали радісно обтрушуватись.
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ВІН. Ото маєш!
ВОНА. Здорово.
ВІН. Давно такої зливи не було.
ВОНА. Колись у гостях у родичів, поки дорослі обідали, ми з дітьми 

шльопали по калюжах і омивалися дощовими потоками. Підставляли під 
водяні ниточки обличчя, губи, руки. Стільки було радості.

ВІН. А що було потім?
ВОНА. Потім завжди ховалася від дощу. Боялася намокнути, захолону

ти, захворіти. Пересторога.
ВІН. Передбачення. (Пауза.) От ти і затихла. Розслабся.
ВОНА. Так. Звичайно. (Сміється.) Хочеш чаю?
ВІН. Гарячого. З вишневим варенням.
ВОНА. Я зараз.

Перегорнулася сторінка.

Літній ранок. Перші промені сонця зорюють скісними смугами по підлозі, по стінах, 
по свіжій скатертині на круглому столі, прикрашеному квітами. У кімнаті чисто і затишно. 
Трохи згодом заходить Вона. Усміхнена, чепурна.

ВОНА. Де ж ті капці? (Гукає.) Доню, ти не бачила, де татові капці? Чи, 
може,знову заховала? От дитя!..

І пішла. Коли це до кімнати залітає спершу один, а потім і другий тапок. Падають в 
різні боки. Пауза. Повертається Вона. Не помічаючи змін, лагодить на столі, наспівуючи. 
Раптом зачепилася.

ВОНА. Оце так! А де ж  той чаклун? (Зібрала капці. Поставила їх поряд. 
Присіла біля них навшпиньки. Помовчала. Зажурилася. Потім посміхнулася.) 
Чи ж людина буває коли-небудь щасливою? Тольки тоді, коли сама себе 
відчуває щасливою. І з тим відчуттям помирає? Може,й так. Так-так. Так.

Бере капці, пригортає їх до грудей, як кошенят, і поволі йде в глибину сцени, 
згорнувшись раптом у німому зойку.

Лютий — березень 1993 року
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г о л о с
Драматична феєрія на дві дії

ДІЙОВІ ОСОБИ:

Голос
Жінка
Дівчина
Перехожі: Молодий і Поважний 
Оленятко
Чудернацькі істоти:
Мавка, Ельф, Упир, Гном, Цвіркун 
Привид
Дикі маски — учасники маскараду 
Одаліски

Д І Я  І

За лаштунками ледь чується переспів, якась колотнеча, шерех, шепотіння, вигуки, 
крізь які пробивається самотній Голос. Все те спершу вчувається, потім відходить. Голос 
набирає силу, наближається і заповнює собою все навкруги. Аж забагато, навіть для самого 
себе. Дуже багато. Вщерть. Але це не відразу.

ГОЛОС. Ой у лузі калина, калина, калина... Гей-гей! ( Чути за 
лаштунками протяжний виспів і одразу різкі гудки автомобілів і гальмові 
вигуки гумових шин.) Ген-ген! ( І  знову автомобілі.) Калина-калина. (Звуки 
міської вулиці потроху відступають, поволі стихаючи.) Сон... То справді 
сон... Як мокре волосся... Як наволоч... Боже! Де ти? Схаменутися й 
прозріти... То є марення... М істика... Поезія... Думи мої,думи, лихо мені з 
вами. До-ре-мі-фа-соль-ля-сі-до. Потік свідомості... Може, підсвідомості?! 
Розчарування, роздратування. То нерви... як  дроти... Колючі! Бр-р-р. 
Дротяні нерви. Жах! Долання, подолання, коливання. До-сі-ля-соль-фа-мі- 
ре-до. Гамма-амальгамма... (Пауза.) Хвилювання. Марні до того ж. 
Невідомо які і навіщо. З-з-з-з-з. Бджолячий нутряний виспів. Зудиться і 
штовхається. Назовні, назовні. Яке? Невідомо! Для чого? Щ е чого! 
Хочеться! Хочеться! Хочеться! Пощо? Пощо? Пощо? Чух-чух-чух — поїзд 
набирає швидкість. У-у-у, пішов-пішов-пішов. Гуде-гуде! (Говорить все 
швидше. Аж вигукує.) Летить воно над степом. Дзюзьки! Що воно? (Сміх.) 
Здуріла! (Сміється.) Клепки повистрибували, як  пробки з шампанського. 
Пш-ш-ш. Буль! (Сміється.) Буль-буль. Буль. Впало. Мокре і жалюгідне. 
Якийсь оргазм. Брутальність.

Авжеж так. Ова!!! То є не ремесло. Ні ж  бо! То є марення. Психологія 
творчості! Ова!!! Для голомозих професорів, зачарованих голомозою 
співачкою. Довго ж вони будуть її шукати. ( Саркастичний сміх. Далі 
мовчання.) Бідні. Шкода стареньких та й молодих також, ошуканих Богом і 
людьми. Собою також. Також, також. Ой! Погрітися на сонечку й 
поглянути в темряву. Ночі... (Мовчання.) Та ні. (Пауза.) Знання... (Пауза.) 
Знання-незнання. Краще пляшку горілки. А ще лікер чику. Буль! 
(Мовчання. Стогнучи.) Дайте мені спокій. (Пауза.) Сили небесні й  земні. 
Рай і пекло. Пекуче-болюче. (Пауза.) Методологія. (Пауза. Іронічно.) Сексу! 
(Пауза. Збайдужіло.) Мабуть.

Чекайте голомозу. Може, дочекаєтесь. Як на Ґодо. Лаккі і Поцці. Бідні. 
Всіх шкода. Себе також. Душевний стриптиз. Особистість і її парафраз. А
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що це таке? Може, хто й  знає. Треба переходити в інш ий вимір. 
Надреальність, а може, підреальність. Підміни-заміни. Містифікації. 
Інсинуації. Фальсифікації. Девальвації. {Довге мовчання.)

Блеф. (Пауза.) Я к блюз. Хто хоче, хай сідає навпроти і будемо на 
брудершафт займатися мовчанням. Влаштуємо спіритичний сеанс. На 
публіці. Зіграємо дуетом, як  атональним соло, що ніколи не зустрінеться, і 
не почує, і не зіллється з іншим. (Пауза. Поволі розтягуючи склади.) Со-ло. 
(Пауза.) А яке ж слово. С-о-л-о. Де ті лінґвісти? Щ об їм вуха позакладало. 
С-о-л-о. Аж смачно стало. Щ е раз. С-о-л-о. Як гарно. С-о-л-о. Щ е і ще. 
С-о-л-о. С-о-л-о. Скільки стане духу. (Кричить.) Соло. Ай! С-о-л-о. С-о- 
л-о. С-о-л-о. С-о-л-о. Хай ця актриса хрипне, а кричить. С-о-л-о. (Пауза. 
З іншим настроєм.) Бідна. (Пауза.) А де ця актриса? А-у-у! Може це я? 
Щось не схожа, і знову цей хрип у голосі. M i-мі. Гм-гм. М і-ме-ма-мо-му. 
(Нижче.) М і-ме-ма-мо-му. (Вище.) М і-ме-ма-мо-му. Арії. Й  справді 
захрипнути можна. Хоч клич на підмогу. (Пауза.) Кого? (Пауза.) Ту 
актрису. (Пауза.) Яку? (Пауза.) Вчорашню? Чи сьогоднішню? Може, 
завтрашню? А в устриці тхнуть! Тільки чим? Собою?

Присмерк зі сцени спадає. Вирізняються старовинні крісла, обтягнуті червоним 
оксамитом. Розкішні канделябри. В усьому — вишуканий стиль і бездоганний смак. 
Атмосфера трохи богемна. Таємнича, загадкова та інтриґуюче примарна. Привиди в опері. 
Хоч і реальні.

Трохи згодом з'являється Жінка у вечірній сукні з ознаками незатребуваної краси і 
незреалізованих мрій. Проходить вздовж сцени. Обертається і відвертається водночас. 
Стоїть довго. Мовчить. Огортає себе руками. Потім поривчасто підходить до авансцени. Її 
одухотворене обличчя висвітлюється безсоромним прожектором. Вона говорить. До себе. 
Може...

ЖІНКА. Зірки мої, зореньки. Рідненькі мої. Сестрички мої. Згляньтеся 
на мене, безсоромну. Осяйте... (Довге мовчання.) Оманна-осанна. 
Назавжди. То^зі мною. (Пауза.) Зі мною. (Пауза.) Я к біда. (Пауза.) Чому 
так? (Довге мовчання.) То тільки я  можу зіграти. (Пауза.) Чи зрозуміти? 
(Пауза.) Чи прожити? (Пауза.) Що це таке? (Пауза. Раптом.) Де? 
(Озирнулася і закрутилася навколо себе.) Де-де-де? (Розважується. 
Захоплюється. Нарешті сміється, забуваючи себе.) Де?! Де-е-е! (Наскільки 
вистачить дихання. І  ще раз.) Де-е-е! (Нарешті задихнулася, і дитяча 
радість, що вмить спалахнула, змінюється болем відчаю. Хрипить.) Де-е-е?! 
(Задушливо кашляє.) Отака я... А може, не я? (З  радістю.) Так! То моя 
героїня. Самотня. Приречена. До чого тут я. "Я" — то щось інше. Зовсім 
інше. (Як дитина.) Зовсім-зовсім. Ну абсолютно. Нічого спільного. Я вас 
запевняю. (Пауза. Вже без ентузіазму. Мляво.) В мене все гаразд. О'кей! 
Клас! (Задирикувато, по-хлопчачому вихоплює великий палець догори. І  так 
застигає. Оглядає його з усіх боків. Нюхає. Торкається язиком. Прикладає до 
вуха. Починає бавитись з ним: відриває, а він знову тут як тут — фокус.) 
Так-так! Фокус-мокус! (Пауза.)

Кассандра! Жриця! Пророчиця. (Пауза.) Бо-же-ві-лля... Хаос. Великий 
молох. Жіночі сплески. (Протяжно.) Інтуїція. Цариця ночі. (Довге 
мовчання.) Смерть у Венеції. Мабуть, тільки у Венеції і можна так 
помирати. (Довга пауза.)

Годі! Якийсь колаж-монтаж. І ніякого сенсу в тому нема. (Протяжно і 
категорично.) Не-ма-є. Я сама. Сама. Але ж міцна. (Коротка пауза. Потім 
говорить, дослухаючись до кожного слова.) Міцна. Міцна. І буду стояти на 
тому. Я к тополя в полі. (Коротка пауза. Трохи здивовано.) Струнка. (Пауза.) 
Хочеться великого простору. (Починає ходити, а згодом і бігати по сцені, 
наче огортаючи її руками.) Простору-у-у. (Як луна. Потім втомлена, але 
радісно збуджена і водночас просвітлена зупиняється, сідає у  крісло. Говорить
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здивовано і зворушливо.) То скільки їх тут?! (Вигукує.) Енергій! (Пауза.) 
Людських душ! Голосів! Почуттів! Прагнень і бажань! (Пауза.) Море! 
Космос! Без краю і без ліку! (Довга пауза. Далі монотонно читає, як репліку 
на репетиції.) Без ліку в місті гине люд. (Пауза.) Отож-то.

Світло поволі згасає. Чутно шепіт, шерехкотіння. Проривається якийсь скрегіт, 
тупотіння. Щось бахкає, далі рипить. Але раптом відкривається звуковий тунель і 
проривається скрипка — тужлива просвітлена мелодія, яка потроху обростає казковими 
переспівами. Порожні сценічні помости осяюють спершу місячні, а згодом ранкові 
серпанкові роси. Вони заповнюють простір наче вересневий туман. Звуки флейти 
завершують мрійливу коду. Чується: "Туп-гуп. Туп-туп. Туп-гуп. Туп-туп. Я тут." Пауза. 
Тихо. Нікого. Потім знову: "Туп-гуп. Туп-туп. Туп-гуп. Туп-туп. Я тут." Знову тихо. І 
втретє: "Туп-гуп. Туп-туп. Туп-гуп. Туп-туп. Я тут." Нарешті з-за лаштунків визирають 
оленячі вушка. Тендітні та пухнасті. Ворушаться. Аж ось і саме миле створіння.

ОЛЕНЯТКО. Туп-туп. Я тут. (Трохи постояло, зніяковіло покрутилося, 
потовклося на місці. Раптом вибігло на середину сцени і почало пробувати 
щось витанцьовувати. Музика тільки-но прилагодилася — оркестр почав при
лаштовуватися, а Оленятко — брик і сіло. Ніяк. Безпомічне і миле. Починає 
співати. Меланхолійно, поволі.)

А то є!
То є!
Мамине дитятко.
Я то є!
Я то є!
Оленятко.

(Помовчало. Трохи згодом.)
Чем-чем-чем,
За плечем,
За плечем.
Чем-чем-чем,
За плечем,
За плечем.

(Пауза. Досить довга. Потім безпомічно.)
Чиїм?

І тут почалося. Звідусіль налетіло і закричало: "Маминим!" Сцену заповнюють казкові 
ельфи, мавки, чудернацькі істоти з усіляких казок і переказів. Всі співають і 
витанцьовують. Оточують Оленятко, підхоплюють його і кружляють у веселому танку. Всі 
енергійно:

Чем-чем-чем,
Чем-чем-чем,
За плечем.
Чом-чом-чом,
За кілком,
За тинком.
Опинились ми 
Всі гуртом.
Але ж  весело, весело, весело.
Нам! Всім разом!

Музика, музика! Каскади звуків і хореографічних витинанок. Кордебалет: 
Тупи-тупи-топ!
Оленятко — гоп!
Гоп-ля-ля,
Гоп-ля-ля!
Іди з нами до Троля!
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Полетимо! Полетимо!
По небу ясному!
І зіроньки,
Як бульбашки,
Осяють нам його!
А ми підем!
А ми підем!
На зустріч до себе!
І місяць-окраєць 
Усміхнеться до нас.

Все закружляло і полетіло.

Сценічні зоряні міріади потроху згасають і після короткої світлової паузи, заповненої 
музикою, поволі з присмерку виринає нова театральна картина. На помостах внутрішнє 
подвір'я старовинного ренесансного будинку. Цегляна кладка стін, плетіння віконних рам і 
вітражів, ґалерея. Посередині клумба. Квіти, зелені кущі, підстрижена травичка. Нічне 
небо й утаємничене прожекторове освітлення. Здається, пройшов дощ. Кришталеві крап
лини перетворюють рослини на штучний декор, а потемнілі кам'яниці на живі істоти. 
Тихо. Чути, як потроху капає дощ. Потім стиха вступає клавесин. Під звуки менуету по 
мокрих доріжках, встелених бруківкою, поволі проходить Дівчина. Вона гладко зачесана, 
вбрана у брюки, светр та плащ. Замислена, спокійна. Пройшла і сіла навприсядки, просто 
перед порталом сцени. Подивилася у зал для глядачів і, звертаючись до нього, ніби до  
себе, стиха, але виразно промовляє.

ДІВЧИНА. Чуєте голоси? Чуєте? Так? Вони тут! З рук у руки. Ж ивим 
дотиком, теплом шкіри і дихання. З вуст в уста. Дивлячись в очі... 
Променисті. Благодатні. Так... З покоління в покоління. Ж ивим дотиком... 
(Довга пауза. Поволі випростовується. Повертається спиною. Трохи відходить 
углиб. Раптом обертається.) Creation! Так! Creation! (Потім різко.) А не 
destruction! Ні! Інакше смерть! (Настрій і ритм змінюються.) Без минулого, 
теперішнього і майбутнього! Традиція перервана, коріння пе-ре-рі-за-не! 
(Кричить.) Дихати нема чим! І чомусь всі витирають ноги. Об себе, об 
мене. Топчуться, топчуться. (Гарячково озирається навколо.) Бруд, бруд. 
{Раптом вигукує.) Де стілець? {Метушиться, наче шукаючи.) Де стілець? Ну 
стілець! Звичайний! Хоч поламаний, обдертий. {Зупиняється і очманіло 
дивиться у  безодню залу для глядачів). Але той, на якому сиділа моя 
прапрабабуся, або хоч бабуся! {Пауза. Нервово сміється.) Нема. Немає і 
баста.

І присіла, охопивши голову руками, захиталася під звуки менуету, які під час її 
монологу майже стихли, а тепер наростають знову. Музика піднімає Дівчину, крутить її, 
аж доки не провокує до ґраційних па. Вона танцює, замріяно усміхнена, щаслива, з 
уявним партнером на казковому балу, поки не відходить за лаштунки.

Сцену заповнює туман. На горизонті з'являється зелена гусениця. Величезна, довга. 
Вона рухається справа наліво, наче летить у повітрі. Очі її світяться. Звукові акорди все 
більше нагадують ритм поїзда. Ми раптом починаємо розуміти, що це пливе казковий 
ескорт Оленятка. Кордебалет співає:

Полетимо! Полетимо!
По небу ясному.
І зіроньки,
Я к бульбашки,
Розірвуть нам його.
І ми пройдем,
І ми пройдем 
Крізь нього до себе.

(Трохи згодом.)
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Повернемось до вас,
До тих, хто sind Etwas...

Порожню, огорнуту мереживом туману сцену потроху заповнює потомлений казковий 
кордебалет. Всі розходяться і прилаштовуються для відпочинку. Хто як. Лежать чи сидять 
долі. Останнім заходить зажурене, всіма забуте Оленятко, яке тягне за собою торбу-сумку 
на довгому ремінці. Воно блукає між тілами,'щось мугикаючи.

ОЛЕНЯТКО. А то є, а хто є Оленятко? (Пауза.) Мабуть то я. (Пауза.) 
Схоже. (Пауза.) А що тепер? Що буде тепер? (Довга пауза.) Ніхто не знає?! 
(Пауза.) Кричали, літали, скакали, співали. Полетимо, полетимо! А тепер 
що? (Пауза.) Прилетіли.

Скоки-скіки-скок!
Оленятко гоп!
Гоп-ля-ля!
Гоп-ля-ля!
Підем з нами до Троля!

Ну, сходили, так і не дійшовши. Не долетівши, недотягнувши, 
недовторопавши, недотямивши, недопетравши! Петре, Петре, де ти тепер? 
Ау-у-у!

ЕЛЬФ. (Заїкається.) Бор-бор-боркотун. Бл-бл-благод-бдкгод...
МАВКА. (Томно.) Невже благодатний?!
ЕЛЬФ. Н-н-ні 
МАВКА. А який же?
ЕЛЬФ. Бл-бл-бл...
МАВКА. Та боже ж мій...
ЕЛЬФ. Бл-бл-бл...
УПИР. (Оживає. Улесливо.) Може, благодушний?
ГНОМ. (Роздратовано.) До чого тут це!
ЕЛЬФ. Бл-бл-бл...
ЦВІРКУН. Годі... Заспокойся. Скажеш потім.
ЕЛЬФ. (Раптом спокійно.) Коли?
ЦВІРКУН. (Наче так і треба.) Коли схочеш...
ЕЛЬФ. (Втомлено.) Марно...
МАВКА. Ха-ха-ха! (Протяжно.) Діалог...
ОЛЕНЯТКО. (Яке до того було начебто відсутнє, вступає.) Про що ви? 
МАВКА. (Продовжує сміятися.) Про мандри.
ОЛЕНЯТКО. А гарно було.
МАВКА. (Сміючись.) Авжеж.
ОЛЕНЯТКО. Я к у казці.
МАВКА. (Іронічно.) Біблійній.
ОЛЕНЯТКО. (Захоплено.) Та земля має чудову силу. Вона якась 

нереально прекрасна. Там нічого не буває випадкового. (Все більше 
запалюючись, переходить від одного до іншого.) Ви знаєте, це відчуття 
центру. Першоджерела у переплетенні...

ЦВІРКУН. (Грубо.) Павутиння.
(Оленятко знітилося.)
ЕЛЬФ. (Протяжно.) Злітали...
УПИР. (Запобігливо.) От і добре.
ЦВІРКУН. (Цинічно.) Сказала бабуся...
МАВКА. (Мрійливо.) Друзі! Де мій шофер? Де мій роллс-ройс?
ГНОМ. (Наче до себе.) Я  це, здається, вже чув...
ЕЛЬФ. Може, ми підемо пі-пі-пі...
ЦВІРКУН. Пі-пі.
ЕЛЬФ. (Розпачливо.) Боже!
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МАВКА. (Ушоці.) Пішки?
ОЛЕНЯТКО. {Замріяно.) Море вночі таке прекрасне! А зорі...
МАВКА. {Іронічно.) Холодним мокрим піском у черевики на високих 

підборах — по вінця.
ОЛЕНЯТКО. {Зніяковіло.) Може...
УПИР. То давайте візьмемо таксі. Всі разом, на брудершафт.
МАВКА. {З сумом.) У дусі фемінізму.
УПИР. І демократії.
МАВКА. Прагматизм лісового товариства. Світський аскетизм.
ЦВІРКУН. Начиталася-надивилася.
МАВКА. Доки літала, доки співала і мріяла у місячному сяйві.
ОЛЕНЯТКО. А який  космос...

Під звуки сферичних оркестрів сцену огортає туман. Пронизливі тужливі мелодії 
заповнюють простір. Музична інтерлюдія триває досить довго. Медитативні безкінечності 
уриває яскраве світло. Сонце, голубе небо, білі кам'яниці і зойки чайок. Ілирія.

Входить Жінка. Іде спиною, задкуючи. Вона у брючному екзотичному костюмі з легкої 
шовкової тканини. Розгублено озирається.

ЖІНКА. Де я? Щ о сталося? Звідки ця краса? Як з неба впала!
ДІВЧИНА. {Хутко входить.) Хто?
ЖІНКА. {Розгублено.) Ви натякаєте на мене?
ДІВЧИНА. {По-діловому.) А хіба тут ще хтось є?
ЖІНКА. {Стомлено.) Та я  не про себе.
ДІВЧИНА. Всі про себе. Все про себе і тільки про себе.
ЖІНКА. {Зніяковіло.) Та ні...
ДІВЧИНА. {Різко, впевнено.) Чому ні. Не треба цього лякатися. Ні 

цуратися. Може, то наш а природа. Все нормально.
ЖІНКА. Ви вважаєте?
ДІВЧИНА. Так.
ЖІНКА. То, може... {Мовчить.)
ДІВЧИНА. Що? {Пауза.)
ЖІНКА. {Жваво.) Подивіться на ці кам'яниці. Вони пройшли крізь 

тисячоліття.
ДІВЧИНА. Ви, напевно, хочете сказати, що вони стоять тут уже давно. 

{Пауза.)
ЖІНКА. Дуже давно. {Пауза.) Давним-давно. {Пауза.) А час лине. Він 

рухається. Чи, може, ми і все навколо рухаємося у ньому.
, ДІВЧИНА. Чух-чух.
) ЖІНКА. {Наче не помічаючи настрою Дівчини.) Так. Від цього руху 
утворюються сліди. Н а камінні, на корі, на шкірі.

ДІВЧИНА. Тертя. Чух-чух. Тик-тик. Дир-дир.
ЖІНКА. {Продовжує.) Ви знаєте. Ці сліди, вони як  зморшки на обличчі 

землі, їх навіть не можуть замаскувати ґрунтові нашарування. Космічний 
пил, як  жир, як  деревина, котрими обростають душа і тіло.

ДІВЧИНА. Просто маскарад якийсь. Містифікації.
ЖІНКА. (У  тому ж тоні, що і перед тим, продовжує.) Час замітає сліди. 

Він живий і недосконалий. Грішний. Він прекрасний.
ДІВЧИНА. Особливо коли руйнує свої творіння.
ЖІНКА. {З ентузіазмом.) Так. Недосконалі. Для того, щоб створити 

нові і кращі, як йому здається.
ДІВЧИНА. (Прикладаючи долоню до чола, визирає у  зал для глядачів.) 

Щ ось не видно... поліпшення... Суттєвого. Здається, навпаки.
ЖІНКА. {Вдивляючись у  цей час у  горизонт моря і неба.) Я чую голоси. Я 

чую співи. Море заколисує. Воно бавиться з вами, заколисуючи сумління.
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ДІВЧИНА. Це просто кричать голодні чайки.
ЖІНКА. Чайки... (Пауза.)
ДІВЧИНА. Море сьогодні неспокійне.
ЖІНКА. І прибоєм — у берега ребра... Океан!
ДІВЧИНА. Довго ви збираєтесь тут філософствувати?
ЖІНКА. (До себе.) Я згадую. Я все згадую. І ніяк не можу пригадати...
ДІВЧИНА. Що?
ЖІНКА. (Раптом.) Де я  вас бачила?
ДІВЧИНА. Може, на сцені.
ЖІНКА. Якій?
ДІВЧИНА. Життєвій.
ЖІНКА. (Проходить вздовж рампи. Стомлено, думаючи про своє.) Ви про 

це... (Пауза.) Може.
(Світло поволі згасає.)

Чути джазові мелодії. Сміх. Жіночі вигуки. Темно. На авансцені, освітлена 
прожектором, з'являється Дівчина.

ДІВЧИНА. (Тихо.) Хочеться мріяти. (Кричить.) Хочеться мріяти! 
(Пробігає вздовж рампи.) Хочеться мріяти, а не жартувати з незворушним 
обличчям. Хочеться кричати. Сміятися. Ш аленіти. Стреміти. Летіти. 
(Починає крутитися у  звихреному темпі. Кричить.) Боже! Де ти? Чи ти є на 
світі? Чи бачиш ти нас? Чи чуєш? Обізвися! Змилуйся! (Плаче. Потім 
сміється. Пауза.) Думаєш, я  п'яна. Чи дурна. (Нервово сміється.) Ні. Я 
просто щаслива. (Пауза. Сумно.) Не віриш. (Пауза.) Може, ти і правий. 
(Пауза.) Піду до своїх тролів. Бувай! (Хутко вибігає зі сцени.)

Ді я  и
Бенкет-бешкет. Какофонія. Вигуки: "Еротоман!", "Щоб тобі повсихало!", "Що?", "Га-га- 

га!", "Вуха-вуха!” Оргія. На сцені темно. Вздовж авансцени проносяться дикі фантастичні 
маски. “Хі-хі-хі! Ха-ха-ха!” — глузують вони, дратуючи глядачів, "показуючи" ніс, високо 
задираючи ноги. "Хай скрізь панує радість, що дощенту розтопче царство мертвих!" "Хі-хі- 
хі! Ха-ха-ха!" — вигукують вони, витанцьовуючи канкан. Раптом кришка суфлерської буд
ки зі скреготом відкривається і зі сценічної безодні виростає страхітлива височенна фігура 
Привида. Всі маски, злякано вигукуючи, тікають. Страховисько сіпається, клацає і чадить. 
Трохи згодом вивергає аріозу, демонструючи цілковиту відсутність музичних даних.

ПРИВИД.
Ту-пу-ві-да!
Ту-пу-ві-да!
Ода!
Ту-пу-ві-да!
Ту-пу-ві-да!
Да-да!

(Кпацає щелепами. Все більше запалюючись, продовжує натхненно виспівувати.)
Ту-пу-ві-да!
Ту-пу-ві-да!
Ту-пу-ві-да-а-а-а-а-а!!!

( Самозакохано захлинається він, почуваючи себе хазяїном ситуації).

З'являється Оленятко, чимчикуючи по своїх справах. Виглядає буденно заклопотаним. 
Привид і Оленятко спершу не помічають одне одного. Кожен існує в своєму вимірі. П ер
шим натикається на привида Оленятко. Очманіло дивиться на нього, як на брутального 
нахабу.

ОЛЕНЯТКО. Ти що, здурів? (Привид продовжує вихилятися.) Я  до тебе, 
друже! (Сіпає страховисько.)

ПРИВИД. (Невдоволено.) Якої?
ОЛЕНЯТКО. Що ти тут розлігся?
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ПРИВИД. Хто? Я? (Пауза. Убік.) От нахаба.
ОЛЕНЯТКО. Хто нахаба?
ПРИВИД. Звичайно — ти.
ОЛЕНЯТКО. А може, ти?
ПРИВИД. (Вбік.) Таке мале... (Пауза.) А задерикувате! (До Оленятка.) Я 

тут з'явився і стою, і співаю пісень. Хочу і буду. От так. Навкруги, навколо, 
скрізь. Хай чують! І лякаються! І захоплюються! Шаленіють! Бр-р-р! 
(Пауза.) Бояться. (Пауза. Здивовано дивиться на Оленятко.) А чому ти не 
боїшся? (Починає труситися і світитися.) Страшно?

ОЛЕНЯТКО. (Незворушно.) Смішно.
ПРИВИД. Чому ж ти не смієшся?
ОЛЕНЯТКО. Ніколи. (Пауза.) Поспішаю.
ПРИВИД. Як так? Куди?
ОЛЕНЯТКО. За кудикіні гори.
ПРИВИД. Я теж хочу.
ОЛЕНЯТКО. Куди тобі. Не доторохкотиш.
ПРИВИД. (З  образою.) Я к не доторохкочу? (Пауза. Натхненно.) Я  долечу!
ОЛЕНЯТКО. Ну й  лети. Тільки без мене.
ПРИВИД. Одному сумно.
ОЛЕНЯТКО. А зі мною весело?
ПРИВИД. Ти мене не злякалось.
ОЛЕНЯТКО. Ще чого!
ПРИВИД. (Із сумнівом.) Я ж  із того світу. (Киває вниз.)
ОЛЕНЯТКО. З якого? З того? (Показує долі.) А я  із того. (Показує нагору.)
ПРИВИД. От і зустрілись. (Пауза.) Тут. (Оглядається навкруги.)
ОЛЕНЯТКО. Що далі?
ПРИВИД. Хочу з тобою.
ОЛЕНЯТКО. Та ти ж усіх полякаєш.
ПРИВИД. Я сховаюсь. Чи перетворюсь на що-небудь. (Пауза.) От хоча 

б на хмаринку.
ОЛЕНЯТКО. Щоб намочити нас сльозою, або ще чимось?
ПРИВИД. (Образившись.) Не в такому ж  я  вже маразмі.
ОЛЕНЯТКО. Серйозно? (Пауза. Трохи подумавши, дивлячись на зоряний 

годинник.) Ходімо. (Пауза.) Чи полетимо.

Загуло, загриміло, наче впали каструлі і миски на кухні. Та на кахляну підлогу, всі ра
зом. Полинули космічні оркестри. Крізь ті звукові акорди почав прориватися Голос. Чу
ється все ясніше.

ГОЛОС. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна... 
(Якийсь свист і дихання. Далі рипить старий патефон. Шкрябає голка по 
платівці. Повтор.) Ні долі, ні волі у мене нема — ні долі, ні волі у мене 
нема — ні долі, ні волі у мене нема... (Скрегоче, бахкає, рипить.) Надія 
одна — надія одна — надія одна... (Голос віддаляється, повільно стихаючи.) 
Одна — одна — одна...

Шум дискотеки. Блимає світломузика. Принадно витанцьовує розмаїта компанія, 
прихована яскравим куполом шапіто. Срібляста галогенна тінь рекламного сиґналу, яка 
чатує на прибулих,- то замаскований Привид. Якщо він і говорить, то тільки подаючи 
контрастні світлові сиґнали, які ми можемо бачити.

ПРИВИД. Де ж  усі? Не бачу. (Пауза.) Оленятко відстало. (Пауза.) А 
може, я не туди залетів? (Пауза.) Але ж місцина на диво схожа на кудикіні 
гори... (Пауза.) Зачекаю.

Чути шум автомобіля, що під'їжджає і зупиняється. Заходять двоє перехожих — 
Молодий і Поважний. Роздивляються, зосереджено вивчаючи тінь Привида.
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молодий.нло.
ПОВАЖНИЙ. Не може бути.
МОЛОДИЙ. Але ж воно зупинилося.
ПОВАЖНИЙ. Наче принаджувало. Зазивало кудись.
МОЛОДИЙ. Мабуть, сюди.
ПОВАЖНИЙ. Мабуть.
МОЛОДИЙ. Подивіться вгору... На верхівці шапіто потужна галогенна 

лампа. То є рекламна витівка, яка інтриґує об'єкт.
ПОВАЖНИЙ. Здорово придумано. (Пауза.) Я  було насторожився. 
МОЛОДИЙ. То, може, зайдемо? Потанцюємо, вип'ємо аперитиву. 
ПОВАЖНИЙ. Пізно. Вже за північ. Іншим разом. (Пауза.)
МОЛОДИЙ. (Сам до себе.) Чи буде він?

Пішли до авто. Клацнули двері. Запрацював двигун. Рушили. Тихо. Чути музику. Коли 
знову гальмує авто. З'являються Жінка і Дівчина.

ЖІНКА. Люди радіють життю. (Протяжно.) Насолоджуються.
ДІВЧИНА. Правильно роблять.
ЖІНКА. А ми що ж? (Коротка пауза.) Гірші?
ДІВЧИНА. Хто ж заважає?
ЖІНКА. То пішли до дансінґу?
ДІВЧИНА. Не хочу...
ЖІНКА. Мені самій незручно.
ДІВЧИНА. Чому?
ЖІНКА. (Протяжно.) Так...
ДІВЧИНА. Забобони і комплекси.
ЖІНКА. Може, й так. Але інакше не можу. (Пауза.) То що, поїдемо 

далі? (Пауза.) Пізно. Треба перепочити. (Пауза.) Коли багато спілкування, 
воно мене електризує.

ДІВЧИНА. І збуджує. Як келих шампанського. Очі горять, вуста полу
м'яніють.

ЖІНКА. Так. Але що занадто, то не добре. (Пауза.) Втрачаєш рівновагу, 
як від спогадів.

ДІВЧИНА. Не люблю переглядати колишні записи, розбирати шухляди. 
ЖІНКА. Дивишся на свої старі фото і згадуєш... (Довга пауза.) Страж

дання, тривогу, непевність і мрії.
ДІВЧИНА. Хіба не приємно бачити себе молодшою?
ЖІНКА. Краще цінуєш, коли втрачаєш.
ДІВЧИНА. А коли зовсім втратив?
ЖІНКА. Господи! (Довге мовчання.)
ДІВЧИНА. Я пішла до машини.
ЖІНКА. Іду.

Пішли обоє. Привид колишеться. Музика грає. Люди танцюють, гомонять, сміються. 
Коли з'являється Оленятко. Чимчикує втомлене.

ОЛЕНЯТКО. І нащо я  сюди пленталось? Хотіло розважитись. Від чого? 
(Пауза.) І чим? (Озирається на шапіто.) Оцим? (Пауза.) Отакої... Для чого? 

ПРИВИД. (Невидимий. Раптом.) Для себе.
ОЛЕНЯТКО. (Сіпнулося.) Щ о це? (Пауза.) А, це ти. (Озирається.) Де

ти?
ПРИВИД. (Згори.) Я  хмарка, хмарка, хмарка...
ОЛЕНЯТКО. (Посміхається. Підіграє Привиду, дивлячись вгору.) Здається, 

дощик збирається... (Пританцьовує.) Здається, дощик збирається... (Пауза.) 
Е! Тільки не капай! (Обтрушується.) Я тебе попереджав.
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ПРИВИД. Пробач. Але ж  ти сам... (Пауза.) Провокатор.
ОЛЕНЯТКО. Я не провокатор. Я своїх друзів ніколи не зраджую. Та і 

взагалі нікого, ніколи.
ПРИВИД. (Зраділо.) То я  твій друг? Ура! (Тінь підскакує і скрегоче. 

Сиплеться порох просто на Оленятко.)
ОЛЕНЯТКО. (Кричить.) Стривай! Бережи здоров'я!
ПРИВИД. ( Співає, як може.)

Я танцювати хочу!
Я танцювати хочу!

(Порох сиплеться. Все торохкотить. Небо дрижить. Зірки плигають. 
Місяць посміхається.)

ОЛЕНЯТКО. Чорти б тебе забрали.
ПРИВИД. (Миттєво зупинився. Злякано.) Ой, не треба.
ОЛЕНЯТКО. (Здивовано.) Ти ж  сам чортяка. Чого ти злякався?
ПРИВИД. (Поважно.) Я не чортяка. Я душа. Я дух, я  —spirit. А чортя

ки, вони бездушні, запроданці.
ОЛЕНЯТКО. (Щиро здивований.) Яка ж  ти душа? Хіба померла?
ПРИВИД. (Поважно.) Душа не вмирає. Вона вічна.
ОЛЕНЯТКО. Чи є щось вічне?
ПРИВИД. (З певністю.) Є.
ОЛЕНЯТКО. І що ж?
ПРИВИД. От хоча б я, і навіть, ти!
ОЛЕНЯТКО. Лишенько! То невже ж мені не тільки вік мучитись, а без

кінечно.
ПРИВИД. Аякже. Дивись на мене і критись. Не падай духом.
ОЛЕНЯТКО. Дай подивитися. (Пильно вдивляється в тінь. Протирає очі. 

Задирає голову. Приставляє долоню до чола. Знову протирає очі.) Не бачу. 
Зовсім нічого не бачу.

ПРИВИД. Просто не хочеш.
ОЛЕНЯТКО. Я? Не хочу?
ПРИВИД. Так.
ОЛЕНЯТКО. Я дуже хочу.
ПРИВИД. Хто хоче, той неодмінно зможе. А в тебе на лобі написано, 

що ти не хочеш. (Коротка пауза.) Або хочеш, але не дуже.
ОЛЕНЯТКО. Хіба це так відразу і видно?
ПРИВИД. Аякже. Це відразу відчувається.
ОЛЕНЯТКО. То відчуй іще. (Пауза. Випинає груди у  бік Привида.) Іще та 

іще.
ПРИВИД. Який ти.
ОЛЕНЯТКО. Який?
ПРИВИД. Охочий.
ОЛЕНЯТКО. (Наївно-здивовано.) До чого?
ПРИВИД. До всього.
ОЛЕНЯТКО. (Розчаровано.) Аякже.
ПРИВИД. Іди потанцюй у шапіто.
ОЛЕНЯТКО. Мабуть.
З неохотою пішло до танцюючих. Світло потроху згасає.

Зарипіло, закрутило, засвистіло. Бовкнуло, як тьохнуло. Далі на сцені з'являється 
ошатний східний палац. Спекотливий і п'янкий загальний колорит. Чути зурну. 
Порожньо. Потім з'являється Одаліска, яка пропливає вздовж рампи. Потім ще одна. Вони 
щось носять до вітальної зали, про яку ми можемо лише здогадуватися. Заінтриґовані 
глядачі, що зачекалися, нарешті чують відлуння розмови. Раптом на сцені з'являється 
розкішна чарівна Мавка, розморена вином і солодощами.
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МАВКА. Ой ля-ля! Оце так! (Пауза.) Живуть люди. (Пауза.) Ч и жили? 
(Пауза. Легковажно.) Яка різниця. Марно. (Пауза.) Буває ж  таке. Та-а-к! 
(Пауза. Озирається.) Де мій кавалер? (Гукає за лаштунки.) Кавалер! 
(Пауза.) Зашепотівся. (Пауза.) Буває.

ЕЛЬФ. (Випорхує з-за лаштунків.) М оя красуня!
МАВКА. Та-а-к!
ЕЛЬФ. Моя красуня чар-чар-чар...
МАВКА. (З прикрістю.) Зачаркався.
ЕЛЬФ. Ні-і-і. Ти чар-чар-чар...
МАВКА. Ти краще проспівай. Заспівай, серденько, нашої, справжньої, 

щирої, душевної, ліричної, сердечної, гречної, приязної, товариської... 
пісні!

ЕЛЬФ. (Сором'язливо.) Ти вважаєш, я  зможу?
МАВКА. (З ентузіазмом.) Так! Якщо не ти, то хто?
ЕЛЬФ. (Убік, тихо.) То ніхто...
МАВКА. Слухаю... Милуюся-дивуюся.
ЕЛЬФ. (Напнувся, підготувався, набрав у  груди повітря і... випустив.) Ти 

знаєш, я  не у фор-фор-фор...
МАВКА. Форте-фортісімо! Браво-бравісімо! Давай же!
ЕЛЬФ. (Знову напнувся і... передумав.) Ти знаєш...
МАВКА. Я все знаю. Я всіх знаю. І тебе також. От дивлюся і, здається, 

бачу наскрізь.
ЕЛЬФ. (Оглядає себе.) Як? (Розпачливо.) Все бачиш? (Задерикувато.) Що 

ж ти бачиш?
МАВКА. Я як  тестер, як  індикатор. Подивилася і відчула. Перевтілила

ся і побачила. Я к своє.
ЕЛЬФ. Ні, хіба я  твоє. Я своє.
МАВКА. (Розпачливо.) До чого тут ти?
ЕЛЬФ. (З образою.) Щ ойно говорила: кавалер! Сер-сер-сер...
МАВКА. (Натхненно.) Ні, ти не середній. Ти перший!
ЕЛЬФ. Де?
МАВКА. (Видихає.) Кавалер!
ЕЛЬФ. Бальзам! Нектар!
МАВКА. Хоч до рани, хоч до серця!
ЕЛЬФ. Якої рани? Хіба тут є поранені!? Я не бачив. Наче всі здорові. 

Вдоволені. Ситі. Хоч і не дуже помиті, але ж спека. Можна зрозуміти. Та й  
темперамент. Теж не абищо. Треба розуміти ситуацію. (Пауза.) А бійки не 
треба. Всім місця вистачить. (Пауза.) Під сонцем. (Пауза.) Якщо ні, то і в 
холодок можна посунутись. Для здоров'я корисніше. (Пауза. Мрійливо.) 
Прохолода...

МАВКА. Нудьга.
ЕЛЬФ. Ти не права.
МАВКА. Не хочу.
ЕЛЬФ. А я  — так!

Ельф проходить півколом, мрійливо посміхаючись, розвівши руки в різні боки, 
колихаючи стегнами, закинувши голову. Іде до парку.

МАВКА. От телепень... Кавалер.

Темно. Брязкіт. Рипання дверей. На авансцену виходить Молодий. Постояв. Подумав 
про щось. Рушив далі, але зупинився і повернув назад.

МОЛОДИЙ. Про що я? Про що я  хотів сказати? (Мовчить.) Не знаю. 
Треба подумати. (Далі ходить вздовж сцени і одночасно говорить.) Чи треба
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говорити, коли все сказано без слів? {Довга пауза.) Про що я? (Пауза.) Як 
мало зроблено. (Пауза.) Не те. Не те. Бракує довершеності. (Пауза.) Не 
про те думав. (Пішов.)

Освітлення змінюється. Чути церковні передзвони. Акапельні співи. Благоліпно. На 
заднику висвічуються абриси округлих дзвіниць, прозоре мереживо іконостасів. Блимають 
лампади. Напівтемрява. З'являється Дівчина. Тихо проходить вздовж авансцени і 
зупиняється біля ікони Діви Марії.

ДІВЧИНА. Сім'ї моїй осанна. Любові і терпіння дай мені, навчи. Гріхи 
мої, дійсні і можливі, прости. Словом і ділом, спогадом і мрією. Грішна. 
Прости. Відпусти. В ім'я Отця і Сина. Согріши. Освіти путь мій. Благо
слови. Мовчанням на мовчання. Зіницями в зіниці зазирни. Зрозумій. 
Спокій і злагоду пошли...

Під гарячий шепіт Дівчини, хоральні співи і церковні передзвони світло поволі згасає.

ГОЛОС. Сповідь... (Пауза.) Сина століття. (Пауза.) Чи дочки... Дочорти. 
Тричорти. Не те. Не ти. Не та. Яка? Будь-яка. Як та! Що була. Щ о було. 
Що минуло. Як то... (Пауза.) Щ о було? Чи була? Вона? (Пауза.) Будь-яка. 
Вона. Як ріка... (Пауза. Шумить водоспад.) Все пройшло. Все спливло, як  
вода. (Шум водограю посилюється.) Загуло, загуло... В нікуди... Все минуло. 
Все спливло. Тільки ти. На віки. Я к вода. Я к ріка. Як душа. (Голос стихає, 
здалеку долинає.) Я к душа... (Луною.) Душа-душа-душа... (Все стихає. Довга 
пауза.)

К О Д А

Травень — жовтень 1993 року
Київ
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КУЛЬТУРА

Іван ДЗЮ БА

"ЗАСТУКАЛИ СЕРДЕШНУ ВОЛЮ..."

(Шевченків “К авказ” на тлі непроминального минулого)

СТАТТЯ П ЕРШ А

"Соте і останнє підкорення Кавказу"
(Яків де Бальмен, назва рисунка 1844 р .)1.

"І тебе загнали, мій друже єдиний,
Мій Якове добрий! Не за Україну,
А за її ката довелось пролить 
Кров добру, не чорну”

(Тарас Шевченко, 1845 p.).

“Так началось занятие Кавказа Русским народом;
оно продолжается доселе и еще не скоро кончится” (“Русский
Архив”, 1883)2.

Однією з "родових" прикмет кавказьких воєн Росії було (і залишається) те, що 
кожна з них неодноразово закінчувалася остаточною перемогою імперії — з тим, 
щоб невдовзі розпочатися знов, задля наступної остаточної перемоги.

Кожна з таких остаточних перемог давала новий імпульс патріотичним настро
ям і національній гордості, збагачувала повноту великодержавного самопочування, 
з таким блиском естетизованого багатьма — від Державша до Тютчева — геніями 
російського слова, які передавали один одному тему підкорення Кавказу, мов наці
ональну естафету (хоч поступово в цій темі почали звучати й обертони та дисонанси).

Співець "Феліци" — Катерини II (він же і співець її попередника — її чоловіка 
Петра III, задушеного в ліжку інспірованими нею змовниками; він же і співець її 
наступ ни ка-антаґоні ста Павла І; він же і співець його сина Олександра І, який бла
гословив жорстоке вбивство, знову ж таки змовниками, свого порфирородного ба
тька) — Гавриїл Романович Державін вітав одами (рівно двісті років тому) першого 
в довгому ряду “покорителей Кавказа” графа Валеріана Зубова (“К  Красавцу”, “На 
покорение Дербента”, “На возвращение графа Зубова из Персии”):

О юный вождь! сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ...

Через чверть століття "протодекабристськи" настроений двадцятидворічний 
Олександр Пушкін захоплюючу романтичну візію Кавказу вивершує своїм 
остаточним історіософським вироком:

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас ваша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности пюбовь!

Деякі цитата з російськомовних джерел, що мають документальний характер, подаються 
задля автентичності в оригіналі; решта — в перекладі автора статті.
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Подобно-племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни 
Преданья темные молвы.

Через десяток літ гуманний і добросердий в усьому, що не стосувалося 
державної політики, Василь Андрійович Жуковський в "Русской песне на взятие 
Варшавы", висловивши щире захоплення тим, як "Поднялися и летят Наши мсти
тельные бомбы /  На кипящий бунтом град", не забуває нагадати як про доконаний 
факт і про "чудный плен" Кавказьких гір.

А ще через десяток років Михайло Лермонтов, який мав немалий досвід 
особистої участи в Кавказькій війні і дивися на неї зовсім інакше, ніж Державін або 
Жуковський, і навіть трохи інакше, ніж Пушкін, незадовго до загибелі у відомому 
вірші "Спор", написаному, що цікаво, одночасно з інвективою "Прощай, немытая 
Россия", — в контексті метафоричних візій протистояння Заходу і Сходу, 
цивілізації і природи — в свою чергу поставив (здається, не без сумовитого роздуму 
і співчутливого жалю), тверду російську крапку в історії боротьби кавказьких 
народів за незалежність:

От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки...

И, томим зловещей думой,
Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.
Грустным взором он окинул 
Племя гор своих,
Шапку на брови надвинул —
И навек затих.

Мине ще майже два десятки років (а якщо точно — вісімнадцять), і православ
ний мислитель і поет Олексій Степанович Хомяков на засіданні "Общества лю
бителей российской словесности" 2 лютого 1860 року, підбиваючи підсумки 
проминутого року, з патріотичною гордістю проголосить, маючи на увазі полонен
ня Шаміля: "Щасливий він був для нас під оглядом державним. На півдні перемо
жено неприятеля, який довго втомлював наше військо. Зламано перешкоду, що 
довго зупиняла розвиток добробуту в кращих Російських областях"3.

Але й після цього ще довго надходитимуть з Кавказу переможні реляції. І по
етична "естафета" триватиме, хоч зміниться калібр її учасників, а сама вона набере 
інших форм і значення.

Починаючи з середини XIX ст., у громадсько-політичних, літературних та істо
ричних часописах Росії публікується безліч матеріалів, що здебільше глорифікують 
"покорение Кавказа" або приймають його як неминуче доконаний історичний 
факт; з'являються численні видання і спогади "героїв" і учасників каральних експе
дицій, які вихваляються своїми жорстокими "подвигами". Ці подвиги офіціоз нама
гався широко використовувати як зразок у патріотичному вихованні воїнства в дусі 
сліпої відданосте "престолу". І не випадково напередодні й на самому початку пер
шої світової війни урочисто відзначаються чергові кавказькі ювілеї: у травні 1914 
року — 50-річчя "со дня полного покорения Кавказа", у серпні — 55-річчя "плене
ния Шамиля". Ці ювілеї подавалися як нагода ще раз перейнятися мілітарною сла
вою російської історії:

"Знаменательные юбилейные дни покорения Кавказа, пленения Шамиля, пол
ные отзвуков былой, величественной, кровавой эпопеи, тесно связаны в памяти
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русского человека с геройскими славными именами. Ермолов, Воронцов, Евдоки
мов, Барятинский — много, много лучших сынов России потрудились в течение 
долгих десятилетий над покорением прекрасного, но дикого края, ставшего ярким 
бриллиантом в венце властителей России"4.

Ми ще повернемося до постатей цих "лучших сынов". Тим часом логічно постає 
питання: чому на історію Росії майже два століття лягали (не кажучи про те, що 
тепер лягають знов) криваві відблиски кавказьких воєн і кавказький рефлекс став 
ніби невід'ємною прикметою політичного і духовного життя Росії? Чому російський 
царизм так уперто прагнув оволодіти Кавказом, не рахуючись ні з якими людсь
кими жертвами та матеріальними витратами? І чому саме ця богонатхненна (коли 
вірити її творцям) акція царизму виявилася найтривалішою і найжорстокішою в 
усій далеко не голубиній історії Росії?

Відомо, що мало яка імперія в світовій історії відзначалася таким благородством 
мет і мотивів, як Російська. Свого часу один із класиків учення, яким згодом бла
гословилася нова, Радянська Росія, а саме Фрідріх Енгельс, писав: "Всяке загарбан
ня території, всяке насильство, всяке пригноблення царизм здійснював не інакше 
як під приводом просвіщення, лібералізму, визволення народів"5. І нещадний сар
казм історії в тому, що саме ідеї найбільших оскаржників експансії російських царів
— Маркса і Енгельса (згадаймо хоча б Марксову характеристику російської політи
ки як виплоду "кривавої каламуті монгольського рабства" — у приховуваних від ра
дянського читача "Викриттях дипломатичної історії XVIII століття", надто оцінку 
Петра Великого, який "поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордими 
прагненнями монгольського пана, якому Чингісхан заповів своє підкорення світу"; 
згадаймо його слова про "зойки агонізуючих народів", що супроводжували славу і 
пострах Росії6), — саме ‘їхні ідеї стали "приводом" (якщо скористатися повищим ви
разом Енгельса) і прапором нової, небувалої, вже Глобальної світорятувальної експансії...

Але ще раніше російська політика виробила цілий сакральний ритуал визволь
ного таїнства.

Ось його багато разів випробувана модель.
Спершу зверталася доброзичлива увага на той або той сусідній народ, по мож

ливості єдинокровний та єдиновірний або придатний для приведення у такий зруч
ний для визволительства стан. (Не в останню чергу ступінь потенційної визволи- 
мости визначався і стратегічним значенням відповідної території.) Потім виявляло
ся, що цей народ страждає від сваволі зовнішньої і внутрішньої. З цим важко було 
змиритися, і доводилося брати відповідну країну під свій протекторат. Однак нев
довзі з'ясовувалося, що той, хто великодушно згодився взяти на себе половину чу
жої ноші, змушений буде звалити на свої плечі й решту. Визволення — акт не фор
мальний, а сутнісний, і визволитель не має права зупинитися на півдоро!зі. Якщо 
визволений або ще тільки напіввизволений неспроможний сам забезпечити влас
ного "блага", доводиться його "обустраивать". Зазвичай виходило так, що після 
встановлення російського протекторату тубільна адміністрація й далі експлуатувала 
свій народ і не дбала про його економічний і культурний поступ. Щоб убезпечити 
народ від деспотизму й грабунку, доводилося запроваджувати "русское гражданское 
управление", "имевшее единственною целью благоденствие народа"7 і відповідно за
возити російську чиновницьку, купецьку та іншу братію. На цьому визвольна міс
терія як така могла б і закінчитися... Та леле! Починалася неминуча "измена" і "кра
мола" з боку тубільних інтриганів, як правило, агентів ворожих Росії держав, що 
втягували в свої злочинні дії обдурений народ, нацьковуючи його на визволителів. 
Замість вдячности — нові тяжкі клопоти, що вимагали перебування і утримання 
(правда, за рахунок самих тубільців) величезної армії казеннокоштних поплентачів 
свободи... І вже за щільно припасованим запиналом довго і марудно — коли роки, 
коли десятиліття, а коли й століття — догравався фінал визвольної містерії: у бі
льшості випадків визвольну удавку затягували до кінця, до останнього хрипу; інко
ли, через "політичні обставини", виконання найкращих намірів відкладалося до 
сприятливіших часів; і дуже зрідка доводилося взагалі знімати з сусіднього народу 
благодать дарованої йому свободи і дозволяти йому знову загарбати самого себе.
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Описана тут методологічна схема визволительства — зовсім не плід шаржування 
чи перебільшення, швидше навпаки — суха витяжка із пишнокаламутної історичної 
матерії. Для пожвавлення предмета можна було б навести чималенько прикладів — 
не лише з "малоросійської" чи "киргиз-кайсацької" історії, а й, скажімо, з історії не 
зовсім вдалого і не остаточного, зате ж  як класично задуманого визволення кня
зівств Бесарабії, Молдавії і Валахії в роках 1806 — 1812.

Було лише одне принципове випадання з цієї методики (в бік спрощення) — 
маю на увазі "освоєння Сибіру", коли імперська концепція Москви ще не остаточ
но скристалізувалася і коли пасіонарне розбишацтво під проводом напівлегальних 
конкістадорів типу Єрмака здійснювало "народну дипломатію" без будь-яких дипло
матичних формальностей, простісінько вирізуючи і вистрілюючи десятки "диких" 
народів, від багатьох із яких і імени не лишилося.

Але й "кавказький варіант" мав свої особливості, відхилення від норматив
ної схеми. Вони зумовлені були, по-перше, заплутаним і ретардаційним сюже
том довготривалих воєн Росії з Персією і Туреччиною в Закавказзі; по-друге, 
наявністю на Північному Кавказі складної мозаїки дрібних князівств і незалеж
них феодальних володінь, що утруднювало орієнтацію царських стратегів, ство
рювало ефект "загрузання", але водночас давало їм можливість вести тут гнучку 
воєнно-дипломатичну гру; по-третє, спалахом — під час "тотальної" стадії Кав
казької війни царату (1817 — 1864) — національно-визвольного руху горців, що 
дістав назву "мюридизм" (поєднував суфійську версію ісламу з ідеєю газавату, 
або джихаду, — священної війни).

Вікопомний популяризатор офіційних версій російської історії Д. Іловайський 
по свіжих слідах Кавказької війни давав таке пояснення причин її виникнення: 
"Початок кавказької війни припадає на кінець XVIII століття, коли Грузія вступила 
в підданство Росії і кавказький хребет опинився поміж російськими володіннями. 
Спочатку росіяни обмежувалися оборонними діями від набігів розбійницьких пле
мен; після призначення генерала Єрмолова головнокомандувачем (1816) наше во
лодарювання мало-помалу стало проникати в гори. Але успіхи росіян були зупине
ні появою нової мусульманської секти — мюридизму, який у тридцяті роки поточ
ного століття з незвичайною швидкістю розповсюдився в Кавказьких горах і дрібні 
роз'єднані доти племена поєднав спільним релігійним фанатизмом; з-поміж ватаж
ків мюридів найдужчим і найнебезпечнішим для нас став Шаміль, який прийняв 
вищий духовний титул імама"8.

Посутніше пояснення давав у своїй монографії "Выселение горцев с Кавказа" 
голова Археографічної Комісії в Тифлісі Ад. П. Берже: "Кавказька війна почалася 
не з причини якихось політичних завдань або дипломатичних міркувань, а була 
природним результатом державного зростання Росії. Чере^ це, з одного боку, війна 
ця тривала так довго, а з другого, більшість не бачила в ній жодної мети, жодної ко- 
ристи і гірко нарікала на безплідне винищення державних засобів, на продовження 
непотрібного кровопролиття"9.

Але те, чого не бачила "більшість", добре бачили стратеги, яким близькі були 
прозріння геніального Цетра. "Тільки один раз протягом 300 років наші завоюва- 
льні дії на Кавказі були осмислені глибокою державною думкою. Геніальний пере
творювач Росії, у своїх далекоглядних турботах про її майбутність, осягнув зразу 
значення Каспійського моря та прилеглих до нього земель. Могутній розум його 
охопив усю цілісність політико-економічних інтересів Росії в Середній Азії та Індії..."10.

А ось популярніше пояснення цих геополітичних матерій — для російських сол
датів, яким випало щастя здійснювати історичну місію їхніх царів. Процитуємо з 
т. зв. "Апшеронской Памятки" мовою оригіналу — щоб зберегти всю її запашну 
простодушність:

"Много лет тому назад наша родная Матушка Россия хотя и была велика, но 
куда же меньше, чем в нынешнее время. Кавказ еще не был нашим; Западный 
край, где теперь губернии: Варшавская, Петраковская, Виленская, Каменец-Подо- 
льская и другие составляли Царство Польськое, Крым принадлежал крымским та
рарам; не было у нас Туркестана и Закаспийской области и многих других стран.
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Вот вы, братцы Апшеронцы, и раскиньте теперь умом: сколько же положено труда 
и сколько пролито крови, чтобы приобрести столько новых земель!

(...) Лет с двести тому назад царствовал на Руси Император Петр Великий... 
Назвали этого Царя Великим потому, что все дела его были великие. Император 
Петр образовал в России правильное войско и воевал со Шведами и Турками. От 
Шведов Петр отнял много земель и основал г. Петербург. Но мало этого показа
лось нашему Царю, и задумал он поход против Персии, чтобы отобрать у нее часть 
Кавказа около Каспийского моря”11.

А втім, були й інші, крім геополітичних, мотиви до дії на Кавказі і в Закавказзі
— мотиви торговельні й економічні; в одному з документів згадується "представле
ние Графа Пушкина" як "первоначальный повод занять Грузию", а в ньому відзна
чено пізнішим опонентом такі пункти: "1. Присоединится изобильная земля метал
лами, жатвами и скотоводством"; "2. Обеспечится Кавказская линия обузданием 
горских народов"; "3. Откроется обширное поле к торговле Персидской и Индий
ской"; “4. В случае разрыва с Портою, Россия могла бы со стороны Анатолии сде
латься страшною, как Турции, так и Персии"; "5. Поздние виды на овладение Пер
сией могли бы способствовать к утверждению Индийского торга"12

У "записках" та листуванні царських чиновників уже в першій половині XIX ст. 
з'являються згадки про нафту в Баку і в Чечні. Цим "знахідкам" надається належно
го значення. Згодом Д. І. Менделєєв у своїй науковій праці "Нафта" відзначить, що 
першу спробу використати кавказьку нафту як товар зробив Дубінін ще 1823 p., а 
починаючи з 60-х років нафтовий промисел розвивається бурхливо; в кінці ж сто
ліття спостерігається справжній бум: "В 1895 р. одержано в Росії 426 пудів нафти, з 
них 326 млн. пудів у Баку і 29 млн. пудів коло Грозної, де видобуток зростає і тепер 
дуже швидко"13.

Інтереси російського торговельного і промислово-фінансового капіталу росій
ських землевласників, купців і підприємців були далеко не останнім важелем полі
тики царизму на Кавказі.

Огляд хоча б найголовніших перипетій нескінченної Кавказької війни зайняв би 
надто багато місця (хоч тема ця надзвичайно цікава й повчальна, матеріал безмеж
но багатий і промовистий). Але не можна оминути бодай деякі із найголовніших 
методів, способів провадження цієї війни (хоч вони і змінювалися).

Кавказька війна (чи, швидше, кавказькі війни) відбувалася на ширшому тлі між
державних і міжнародних відносин, зіткнень інтересів у цьому регіоні. Спершу тут 
довелося безпосередньо зіткнутися з Персією і Туреччиною, пізніше — з англій
ськими імперськими інтересами (близькість Індії), почасти з французькими (зокре
ма, йшлося про боротьбу Росії, Англії, Франції та інших європейських держав за ту
рецький ринок). Значний вплив справляли і європейські чинники: тривала бо
ротьба європейських держав з Туреччиною; політика Австро-Угорщини; походи 
Наполеона та ін.

Російська дипломатія вміло використовувала як суперництво між Туреччиною і 
Персією за панування на територіях між Чорним і Каспійським морями, так і ди
настичну боротьбу та заворушення в цих країнах.

Розпочинаючи персидський похід 1722 року, Петро І дав інструкцію своєму 
консулу в Тегерані Аврамову запевнити шаха, що російська армія йде лише для то
го, аби не допустити захоплення Персії Туреччиною: "Предлагай шаху старому или 
новому или кого сыщешь по силе кредитов, что мы идем к Шемахе не для войны с 
Персией, но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали (...) Турки 
не оставят всей Персией завладеть, что нам противно, и не желаем не только им, 
но себе оною владеть (...) только по морю лежащие земли отберем, ибо турок тут 
допустить не можем"14.

У 80-х роках XVIII ст. основним завданням політики Катерини II на півдні було 
захоплення Криму. Дії на Кавказі розглядалися як маневр для відвертання туре
цьких сил. Після вирішення "кримського питання" наступ на Кавказ посилюється.

16 червня 1783 р. Потьомкін вимагає від командування Кавказької лінії дати йо
му "верные сведения" про народи Прикаспія: "Все сие необходимо мне надобно для
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будущих о границах наших предположений, дабы утвердить оные с надежнейшей 
точностью и в полную навсегда безопасность"15. Однак енциклопедичні потягнення 
"светлейшего" мали своєрідний підтекст, прозоріше виявлений в його листі коман
дирові на Кавказькій лінії де Бальмену (здається, не з предків Якова де Бальмена!): 
"Ваше сиятельство должны войти, как можно короче, в обстоятельства взаимные 
между горными народами и старайтесь питать между ними несогласие"16. Ще 
раніше, в листопаді 1768 р. Катерина II звернулася до іноземної Колегії з низкою 
питань стратегічного характеру (наприклад, на якому морі стоїть Тбілісі: Чорному 
чи Каспійському, а надто ж вимагала інформації про те, "... были ли примеры, 
чтобы киргиз-кайсаки обижали калмыков...").

Зловісний характер цього постійного специфічного інтересу російських само
держців і стратегів до можливих "обид" і рахунків між сусідніми народами та пле
менами зрозумілий, як і роль арбітра чи заступника (залежно від обставин).

Протягом XVIII ст. російський царизм проводив політику створення васальних 
держав на Кавказі і в Закавказзі, використовуючи та інспіруючи чвари між місцеви
ми володарями, нацьковуючи їх один на одного, вдаючись до підкупу і погроз. Та
ким чином були створені передумови для переходу на початку XIX ст. до прямого 
військового загарбання території між Чорним і Каспійським морями.

Одним із постійних і найважливіших принципів російського визволительства 
було пильне відсепаровування покірних (“мирних”) від непокірних (“немирних”). 
До перших застосовувалося "ласкательство" (улюблений вираз Катерини II), з дру
гими ж була тільки війна на винищення.

Відповідно до свого європейського лібералізму, що приводив у захват Вольтера і 
Дідро (в той час, коли вона відправляла до Сибіру Радіщева яко французького аґен- 
та: "изо Франции ишшо паричко пришлют"), Катерина II затвердила 1786 р. укла
дені Потьомкіним "Положение о горских народах" і проект організації "земского 
войска" з горців, що відкривало їм шлях "к славе, чести и почестям" (на російській 
службі). Тоді ж Г. Потьомкін інструктував іншого Потьомкіна, "кавказького" — ге
нерал-поручни ка П. С. Потьомкіна: "Положение, какое сделано о горских народах, 
подает случай привести все в порядок и согласие, если при сем будет поступаємо 
гладко или, лучше сказать, без презренья, которое препятствует успеху дела"17. Тоб
то, йшлося про вміле використання "ласкательства".

Ні "Положение...", ні "земское войско" ніколи не були реалізовані. Що ж до 
"ласкательства", то його прагнули проводити послідовно, але воно не давало бажа
ного ефекту, принаймні не розв'язувало всіх проблем, і на цьому ґрунті постійно 
виникали непорозуміння та незгоди між "ліберальними" верхами і практичними ви
конавцями їхньої політики. Ось, наприклад, відповідь-скарга Г. Потьомкіну від то
дішнього командувача російськими військами на Кавказі генерал-майора Медема: 
"А о кабардинцах я уже и не упоминаю, ибо сии народы здешней стороны злодеи, 
и никакой о них надежды нет, ибо ласковость их приводит ни во что, потому что 
знают — ничего с ними не могу делать, а монархиня милосердна, она никогда не 
изволит их шевелить (...) обратите мысли на сей весьма нужный край и на величес
тво (велику кількість. — I. Дз.) в горах в соседстве пребывающего народа и не дове
дите меня до несчастной судьбины"18.

Принцип "ласкательства" мав не самодостатнє значення — він був складовою 
частиною відомої політики "поділяй і володарюй", російським варіантом цієї 
універсальної моделі імперіалізму. В її межах докладалося і зусиль для того, щоб у 
придушенні певного народу максимально використовувати вихідців із цього ж таки 
народу — як "приласканих", так і силоміць завербованих.

Характерно, що хоча царизм ні в гріш не ставив життя своїх вояків, та все ж 
старався насамперед використовувати гарматне м'ясо з "інородців". Ось, приміром, 
державні міркування одного з "птенцов гнезда Петрова" князя Б. І. Куракіна: "Еже
ли солдат надобно много еще собрать, то лучше брать у черемисов, у мордвы мо
лодых ребят и обучать, для чего будет прибыльно. Ежели истратятся, то убыток не 
таков велик, как свои природные помрут... I всегда смотреть того надобно, чтоб ум
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ножены были те край пограничные теми людьми природными. Из того будем 
делать вывод, как у них детей брать политикою..."19.

Це — щодо простолюду. Що ж до тодішньої "еліти", місцевої знаті і феодалів, 
то, поряд із винищенням "непокірних", була розроблена система приманок, пільг і 
заохочень для покірних; їх старалися використати проти одноплемінців чи сусідів, 
забезпечуючи кар'єру, часом блискучу, найвищі нагороди та різні інші види 
монаршої ласки; а їхніх дітей навчали у найреспектабельніших закладах Петербурга 
й Москви, готуючи нове покоління зразкових "слуг отечества".

Така політика давала часом більш ніж бажані для царизму результати. В кав
казьких війнах по боці росіян брало участь чимало офіцерів (у тому числі й висо
кого ранґу) тубільного походження; деякі з них "відзначалися" не згірш за найбіль
ших катів Кавказу.

Таким був, скажімо, князь П. Д. Ціціанов, грузин на російській службі (його дід 
Паата Ціцішвілі переселився до Росії 1725 р. разом з царем Картлі Вахтанґом VI, 
батько був царедворцем, а двоюрідна сестра Марія Георгіївна — останньою грузин
ською царицею). Відзначившись у придушенні польського повстання 1793 p., князь 
П. Д. Ціціанов 1794 р. дістав від Катерини II орден Георгія III ступеня та великий 
маєток у Мінський губернії і 1500 душ кріпаків. 11 вересня 1802 р. його призначено 
головнокомандуючим на Кавказі. Царський уряд розраховував за допомогою Ціці- 
анова примирити грузинських феодалів з утратою незалежности і вплинути на інші 
народи.

Дії Ціціанова ознаменували новий етап Кавказької війни. "За цей час шляхом 
блискучих експедицій на всі боки він наводить страх на горські племена і підкоряє 
одне ханство за другим"20. А ось декларації самого Ціціанова: "В Азії всі перекону
вання й переговори суть ніщо, а сила — все"21; "Хто має честь, як я, командувати 
непереможним всеросійским військом (зверніть увагу на це означення: “всерос
сийское войско”. — І. Дз.), той увесь Дагестан вважає за мух і бажає мати нагоду на 
ділі це довести... Вам уже трохи відомий мій спосіб думок і чи постіль я люблю, чи 
поле бойове, де кров ллється ріками і голови сипляться, як яблука”22.

Коли осетинські селяни запросили платні за непосильні для них підряди для 
російської армії, Ціціанов відповів їм таким посланням: "... Не стану я з вами дого
вори робити, у кого є штики, той гроші платити не мусить. Присягаюся Богом, у 
якого вірую, що каменя на камені у вас не залишу... Чи чувана річ, щоб орел з му
хами розмовляв!"23.

Це не була пуста грозьба. Як присягався, так и чинив — людина чести. Ось 
один із його численних подвигів. Документальный акт того часу подаю в оригіналі, 
бо важко відтворити його "аромат" у перекладі: "Прибыв он перед сим в Жамури, 
поймал осетинцев и, наливши в корыто, в коем кормят собак, молоко, после сыра 
оставшееся, и побив кошек, поклав в него же, да также положив в него кал 
человеческий и тем их накормил"24.

Не інакше розмовляв він і зі своїми земляками-грузинами. Ось один із його на
казів: "Невірні мерзотники (...) Ви, певно, гадаєте, що я грузин, і ви смієте так пи
сати. Я народився в Росії, там виріс і душу російську маю. Діждетесь ви моїх відві
дин, і тоді не доми я ваші спалю, вас спалю, з дітей ваших і дружин утробу вий-

м25му
(Не слід відносити геройства Ціціанова на рахунок його "азіатського" темпера

менту. Російська воєначальницька еліта — це був справжній Інтернаціонал: росіяни
Єрмолов, Воронцов, Муравйов, Боратинський, малороси — Паскевич, Кот

ляревський; німці, татари, вірмени, кабардинці та ін., і мало хто з них на Кавказі 
поступався "темпераментом" Ціціанову, хоч і не всі реалізували його в такій 
безпосередній формі.)

Все це діялося тоді, коли з вуст царів, особливо Олександра І та Миколи І, не 
сходили слова "кротость", "умиротворение", "спокойствие", "порядок", "развитие 
промышленности", "процветание", а під цей акомпанемент посилалися нові й нові 
військові підкріплення на Кавказ. Тонке і послідовне розрізнення "упорствующих и 
увлеченных, но готовых к покорности", продиктоване інтересами тактики і дипло-
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матії, не під силу було розпаленим царським полководцям, а там більше "нижчим 
чинам". І тому часом самим царям доводилося утримувати їх від "надмірностей". 
Так, одного разу головнокомандуючий на Кавказі Єрмолов подав до нагороди ор
деном святого Георгія генерал-майора Власова і полковника Бековича-Черкаського 
(з кабардинців; відзначився у каральних походах як проти своїх одноплемінців, так 
і в Середній Азії) — за подвиг винищення кількох "немирних" аулів та селищ. Цар 
відмовив Єрмолову у проханні, висловивши невдоволення надмірною жорстокістю 
Власова, бо, мовляв, "истребление селений" без "существенной пользы" не є необ
хідним з воєнних міркувань, тоді як з моральних — "помрачает славу победителей" 
(стиль, гідний нинішніх дипломатів ОБСЄ). "Сие самое, — додає цар, — останавли
вает меня и в испрашиваемом Вами награждении полковника князя Бековича-Чер- 
касского орденом св. Георгия; ибо если распоряжение его к первоначальному на
падению на неприятельское селение и овладение оным без потерь заслуживают 
одобрения, то, с другой стороны, он теряет право на награду тем, что благоразумно 
начатое было окончено совершенным истреблением более 300 семейств, из коих, 
конечно, большая часть была женщин и детей, невинных и верно не участвующих 
в защите..."26.

З батьківського тону цього картання не важко здогадатися, що з голів героїв 
жодна волосинка не впала. Навпаки, обидва вони "відзначалися" й далі, при чому 
генерал-майор Власов був навіть призначений отаманом Війська Донського і вже за 
Миколи І знов "відзначився" так, що сам Микола Палкін змушений був читати 
йому нотацію в ліберальному дусі свого попередника...

На моєму письмовому столі зараз сотні (буквально сотні) виписок з різних 
видань дореволюційного часу, присвячених Кавказькій війні, — спогади учасників, 
свідчення очевидців, архівні матеріали, ювілейні збірники тощо. Дивне враження 
вони справляють — своєю простодушною відвертістю, своєрідною чесністю творців 
жорстоких справ. Не крилися, не маскувалися, як на духу розповідали про вчинки, 
від яких волосся сторч стає. Не мали поняття про міжнародні гуманітарні акти, у 
відповідність з якими треба при. адити фразеологію їхнім нащадкам... А картини 
малюють виразні — наче "CNN" дивишся, тільки бідніші — без реактивних літаків, 
вертольотів і бронетранспортерів, самі лиш піки, штики та картеч...

Розповідають великі герої. Розповідають менш імениті. Розповідають не лише 
про себе. Бо був масовий героїзм. Як мусить бути на війні. Тим більше на війні 
несправедливій, загарбницькій, підлій. Справа не в солдаті — справа у війні, у такій 
війні: проти народу, проти народів.

Ось тільки дещиця з послужного списку одного-однісінького полку — "44 дра
гунського Нижегородського". Полк мав славну історію. Брав участь у "кровавом 
штурме Батурина и истреблении его со всем населением"27. Потім — у придушенні 
"беспорядков в калмыцких степях"28. Це — 1731 рік. 1737-й — Крим. "Город (Ка- 
расубазар. — I. Дз.) был сожжен до тла: кроме караван-сараев сгорело более 10 ООО 
домов, 38 мечетей и 50 водяных мельниц. Среди общего разрушения невозможно 
было спасти и двух христианских церквей, сделавшихся добычей пламени. За 
разгромом Карасубазара началось жестокое опустошение Крыма. Казаки и калмыки 
доходили до самого Бахчисарая и на пути к нему уничтожили множество татарских 
деревень, взяли 1000 пленных, 30 тысяч быков и 100 тысяч баранов"29. 1783 рік — 
похід за Кубань на ногайців: "Хуже вооруженные, хуже предводимые, не дисципли
нированные, не имевшие понятия о строе, ногайцы резались со злобой и гибли 
массами. В бессильной ярости они сами истребляли свои драгоценности, убивали 
своих детей, резали женщин. Больше десяти тысяч ногайских тел лежало на деся
тиверстном пространстве"30. (До речі, в цей час першим "шефом Нижегородского 
полка был генерал Петр Абрамович Текелли (...) имя его уже получило историчес
кую известность как тесно связанное с падением Сечи и уничтожением Запорожс
кого войска"31). Восени 1790 р. полк у сіЬіаді корпусу барона Розена "двинулся в 
пространство между речками Пшекупсом и Пчосом, истребляя все, что попадалось 
ему на пути — аулы, поля, запасы и имущество жителей"32. Потім — Кабарда:
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"... отряд сделал в одну ночь огромный 60-ти верстный переход и неожиданно по
явился посреди многочисленных кабардинских стад. Все они были захвачены сра
зу..."33. Потім — Осетія: "... войска ограничились тем, что выжгли все окрестные се
ления и уничтожили все каменные башни и замки"34. Далі були придушення пов
стань у Кахетії, Хевсурії, Іверії та інших грузинських князівствах... І всюди — одне 
й те ж...

І патріотична фразеологія у авторів спогадів однакова. Нескінченно, зі сторінки 
на сторінку переходять сакраментальні стереотипи: "истребили войска множество 
аулов и запасов неприятельских"; "многое множество татарских аулов испепелили"; 
"раскатали мы чеченцев на славу, истребили множество их аулов, уничтожили по
севы и запасы продовольствия и побили много народу"35.

Це не були поодинокі злочинства, вияви стихійности чи непередбачені наслідки 
солдатської розпалености боєм. Це була реалізація продуманої, цілеспрямованої по
літики.

Приклад подавали і градус озвіріння визначали вищі воєначальники, що 
змінювали один одного. Ми вже говорили про Ціціанова. З ним, звичайно, не 
кожен зрівняється. Але не бракує свідчень особистої жорстокосте і славетного Єр- 
молова, і Воронцова, і Муравйова. Тут обмежуся одним свідченням сучасника про 
О. О. Вельямінова. Це він, командуючи кавказьким військом, благословив звичай 
колекціонувати відрубані голови горців: "За кожну голову Вельямінов платив по 
червінцю і черепи відправляв до Академії Наук"36. Любив він солдатам "прописува
ти англійське шмагання" (його власна вишукана метафора кнута), був людиною 
високоосвіченою і вільнодумною, майже вольтер'янцем — як і все це покоління 
військової еліти: "Його моральні і релігійні переконання вибудувалися на витворах 
енциклопедистів і взагалі письменників XVIII віку (...) Настільними його книгами 
були Жільблаз і Дон-Кіхот французькою мовою"37.

Найбільшим вільнодумцем серед російських військових геніїв був, як відомо, 
Єрмолов, таємна (але марна) надія декабристів, улюбленець тодішніх фрондерів, ус
лавлений поколіннями поетів і романістів (аж до сучасних: див. роман Олега Ми
хайлова "Генерал Ермолов", Москва, 1983). Саме він найглибше осягнув суть, зав
дання і значення Кавказької війни для Росії. У "всепідцанчому рапорті" до імпера
тора Олександра І від 12 лютого 1819 року він писав: "Государю! Зовнішньої війни 
боятися не слід (...) Внутрішній неспокій набагато для нас небезпечніший! Гірські 
народи прикладом незалежносте своєї в самих підданих В. І. В. (Вашої Імператор
ської Величносте. — І. Дз.) породжують дух бунтівний і любов до незалежносте"38.

Це позаособова думка; це істина, що концептувала в собі досвід не лише Кавка
зької війни, а всього марудного епосу боротьби з "крамолами", "шатаниями", "изме
нами"; це фундаментальний постулат існування і майбуття Російської імперії. Сам 
же Єрмолов робив для себе неминучі практичні висновки: "...Не в моїх правилах 
терпіти, щоб влада Государя мого не була пошанована розбійниками і щоб народи 
покірливі дарма сподівалися на Його захист (...) Полки додані знищать і владу зло
дійську ханів, яких урядування не відповідає славі царствування В. І. В., а жителі 
ханств, які стогнуть під тягарем цієї влади, зрозуміють щастя бути підданими вели
кого Государя"39.

Але народи... не розуміли. (Пізніше в історічній трагедії осетинського письмен
ника Елбасуко Бритаєва "Хазбі" (1907) її герой-селянин скаже: "Я не бачив ніколи, 
щоб пестили гарматами, а штиком навчали розуму. Цю просту істину я, немудрий, і 
то розумію, як же він — генерал — не розуміє. Голову носить високо, як буйвол, а 
треба б глибше обдумувати свої справи"40).

Народи були невдячні. Настільки, що до бою ставали жінки і діти, а коли боро
нитися було несила — аби не потрапити в полон, кидалися у провалля. Документи 
з тих часів рясніють свідченнями про такі колективні самогубства. "Закипел отчаян
ный бой; в нем принимали участие и женщины; они, словно ведьмы, бросались с 
оружием в руках на наших солдат; дети кидали в нас камнями; чтобы не сдаваться, 
женщины с грудными детьми бросались со скал в пропасти и вдребезги разбива
лись о камни"41. Але й це відчайдушне смертельне неприйняття, ці крайні вияви
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сили людського духу й колективної національної волі не зрушували закам'янілу у 
своїй осатанілості "освободительну" свідомість, — і вона й це обертала на звинува
чення не собі, а жертвам, як ще один доказ їхньої "дикости" і неможливости не 
знищувати їх: "Зверство и ожесточение злодеев доходило до такой степени, что они 
предпочитали погибнуть, чем сдаться в плен. Так, после одного сражения семь че
ловек осетин бросились в пропасть"42.

Як позначилися кавказькі війни на стані російської суспільности, як відбилися в 
громадській думці та в літературі? Це питання ще недостатньо вивчене; фактично 
його спеціально ніхто не досліджував, принаймні в усьому його обсязі (хоч, скажі
мо, українські шевченкознавці, інтерпретуючи Шевченків "Кавказ", подали чимало 
цікавих відомостей — насамперед це Ю. Івакін та JI. Хінкулов).

Можна тільки сказати, що спочатку в російському суспільстві домінувала офі
ційна версія про цареву ласкаву опіку одних народів і суворе впокорення інших, 
про дбайливе впровадження "цивілізації", "російських законів" і "просвещения". 
Відповідно навколо кавказької теми тривалий час пульсував патріотичний ажіотаж. 
Однак поступово — в міру очевидних невдач російського воїнства, збільшення 
втрат і витрат, надходження ширшої інформації — народжувалися сумніви, ба на
віть критична думка, а в 50 — 60-і роки XIX ст. у колах революційної демократії 
формувалося виразно неґативне ставлення до кавказької війни, яке входило склад
ником у її антицаристську ідеологію.

Тут треба сказати, що в Росії першої половини XIX ст. витворився своєрідний 
"кавказький міф", водночас і дуже сталий своїм існуванням, і дуже мінливий своїми 
гранями. Вже самий склад російського війська на Кавказі був вельми строкатий. 
Крім строкових солдат і служилого офіцерства тут були засланці, кримінальні 
злочинці, політичні (насамперед декабристи, у тому числі офіцери високих рангів, і 
розжалувані, і нерозжалувані). Були шукачі романтичних пригод, полювальники на 
чини, всілякі авантюристи і, зрештою, різний хижий набрід, який завжди тягнувся 
за здобиччю в чужі краї слідом за визвольною армадою (згадаймо Козьму Пруткова: 
"Если продуємся, в карты играя, Поедем на Волынь для обрусения края").

"Кавказ мав славу місця, де можна добре зайнятися грабунками. Він був “поги
бельним місцем” для російських солдат, але “другою Індією” для панівних класів. 
Юрмою кидались туди найгірші елементи російського чиновництва, торгівці, під
рядники, ті, хто хотів пограбувати, нажити статки, пожити собі на втіху”43, — писав 
грузинський історик-марксист старих часів.

Про іншу категорію заброд свідчить патріотичний сучасник — це ті, кому "було 
тісно і душно в Росії, і вони йшли на “цей погибельний Кавказ” шукати щастя і 
простору. В той час населялися з них цілі станиці і навіть полкові округи”44. (Треба 
додати, що крім стихійного переселення було й організоване; горців виселяли як у 
глибини Росії, так і в Туреччину — до неї вони й самі тікали; натомість поселяли 
“надійний” люд; так що силова зміна етнічного складу населення — зовсім не мо
нополія сталінської і постсталінської доби — цей принцип був таким же фундамен
тальним у царській політиці, зокрема щодо Кавказу, як і руйнування аулів, випалю
вання і вирубування лісів, винищення врожаю та ін.).

Ще одну категорію кавказьких приблуд описує літературний критик: "В той час 
незрідка можна було зустріти шукача пригод, з гордістю на чолі і холодним розча
руванням у серці, відчайдушного дон-жуана, бретера, гравця, пристрасного любите
ля небезпек, який поривався з огляду на це на погибельний Кавказ і дорогою туди 
не проминав нагоди перечепитися за “клубничку” (йдеться про дешевеньку сексу
альну пригоду. — І. Дз.у’45.

Різнобарвним і гострим кавказьким коктейлем по-різному причащалося не одне 
покоління російських літераторів. Кавказька тема породила в російській словеснос
ті не одну, а кілька окремих традицій, одні з яких з часом вичерпувалися, інші — 
розросталися. В історичній перспективі найпродуктивнішою виявилася традиція 
"позачасової", "очищеної" від політичних нашарувань рецепції Кавказу, традиція лі- 
рико-філософських рефлексій, викликаних спогляданням і переживанням кавказь
кої природи як унікуму світобудови, її інтимним "привласненням"; традиція сво
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єрідного естетичного освоєння Кавказу як необхідного доповнення російського ду
ху; різних форм спілкування з поетичною душею Кавказу (аж до інтенсивного пе
рекладацького підключення до поетичного потенціалу кавказьких народів, насам
перед грузинського і вірменського). Але ця традиція (яку можна виводити від Пуш
кіна, хоч він причетний не тільки до неї) утвердиться пізніше, коли висохне кров 
на російських дорогах до серця Кавказу, коли проблематичність російського воло
дарювання на Кавказі трохи забудеться і він посяде стабільне місце в російських ге- 
ополітичних конфігураціях, ба навіть у духовному космосі.

А в першій половині і в середині XIX ст. Кавказ ще був больовою точкою ро
сійської свідомости і випробувальним порогом великодержавницького самопочу
вання. Щоправда, ідеопсихіка більшости вірнопідцанчих поетів і літераторів (не ті
льки російських, але також і малоросійських!) не була налаштована на сприйняття 
больових сиґналів такого роду; вони цілком комфортно почувалися у рутинному 
войовничо-патріотичному трансі. Водночас глибоким імперським почуттям була 
перейнята політична лірика таких великих талантів, як Державін, Жуковський, 
Тютчев, не кажучи вже про Язикова, Хомякова та ін., — вони тему Кавказу сприй
мали в контексті фатального для Росії "східного питання" та всесвітньої православ
ної місії Росії.

Набагато складніше було у Пушкіна. Йому також високою мірою було властиве 
"державницьке" самопочуття і мислення, але ускладнене демократичним політич
ним і гуманістичним моральним ідеалом, широким діапазоном "вселюдської" 
сприйнятливости, відкритости і порозумілости (хоч у боротьбі "державництва" і 
"вселюдськости" часто перемагало перше — як, скажімо, у реакції на польське пов
стання).

Тут, як і далі щодо Лєрмонтова, не йтиметься про весь обшир теми Кавказу в 
їхній творчості, а лише про ставлення до визвольної боротьби горців.

Перше перебування опального Пушкіна (двадцятиоднорічного юнака, хоча як 
назвати юнаком автора творів, що зробили переворот у російській літературі!) на 
Кавказі було короткочасним, і, певно, якогось особистого життєвого досвіду він з 
нього не виніс, а тільки враження від самого циклопічного явища Кавказу та від 
екзотичного побуту горців. Породжені цим глибоке душевне збентеження, могутнє 
піднесення і зачарованість вилилися в "байронічну" поему "Кавказький бранець". 
Життя горців тут лише тло для умовного романтичного сюжету, але змальоване во
но надзвичайно колоритно: як істинний художник, Пушкін був захоплений його 
суворою пластикою і не міг не піддаватися суто естетичній симпатії. Проте сума 
романтичних настроїв поеми вибухнула у фіналі гординею апофеозу державної си
ли і справжньою одою полум'яним звитяжцям, пасіонаріям-покорителям Кавказу 
(серед яких і справжні кати за всіма людськими вимірами, хоч Пушкін навряд чи 
знав справжнє їхнє обличчя), які сутнісно віддистанційовані від "холодного", розча
рованого байронічного героя поеми:

И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ 
Подьялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом 
Впервые грянул битвы гром 
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...

Но се — Восток подъемлет вой!.. 
Поникни снежною главой, 
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
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Другу, тривалішу свою поїздку на Кавказ Пушкін описав у "Подорожі в Арзрум 
під час походу 1829 року". Це розгорнутий дорожний нарис, густо насичений про
никливими спостереженнями і міркуваннями історичного, етнографічного, житей
ського характеру. В громадянському вимірі Пушкін залишається людиною імперії з 
усіма емоціями задоволеного національного самолюбства, але і з великодушною 
приязню до світу; об'єктивні характеристики горців і окремі посутні міркування про 
причини їхньої неприязні до росіян (“Черкеси нас ненавидять. Ми витіснили їх з 
привільних пасовищ, їхні аули зруйновані, цілі племена знищені”) чергуються зі 
специфічно "кавказькими" колоніальними стереотипами (“Тутешня сторона спов
нена поголосками про їхні злочинства. Майже немає ніякого способу їх приборка
ти, поки їх не обеззброять, як обеззброїли кримських татар”) та досить наївними 
порадами щодо способів приручення (“Вплив розкошів може сприяти їх погаму- 
ванню: самовар був би важливим нововведенням”); втім, були й міркування щодо 
геополітичної та духовної стратегії (“...Придбання східного краю Чорного моря, від
різавши черкесів від торгівлі з Туреччиною, змусить їх з нами зблизитися”; "Є засіб 
сильніший, моральніший, відповідніший до просвітництва нашого віку... Кавказ 
жде християнських місіонерів" — про дію цього засобу та про роботу місіонерів у 
нас ще буде мова далі...).

Але є один важливий, прихований аспект рецепції Кавказу у Пушкіна. Йдеться 
про сильнодіючий ефект "умовчання". Річ у тім, що і офіціоз, і патріотична публіка 
чекали від Пушкіна оспівування геройств російського воїнства і доблесних полко
водців — бодай такого, як у епілозі "Кавказького бранця". Пушкін цього разу крас
номовно утримався, викликавши зрозуміле розчарування у відповідних колах. (Де
кабрист О. Бестужев у листах з Кавказу, пишучи про справи,, від яких "здригнулося 
б каміння", ставав на захист Пушкіна від вимог "патріотів": "...Пушкіна дарма попрі- 
кають за байдужість до слави росіян... Звідки ж узяти натхнення?.. Сумно...”).

Звичайно, у ставленні до горців Пушкін залишався сином свого часу. Він пова
жав їхню людську гідність, захоплювався їхньою відвагою і почуттям чести, милу
вався екзотичною красою і побутом. Але питання про їхнє право на самостійне 
життя й політичну самоорганізацію для нього не стояло — як для багатьох найосві- 
ченіших і найгуманніших європейців тієї доби не стояло питання про права афри
канських племен. В євроцентричній моделі цивілізації самобутня культура горців, 
яка мала давні корені і традицію, уявлялася безперспективною, рудиментом патрі
архального стану, приреченою поступитися зовні принесеному прогресові. Суб'єк
том цивілізування мала стати Росія, і Пушкінові йшлося тільки про те, щоб засоби 
були по можливості м'якші...

У 30-і роки XIX ст. у Росії починають з'являтися люди, які доходять до розумін
ня справедливости самозахисту горців і кладуть початок засудженню царської ек
спансії на Кавказі. В літературі це О. Полежаев, О. Бестужев-Марлінський, М. Лєр
монтов.

...Лєрмонтова як поета спершу "привели" на Кавказ спогади дитинства, роман
тичний тонус світопочування і туга за Грандіозним та незвичайним, потреба у ве
личному — в тому, чого він не знаходив у Росії. З юнацьких років він марив Кавка
зом, співав йому гімни і обирав його за тло для своїх романтично-демонічних фан
тазій. Це був умовно-поетичний Кавказ, потрапити на який стало своєрідною 
модою для "розчарованих", "байронічних" юнаків. Але невдовзі Лєрмонтову, вже як 
засланому за політичну провину офіцерові, судилося побачити інакший Кавказ — 
Кавказ як арену історичної драми, Кавказ, де точиться жорстока боротьба і де лю
тує горе і ллються сльози й кров; Кавказ, перетворений царизмом на гігантську 
м'ясорубку, — Кавказ, оголошений полем чести і слави доблесного російського во
їнства; Кавказ — місце здобування чинів, орденів, пенсій, кар'єр, майна та височай- 
ших милостей.

Було б спрощенням говорити, ніби Лєрмонтов зразу збагнув суть подій і жод
ною мірою не підпав під владу панівних суспільних настроїв, етичного духу цар
ського офіцерства, його професіонального етикету і фразеології. Адже Лєрмонтов 
був офіцером у колі офіцерів окупаційної каральної армії. У ряді його листів із Кав-



казу, особливо в перших, знайдемо і звичний професіональний жарґон, і звичну 
професійну браваду навколо "гарячих діл", кривавих "потіх", тризначних цифр 
жертв і пропахлих кров'ю яруг. Але вже й тут за зовнішньою молодецькою бра
вадою чути тривогу й розгубленість.

Зате в поезії, визволяючись від мови оточення і тиску суспільного автоматизму, 
стаючи собою, він уже говорив по-інакшому:

...Уже затихло все, тела 
Стащили в кучу; кров текла 
Струею дымной по каменьям,
Ее тяжелым испареньем 
Был полон воздух. Генерал 
Сидел в тени на барабане 
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной 
Тянулись горы — и Казбек 
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной 
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно 
Один враждует он — зачем?

Схоже запитання — по-інакшому — зринало і в раніше написаній Лєрмонтовим 
поемі "Ізмаїл-Бей", де черкес пристрасно картає царського офіцера:

За что завистливой рукой 
Вы возмутили нашу долю?
За то, что бедны мы, и волю 
И степь свою не отдадим 
За злато роскоши нарядной;
За то, что мы боготворим,
Что презираете вы хладно!
Не бойся, говори смелей:
Зачем ты нас возненавидел,
Какою грубостью своей 
Простой народ тебя обидел?

Це вже наближається до знаменитого Шевченкового: 'Чурек і сакля — все твоє, 
воно не прошене, не дане...",

Лермонтов ще не дав на ці запитання такої політично прозірливої, точної і 
нещадної відповіді, як Шевченко, але й поставити їх так, як поставив Лєрмонтов,
— це на той час і в його колі було громадянським подвигом.

Лєрмонтов не раз добряче шарпонув шати гордости, патріотизму й молодецтва, 
в які прикрашався державний розбій, і кинув світло на бандитський характер "ро
мантики" колоніальних походів:

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты...
Как хищный зверь, в смиренную обитель 
Врывается штыками победитель,
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей...

Неважко здогадатися, що такі інвективи могли справляти враження, схоже з 
тим, яке давали листи Сергія Ковальова з розтерзаного найгуманнішими в світі 
бомбами Грозного взимку 1994 — 1995-го...

І тут знову згадується Шевченків "Кавказ"...
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Звідси вже був один крок до того, щоб визначити право горців на захист, на 
збройну боротьбу, на свободу і незалежність, відкидаючи офіційні й народноопол- 
ченські версії про "дикість", "розбійництво" і "зраду" горців. І фактично Лєрмонтов 
цей крок зробив, уперше в історії російської не лише поезії, а й суспільної думки 
помінявши в класичній для російської ментальности опозиції (протистоянні, про
тиставленні): "Отечество" (Росія) — "враг" (“немирні” горці та всі непокірні народи 
взагалі) — помінявши в цій сакральній опозиції місця суб'єктів на протилежні: 
"Враг" (Росія) — "Отечество" (Кавказ горців): "Врагом сыны отечества разбиты..." 
Тобто, ставши в цьому випадку бодай почасти на точку зору горців.

Громадянська вага цього кроку тим більша, що Лєрмонтову довелося стати про
ти стійких упереджень і уявлень свого суспільства і своєї офіцерсько-дворянської 
касти.

З цього погляду Шевченкові було "легше": він сам був сином поневоленого на
роду, ніякі забобони й бар'єри не стримували його братерських почуттів до кожного 
народу, кожної людини. Його народ зазнав тої ж "ласки" царів, що й горці, все було 
таке знайоме і впізнаванне. І боротьба його власного народу, і боротьба горців ор
ганічно вкладалися в його загальну поетичну картину і політичну концепцію бо
ротьби людства за волю і щастя.

Зате ж і пішов Шевченко набагато далі, ніж будь-хто в тодішній Росії і Європі, 
піднявся до такого тотального заперечення тиранії, до такого "вживання" в біди ін
шого, не славетного, як греки чи іспанці (про неволю яких в різні часи багато пи
салося), а забутого Богом і людьми маленького народу; до такого розуміння рівнос
те народів перед Богом і совістю людства, відповідальносте людства і Бога за най
менший народ; до такого розуміння його суверенности і незамінимости в світовому 
порядку речей, — які стають кодексом людства лише наприкінці XX століття, та й 
то лише теоретичним, "вербальним" кодексом, усупереч якому чиниться щодня і в 
різних куточках світу жорстоко й цинічно...

Та про це, про Шевченка — в статті другій.
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Ігор МОЙСЕЇВ

КАТЕРИНА

(Картина Тараса Шевченка: символіка і серце*)

Картину "Катерина" Тарас Шевченко намалював 1841 — 43 року1.
Як у поемі "Слепая" (1842), поруч стоять дві жіночі долі — матері і дочки, 

"Катерина" за сюжетом повторює однойменну поему 1838 року. Сюжет про зведену 
дівчину-покритку багаторазово повторювався в українській, російській та інших 
літературах. Очевидно, він має глибокий зміст, що не зводиться лише до соціальної 
несправедливости та до моральної повчальности.

Композиція картини досить симетрична: ліворуч — горб, праворуч — стріха, між 
ними — дівчина. Таке розташування нагадує пісню:

По цей бік гора,
По той бік друга,
Поміж тими крутими горами 
Сходила зоря.
Ой то не зоря,
Дівчина моя...

Катерина справді перебуває між двома "крутими горами" — між двома світами, 
двома способами буття. Перший, рідний і корінний для неї, — на картині праворуч. 
Це світ села. Тут три його головні персонажі: дуб, курінь і селянин.

Старий, гіллястий дуб — священне дерево з часів давньої Руси. В українській 
культурі дерево — символ роду, а дуб, зокрема, — знак чоловічого начала, міцного 
парубка, надійної пари. На попередніх картинах: "Перерване побачення" (копія 
акварелі К. Брюллова, 1840) — дерево, повите виноградом, "Циганка-ворожка" 
(1841) — клен. Відсохлі гілки (знак відчуження) вказують (В. Яцюк порівняв з 
ескізом) на трьох діючих осіб. Листя дотикається крил вітряка — родичів вітру. 
Виразна гілляка — покручена, мов змій-спокусник.

Курінь під солом'яною стріхою схожий на погребню (трикутний дах над 
льохом), де селянин міг тримати реманент або й бондарювати. У поемі "Слепая" 
вжите старослов'янське "куща" — шатро, курінь, дім. Примітивна форма куреня- 
погребні, як і давнє "куща", маніфестують узагальнений сенс споруди. Це символ 
хати, яка була для дівчини рідною. Прикметно, що хижка розташована під дубом, а 
льох, якщо він там є, безпосередньо веде до коренів дерева роду (на стрісі чорніє 
щось схоже на зозулю-віщунку). Принаймні, вхід до куреня нагадує темну печеру.

Коло входу (до коренів дуба) сидить селянин у позі козака Мамая, схрестивши 
ноги. Зближений з дубом, укрупнений до першого плану2, чорновусий, серед 
атрибутів ремесла, які лежать, висять (у Мамая — шабля), стоять сторч (у Мамая — 
спис), він таки нагадує козака-бандуриста. Сторч стоять вила і граблі — ознаки 
хліборобської праці, висять обручі для мірки чи бодні, де він ховатиме зерно- 
борошно, або для діжі, де міситимуть тісто. У руці він тримає щойно вирізану 
ложку. Зрозуміло, що атрибути невипадкові — вони окреслюють цикл життя 
селянина, котрий "у поті чола свого" (на лобі і скроні — чотири краплі) добуває 
хліб насущний. Вони мають і глибший семантичний шар. Вилами і граблями 
гребуть і скупчують, що пов'язане — з гробом, на який нагрібають купу землі. 
"Загребки" — кінець жнив. "Надгробок" — залишки сіна. Це не випадково, бо на 
картині аж три могили (та ще й "під картиною" — корені і льох).

Обручі вже за самою своєю технологією гнуття розщеплених лозин аж надто 
вочевидь демонструють з'єднання кінця і початку в коло — без початку і кінця. 
Вони схожі на символ змії, яка тримає у пащі власний хвіст. Дітлахи люблять

*Читати, маючи картину перед очима.
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котити обручі-покотьола, грайливо скинувши янгольський німб. У коло сівби і 
жнив, життя і смерті замкнене все життя селянина. Ближчий смисл символу обруча 
пов'язаний з обрученням, обручкою, родинним колом, яке "обіруч" обіймає весь 
побут нормальної сімї.

Ложка,безперечно, має значення їжі-майна-статків. Селянин нібито каже: "Ось я
— з хлібом. А ти що їстимеш, Катерино?" Але те, що ложка — під самим подолом 
дівчини, опукла з одного боку та із заглибиною з другого (це підкреслено кривим 
різцем у лівиці ложкаря), змушує згадати про символіку ложки-ножа у психоаналізі.

Селянин сидить просто на землі, босоніж, повернувши до глядача підошву — 
знак прилеглости до ґрунту. Він мов угруз у землю, як дерево, до пояса сховане у 
фунті. Бриль (капелюх?) споріднює його з "кущею" — та теж у брилі стріхи. Він 
охороняє вхід у "хату" від зайд і гріховодників. Він не пустить у коло свого внормо
ваного, впорядкованого буття жодного "не-ладу", протизаконного щодо Бога і люд
ности. Ні, нізащо. Радше він дотеше сокиркою березового чи осикового кілка, що 
лежить поруч. "Осичино, березино, чом не гориш, тільки куришся?" Бо на осиці 
Юда повісився. На "загребі" (де поховано відьом) вбивали осиковий кіл — щоб не 
вийшла із землі. "Береза" — заводійка вечорниць-колядувань; уламок — хіба що для 
"березової каші". Кіл також знак ураження (кіл у горлі, серці) і впертости (“вперся, 
як кілок у тин”). Долі — тріски (“тріски летять”), стружки (“стругати моркву”), со
кира (в ескізі лезом до дівчини). Похмура семантика.

Селянин рясно "похрещений": схрещені ноги, руки, кілок з держаком сокири, 
вгадується натільний хрест на шиї. Напрошується: "Бережи мене від лукавого, 
хресна сило!"

Селянин сидить. Сидіти — означає посідати певне, визначене місце в бутті і 
стверджуватися на ньому. Людина може мати "своє місце" тільки "під сонцем": під 
променями вищого начала, Бога, тільки в колі його світла можливий лад, порядок і 
мир. І в цій зоні порядку, окресленій "магічним колом" віри і добропорядносте 
людина стверджується — сидить у хаті, сидить на землі. І садить сад коло хати, 
приручає природу (сад-сид-сід — чергування в корені). Селянин сидить у царині, 
по колу огородженій частоколом-плотом.

Отже, світ селянина включає: "землю" (ґрунт існування), "дерево" (приручену 
природу), "хату" (рукотворну другу природу — цивілізацію) і людину, рід. З дерева 
майстер стругає свою "дерев'яну цивілізацію". Забираючи у дерева (у природи) 
сировину, "гречкосій" сіє в дерево та поспіль у довкілля зерна сенсовости, сим
волічного значення.

Ліворуч на картині — антисвіт, протиставлений селянському низкою ознак. Се
лянин у білому буденному одязі, москаль — з ніг до голови в чорному, офіційному, 
чужому і відчуженому мундирі. У селянина вуса — похмурою підківкою донизу, в 
москаля — хвацько закручені вгору. В першого бриль, мов шапка гриба, приземле
ний, в другого високий ківер з кокардою, чотирикутний угорі (квадрат — знак чо
тирьох сторін світу). Цим чотирикутником ківер спрямований до чотирьох крил 
вітряка, до стихії вітру. Про москаля так і хочеться сказати: здимів — і шукай вітра 
в полі. Бо він вилітає із хмари куряви, мов чорт із диму. Селянин чистий, москаль
— нечистий. Він звів дівчину, мов нечистий поплутав. Він — "плутяга" і заплутана 
людина. Офіцер увесь обплутаний реміннями, шнурами з китицями, позументами, 
петлями-петлицями, повідцями (поруч плетінь). Цю явно акцентовану "павутину" 
вважаємо знаком неволі, знаряддям поневолювача (до речі, пояс, ошийник (грив
на) — оберега вовкулаків, вовків-воїв). Цим москаль-вершник нагадує татарина або 
цигана-конокрада, а коли глибше заглянути в історію — намада-завойовника, котрі 
неодмінно були екіпіровані реміняччям і мотузяччям — путами для коней, худоби, 
полонених.

Селянин — осідлий у своєму осідку. Москаль — фактично кочівник, бо тодішня 
армія тимчасово квартирувала по селах, кочуючи з місця на місце. Тут проглядає 
глибока для української культури й історії опозиція "хлібороби — степовики". Істо
ричну місію Вкраїни-Руси вбачають у протистоянні натиску монголів, татар, пів
денного "степу", табунної Азії. Російська імперія, завоювавши степові краї й наро
ди, необхідно перейняла азіатську форму деспотизму і кочовий спосіб утримання 
війська.

Сам перекотиполець, москаль плодить безбатченків. Протиставлення закоріне- 
ної людини і перекотипольства триває і в XX сторіччі, де новітні номади, мігранти,
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"перельотна" робоча сила склали строкату суміш так званого "інтеґрованого суспі
льства". Для нас важлива відмінність двох культурних традицій. Дещо спрощуючи,
— степовий (пустельний) кочівник є абсолютним монотеїстом, вірить тільки в од
ного єдиного, абстрактного і позамежного бога; земне ж довкілля для нього — зне- 
божене, профанічне, марне саме собою, життя людини — малоцінне (смертна кара 
в аравійському світі). Осідлий селянин, навпаки, схильний до полі- і пантеїзму, бо 
одухотворює культивоване працею довкілля, вбачає в землі, річках, деревах, зорях і 
т. д. істотні смисли, сприймає світ як мудру Книгу Буття, втілену Софійність. Су
часна думка здійснює діалог, увзаємнення цих традицій. Для Шевченкових селян 
зальотний спокусник був просто чужий, тобто поганий.

На чужинця бреше цуценя-захисник (точніше не "бреше", а гарчить правду- 
осудження). Порівняймо: у "Перерваному побаченні" (1840) пес лежав спокійно, бо 
там показано самий початок залицяння, в "Циганці-ворожці" (1841) пес стояв нап
ружено, в "Катерині" — здіймає галас. За коричневим кольором і здибленою поста
вою чотирьох ніг пес подібний до коня. Кінь також вишкірив зуби, ірже, тупотить, 
здійняв ґвалт. Про такого у той час казали: не кінь, а шайтан. Його демонізм під
креслено... чотирма передніми ногами (чи не навмисне Шевченко "залесирував" 
попередній варіант зображення так прозоро?), якими він чи перестрибне, чи розла
має огорожу мирної царини.

Серед куряви і ґвалту, мабуть, з нагаєм у правиці (сенс нагая зрозумілий), мит
тєво застиг вершник-ґвалтівник. Вершник в історії культури має потужну символі
ку. Вона починається з тотемізму, ототожнення зі звірами, маскування у їхні шку
ри, продовжується низкою зображень людинозвірів і звіролюдей (сфінкс, сирени, 
кентавр, грифон, песиголовець і т. д.), а також мотивом перевертеньства (для укра
їнців особливо у вовка). Помалу, з плином століть людська подобизна виходить, 
виділяється зі звіриного тіла. І от уже людина розумна вивищується над стихією 
тваринних інстинктів: Персей — птахоконя Пегаса, Кожум'яка перемагає змія, Ко- 
тигорошко осідлав птаха Грифа, Іван — Горбоконика. Нарешті, києворуський хрис
тиянський святий Юрій бере в руки списа, щоб верхи остаточно заколоти змія — 
потрактованого як гріховне поганство. Прикметно, що свою миттєву, здавалось би, 
справу Змієборець не зміг доконати впродовж майже тисячоліття. Бо і поганська 
звичаєвість, і Софійний пантеїзм міцно трималися в побуті сіл, закорінені у самий 
ритм життя і праці. Тому зверхність Георгія Змієборця-Побідоносця — (далеко не 
переможця з духовного погляду) була переосмислена Московщиною на символ 
царської влади, яка розтоптує ворогів і тримає у покорі завойовані землі. З XIV сто
ліття Георгій стає емблемою Москви, потім входить у герб імперії.

Ну, гаразд, хай вершник-ґвалтівник — це завуальований знак зверхности Мос
кви (карикатура — згадаймо поему "Сон"). Він бо таки вивищений, озброєний, ві
дірваний баском конем од української землі і стремить начебто вгору. А де ж тоді 
"змій"? Може, в його ролі виступає те нещасне цуценя, що з останніх сил боронить 
дівчину? Принаймні блискуча шаблюка (чи піхви?), що до незручности низько телі
пається позад офіцера-втікача, виразно спрямована на невгавну шавку, — мов спис.

Можна, зрештою, запропонувати ще одну версію. Положення зверху асоціює
ться з покриттям (та й сюжет — про покритку). Сексуальний зв'язок з дияволом — 
відомий мотив, зокрема у фольклорі. А нечистий таки грузько осідлав шайтана. 
Згадаймо, що при дворі Катерини II мотив скотоложества фігурував навіть на роз
писному посуді, як прийнятна пікантність...

В образі офіцера сполучено риси зловісности і кумедности. Хіба не кумедія: муж 
у всеозброєнні дає драла від дівчини, вилупивши перелякано баньки і повернувши 
носа (чує, що вже припікає), ніби за ним женеться біс, а не цуценя. "Георгій" нави
воріт, що пригнув спину, мов його ось-ось уперіщать качалкою...

І все ж підступний москаль у композиції картини симетричний до селянина. 
Обидва, кожен по-своєму, скривдили бідну дівчину і обидва (по діагоналі "списово- 
го" проміння) дивляться на неї — один з переляком утікача, другий — з підозрою й 
осудом впевненого у своїй правоті. (За автором, "дідусь" дивиться "сумно". Але і вік, 
і погляд селянина — узагальнені, багатозначні. Така ж — запитливо піднята брова, 
риса багатьох автопортретів Шевченка). їхні погляди з-під лоба перетинаються не 
деінде, а в композиційному центрі картини — на животі дівчини, вкритому яскра
во-червоною запаскою. Саме порушена дівочість турбує їх. Тобто не особистість 
Катерини їх зачіпає, а її сором і глум з погляду патріархального морального кодексу
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і поговору, не її душа, а тіло, не її краса — а її гріх. Вона бо вже підіймає пальчика
ми зборку запаски такого дратішшвого для них кольору, а насправді — забарвлену 
полум'ям плоті і кров'ю серця. Підіймає зборку вогнистої запасчини, утворюючи 
заглибину, куди вкраїнські жінки зазвичай клали, пораючись, дрібну ношу, скажімо 
овоч, вертаючи з саду-городу. Дівчина з "Циганки-ворожки" (J841) вже тримає та
кий повний поділень і відчайдушно запитує широко розкритими очима в глядача 
картини: що ж воно буде зі мною? Яблука з дерева роду складають у фартухи дві 
жінки з полотна Тимка Бойчука "Біля яблуні" (1920). Безсумнівно, ноша у фартусі 
пов'язана з вагітністю. Катерина готується стати матір'ю, "принести в приполі". За 
Шевченком, вона ховає від сельчан живіт, "бо вже, знаєте, трошечки теє..."

Картина приховує схематизм візуальних архетипів сприйняття. Тут дві тенденції: 
перехресна й овальна. Кілька виразних діагоналей паралельні "списовим променям 
світла і зустрічним поглядам персонажів-опонентів. Бачимо і змістовний перегук 
кутів: хрестовини вітряка (у ролі хреста над церквою?) — перехрещених рук селяни
на (лінії рук продовжуються лініями інших речей). Цю головну діагональність пере
тинають лінії стріхи, тичок-грабель на ній (теж паралельні), за чим стоїть кутова 
опозиція "дуб — відламана гілка-листок". Перетин діагоналей* утворює жорстку 
конфліктну схему вибухово-динамічного барочного типу. Цьому схематизмові про
тистоїть овальна тенденція, кількаразово повторена у фігурі дівчини, селянина та в 
інших елементах. Яйцевидний овал "аб ово" походить з абсолютного першовражен- 
ня — лагідного обличчя матері; включає візуальний досвід рамен-чола, арки-бані 
(церковних), небесного склепіння — це вгорі, та форму краплі, живота, грудей — 
унизу (архетипи води). Фігура Катерини — мов велика сльозина. Овал, за характе
ром, м'який і скупчує, гармонізує, вмиротворює. На картині середовище організова
не переважно перетином діагоналей, а дівчина — переважно овалами. Тому й ви
никає враження, що Катерина — інакша, "не від світу цього"

На сакральному місці чуйні селяни господарчих споруд не зводили б. Але Шев
ченко називає горб "мошлою" (в листі до Тарнавського) і ставить на ній вітряк. Чо
му? За кутовою симетрією та "правилом пропорції" відламана гілка так відноситься 
до дуба, як селянин до "ікса". Звідси, "ікс" дорівнює осяжний смисловій цілості, 
співмірній символові дуба. Згадаймо про початкову тотожність, далі історичну 
розбіжність церкви і хати. У казці крізь підлогу і стелю росте дерево до неба-сонця. 
За етнографом Байбуриним, сволок є іпостассю дороги вгору. Ось чому дуб росте з 
кущі, з "печери-підзем'я". Аналогічну вісь має вітряк. Він невипадково — стовпо
вого типу, що підкреслено опущеним "стільцем" (зрубною опорою). Вітряк, за кон
струкцією, весь тримається на стовпі, що сполучає яму в землі з хрестовиною в 
небі. Така вертикаль аж надто схожа на розп’яття, до підніжжя якого іконопис кла
де череп. Церкві логічно стояти на могилі (в церквах ховали), але зближеність з 
нечистивим москалем, та й загальна ситуація гріха змусили Шевченка завуалювати 
мотив. Вітряк — багатозначніший.

На дорозі під ногами дівчини — одірвана дубова гілка ще ближче — один лис
ток. Катерина відламана гілка з дерева роду, самотній листок, кинутий напризволя
ще додолу. Там же, серед піску і пилу — кілька соломин і два колоски, що впали у 
заглибини ріллі. Якщо до чогось узагалі звернуте похилене обличчя дівчини, то це 
саме до її відламаної долі і колосків. Тут мусимо згадати відомий мотив непорочно
го зачаття від з'їденого зерна, а саме — народження Котигорошка, котрого, до речі, 
теж тричі зраджували — сільчани, брати, побратими. Мабуть, контраст безгрішного 
породілля і людського жорстокосерда таки прикметний в історії культури. Катери
на — Діва Марія, це підкреслено рухом ніг — таким же, як у "Сикстинської Мадон
ни". На відміну від подвигу Мадонни, котра вже несе людству дитину, Катерина ще 
не народила, ще не усвідомила своєї місії. Ущерть сповнена тугою і болем, вона, 
можливо, щойно зачинає це усвідомлення, усім своїм виглядом запитуючи: нащо 
мені чорні брови? чому мені така судилася доля? чи є хоч який сенс у цьому житті?

Головний конфлікт у драматургії ^картини — між близьким, але зрадливим 
оточенням і прекрасною дівчиною. Його можна витлумачити і як розкол між 
моральністю та естетикою (у фольклорі вони співпадали). Краса — на боці вільної 
особистости. Надміру пильна людська моральність, грізна славою-поговором, 
накладає формальні пута на природне єство душі. З цього боку, емансипація жінки 
аж до сучасної "сексуальної революції", нібито, гуманніша за пуританську аскезу. З

^Психологи доводять, що лінія /сприймається, як рух униз і страждання, а лінія/, як підне
сення і радість. Це пояснюємо неґативнісгю вечірнього і позитивністю вранішнього сонця, 
скісних променів. (А як поза екватором?)
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другого боку, демонічно-спокуслива сваволя не має нічого спільного зі свободою: 
підкорює і зв'язує. Істина — посередині. Катерина вособлює істину кришталево 
чистого духу, подвигу жити з відкритим серцем. У цьому й полягає за Шевченком
— і, додамо, за Святим Письмом, — справжня свобода і мудрість, трагічна відвага
— жити серцем, цілісно, всім єством своїм, усупереч розколотому і суперечливому 
світові.

Бо якщо хтось спроможний врятувати Всесвіт, що катастрофічно розлітається 
на друзки, здолати ентропію і зло, то це тільки цілісна серцем людина.

Це очима серця — "...Дивлюсь, /  Дивуюсь дивом і печаль /  Охватить душу" (“У 
нашім раї на землі”).

Дивлюся іноді, дивлюсь,
І чудно, мов перед святою,
Перед тобою помолюсь.
І жаль мені, старому, стане 
Твоєї божої краси.

( “І  станом гнучкіш, і красою ”)

Катерина прекрасна не величчю богині, а саме дитинною тендітністю 
(“Катерина”, за етимологією, — надія, істинна; з грецької — "чиста". Те саме — 
весталка (обітниця) із повісті "Художник" (1856). Вона, спізнавши на ділі життя 
людей, прочитавши темні сторінки, зберегла серце "чистої голубиці" (“Тризна”, 
1843). Оце і є непорочне зачаття. Тобто пізнання без крихти оалоблености. 
Всерозуміння. Всеприйнятгя. Всепрощення...

Чистота Катерини підкреслена білою сорочкою з мережкою білим по білому. 
Ніжно змодельовані шия й обличчя. Вона вихоплена з околу театрально яскравим 
променем світла. Вона сама світиться теплим лагідним сяйвом. Мов дитина — якби 
не закривавлена запаска, що її піднімають руки, ніби запитуючи: що з нею робити? 
Водночас червоний колір, за народною символікою, — колір краси. Красна дівиця. 
Це також колір кольорів, найсильніший цар усіх барв. Шевченко не цурається 
сильної емоції, язичницького смаку до соковитої барви*. Поєднання "брюлловсь- 
кого" освітлення (згадаймо "Останній день Помпеї") з українським убранням 
справляє радісне враження. "Жива радість очей моїх", — хочеться сказати про 
дівчину. І додати: всіх скорбящих радість...

Лінія горизонту ділить постать дівчини на голівоньку й тіло**. Тілом, ще й 
видовженим нижче талії темно-картатою плахтою, монументально розширеною 
донизу, Катерина належить рідній землі. Лінія похилих плечей повторює лінію 
горба, де стоїть вітряк, і могили вдалині. Ця могила і ще одна, що ледь мріє на 
горизонті, — ніби перса матері-землі. Дівочі ж перса ледь помітні під сорочкою. 
Співуче-плавною лінією рамен і просторих рукавів, нахилом голови, всім духом 
сумирности і благочиння Катерина нагадує янголів "Трійці" Рубльова та інші 
іконописні образи. Вона і є янгол — безгрішний, хоч і з гріхом.

Чоло дівчини належить небу. Повновиде, опуклої яйцеподібної форми обличчя 
на тлі синього неба сприймається, як небесне світило, причому радше місяць, з 
яким так любив розмовляти Шевченко-поет (вступ до "Гайдамаків", 1839 — 41). 
Розмовляв — "як з сестрою". Катерина, ясна річ, — посестра Шевченкова, його шу
кана друга половина, його власна доля.

Чоло дівчини вбране червоною стрічкою, що, як і вінок, є традиційним знаком 
сонця. А також рястом — ніжно-першими квіточками весни. Це також символ 
(весняної дівочої вроди), якому автор пожертвував достовірністю, бо надворі — 
розпал літа (дуб розвився). Ця умовність доводить, що Шевченко свідомо 
насичував картину символами.

Катерина не має коси — атрибуту дівочости, обручка — на середньому (!) 
пальці. Вушко в неї палає червоним (і в селянина також) — чи то рефлекс від 
стрічки (а чого ж — під брилем?), чи від сорому? Босоніж вона наступає на власну 
тінь. Слід і тінь — відображення людини, двійники, об’єкти магічного впливу. 
Прислів'я "І найменший волос тінь кидає", "Від своєї тіні не сховаєшся". На

*Червоний — також колір пристрасти та страстей-мук, пекельного полум'я.
** Горизонт безвісти (перспектива блукапьнебуття), здається, відтинає голову з пліч (відомий 

мотив; а лебедина шия не захищена оберегом-намистом), є гострим перехрестям щодо вертика
льної статури.
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Катерині нема начільного хреста — на селянинові є. Замість хрестика — червона 
бинда, що стуляє пазуху. Бинда хрестоподібна, свідчить про бідність (без коралів- 
намиста), вишуканість смаку (аристократичний, "французький" бант), натякає на 
жіночість (такі пишні були на очіпках). Але навіть ця трохи штучна бинда не може 
замінити хреста. Дивовижно, але промінна стрічка від чола, будучи піднята вітром 
(цей "флюгер" збігається з промінням), блискавицею, прямо і безпосередньо вказує 
на... хрест за спиною дівчини. Стрічка, мов думка-блискавиця (“мов гадина 
в'ється”), з'єднує похнюплену голівоньку і предмет її тяжкої думи — хрест.

Це верстовий стовп з перехресною таблицею, на якій — напис, що починається, 
схоже, прикметним "Спб" (?). Стовп віщує дівчині хресний шлях "на Московщину" 
в пошуках "москалика". Крім того, він позначає кінець села і є вертикальним зоб
раженням горизонтального роздоріжжя. У багатющій символіці хреста в культурі є і 
таке значення: перехрестя доріг, де змагаються добрі і злі сили, де людина вирішує, 
який шлях обрати, але не знає, де шлях життя, а де смерті. Поза дівчиною явно 
роздоріжжя, їй долею судилося блукати на розпуттях, фактично по бездоріжжях, 
манівцях. Бачимо опозицію "царини" (села-хати), як простору порядку і визначе
носте, та степу-доріг, що ведуть бозна куди — в безвість. Три могили (“вітрякова”, 
друга і та, що ледь мріє) утворюють перспективу безвісті. Дівчина на краю, на межі.

Чи не найменш помітна деталь на картині — сльозина, затінена бровою-віями. 
Катерина ховає свій плач од людського осуду-сміху, ладна, як Перебендя, сховатися 
ген на тій степовій могилі, що найближча до обличчя, щоб заридати до землі і неба. 
Подумки вона вже там — самотня у пустелі. Обличчя схилене до могили, і 
наступна сльозина впаде на неї. Дівчина нібито звертається: сховай мене, могило! 
Покритка вдивляється у смерть.

Але стриваймо, Катерина ні на що не дивиться і простує на глядача, тобто в 
село. Це знову таки умовність зворотньої перспективи: насправді в неї — попереду 
те, що позаду, а позаду те, що попереду. Смисл спростовує і перетворює-перевертає 
реалізм зображення. Ми зустрічалися з такою зворотністю: радісно-барвиста по
стать дівчини-дати ни насправді — у душі — сповнена чорного жіночого горя. Тепер 
перед нами ще один — третій — різновид парадоксальної інверсії — дівчина... сліпа.

Чи так вії міцно примружені, чи що, але дівчина справляє враження сліпої. 
Вона тому й повернулася спиною, одвернулася від селянина, від усього світу 
зрадливого, щоб "не бачити, не чути" всеохопної кривди буття. Та й навіщо 
дивитися? Непотрібно і марно з трьох причин.

По-перше особиста доля Катерини — "сліпа": засліпила коханням, а тепер веде 
блукати наосліп манівцями. Сліпа мати з поеми "Слепая" (того ж 1842-го) навіть не 
боронить дочку від загибелі: на пропозицію піти геть із фатального села відповідає 
відмовою. Бо від долі не втечеш. Що судилося, того не минути. Сліпота має 
значення сліпої випадковосте (жеребу) і незворотньої рокованости того, що мусить 
статися (фатум). Цього краще "не знати" (“Тополя”, 1839), краще бути сліпим до 
того, що чекає.

По-друге, Катерині зайве дивитися на світ, бо вона його вже спізнала. І 
селянин, і москаль, і вся драматургія стосунків, розгорнута на картині, і навіть увесь 
світ з його мудрою (софійною) символікою — перевернуті (інтравертовані) в саму 
середину душі. В мікрокосмі серця — весь макрокосм Усесвіту. Закривши очі, 
вдивляючись у себе, побачиш більше, ніж іззовні. Цей ніби сковородинівський 
мотив утілений Шевченком у низці образів сліпих кобзарів, зокрема на двох 
малюнках "Сліпий" (“Невольник”)” (1843). Насправді ж сліпота обертається всеви- 
дющістю, всевіданням і навіть даром пророцтва.

По-третє, спізнавши зрадливий зворотній бік порядку речей, Катерина стала на 
край могили, доторкнулася навиворітного потойбічного світу. А там, за народними 
уявленнями, — все навпаки: сліпе сонце — місяць (тому обличчя дівчини, мов 
сліпе сонце — місяць), спати-марити означає знаходити правду, йти-помирати, 
заплющені очі — прозорливість. Так само, як сорочка-одяг приховують від глядача 
прекрасне тіло дівчини, стулені повіки приховують безодню душі. Катерина 
заглибилася на саме дно існування (не тільки на соціальне і моральне дно) — 
перебуває на краю бутгя і небуття.

Мабуть, кожен шедевр культури дотикається цієї найглибшої колізії. Шевченко 
до краю загострив конфлікт квітучої краси і смерті, життєрадісносте і розпачу, 
мудрої смислової наповненосте бутгя і безглуздої його зрадливості. У такому разі
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годиться ставити питання — на чию ж користь автор розв'язує конфлікт? Вродлива 
молодість під зеленим дубом за сонячної днини... — зоровий ряд оптимістичний. 
Трагедія схована в серці. Прекрасномудре життя є, тут і тепер, наявно і незаперечно
— смерть існує лише в думці. Чому примара льоху-могили повинна нам заступати 
сонячну днину? З якої такої гордині наше уявлення (про кінець) маємо ставити 
вище за Книгу Буття? Може, той привид — лише випробування, останній, так би 
мовити, іспит на життєвій дорозі?

Горда (антропоцентрична) людина картає в розпачі Бога (“смієшся, батечку, над 
нами”), перед тим відділивши його думкою від світу (зокрема потойбічного) і поз
бавивши універсальности. Це — помилка. Смиренномудра Катерина приймає все, 
як є. Біль їй не закреслює буття. Вона згодна грати з долею за її, долі, правилами. 
Вона зберігає довіру до Софійности світу — справді всеохопної. Вона вірить чут
тєвій інтуїції більше, ніж скептичній думці. Тому вона здатна кохати всім серцем, 
усім Усесвітом своїм, зібраним у палку точку. Весь обсяг премудрости світової 
зосереджується у волінні серця. Не собі, а рідноті роду-природи вона завдячує 
скарбами душі. Так хіба ж  вона може дорікати матері буття, навіть якщо та її 
зрадила? Це все одно, що дорікати собі, не вірити в себе. Ні, Катерина, поки жива, 
буде вірною живій сув'язі всіх і кожного в цьому світі. А біль... Що ж, на те і серце, 
щоб страждати. Бо то болить сама докорінна єдність світова, взята у груди. Коли 
вже не болітиме, то будеш мертвою, хоч і жива.

* * *

Отже, в малярській творчості Шевченка (певно, що й у поетичній) є 
символічний підтекст, який, мов підводні крила, тримає на собі поверхнево- 
сюжетний зміст. Цю підводну частину "айсберга" можна приблизно поділити на 
зрозуміло-очевидні символи (свідомі) та приховані смисли, їх обертони (підсвідомі, 
нерефлексивне когіто). Про останні можна і треба говорити в умовному способі, 
вживаючи "мов", "ніби", "схоже", "здається". їх спосіб існування нагадує ймовірні , 
але невиразні елементи картини: дупло у другому дубі, зозуля на стрісі, піт на чолі 
селянина, хрест на його шиї, люлька, рілля на дорозі, цапова морда в куряві, нагай, 
чотири передні ноги коня, тин (чи ряд ківерів?), "Спб" на "версті" та чимало інших.

Звідси постає драматична проблема: чи не містить картина більше того, ніж 
автор хотів сказати? Так, безсумнівно — справжній твір, сказати б, "розумніший" за 
(свідомість) творця. У мистецтві трапляється, що смисл твору навіть суперечить 
поглядам автора. Але символіко-метафоричний рівень змісту — принципово 
багатозначний, дифузний. Наступні Генерації глядачів нерідко вбачають у шедеврах 
минулого те, що хочуть побачити, що потрібно їм. У цьому запорука неминущої 
сучасносте шедевра, який утілив щось вічне для культури. А вічне (абсолютне) не 
може не бути багатозначним, бо воно ж мусить бути актуальним для дуже різного 
"тимчасового".

Тому можливі суперечливі (амбівалентні) потрактування селянина (співчуває — 
засуджує) та інших образів. Дуб і сухий, і зелений, цуцик і добрий, і злий, москаль
— і демонічний, і карикатурний і т. д. Вельми рівноважні також образне і 
символічне, особистісне і родове, неповторне і типове, новаторське і традиційне 
тощо. У процесі роботи над картиною Шевченко посилював цю рівноважну неод
нозначність характеристик, є також зчепленість, узаємозв'язок образів. Бо певне 
значення символу (в глибині — неосяжного) дуже залежить від його смислового 
розташування стосовно інших. Конкретизує — взаємозв'язок. Мислить — 
композиція. Символічний світ, зображений на картині (сама семіосфера України, 
Софійно розгорнута Книга Буття), — глибинно мудрий саме єдністю різноманіт
ного (все в усьому).

Думка, — зокрема, й автора цієї статті, — спроможна вихопити лише деякі 
зв'язки. Серце чулого, зворушеного глядача здатне збагнути більше.

1 Див.: Яцюк В. "Живопис моя професія". — К., 1989.
2 Пор.: Білвцький П. Скарби нетлінні. — К., 1974. — С. 98).
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Мирна КОСТАШ

ЄВРОЦЕНТРИЧНІСТЬ: 
НОТАТКИ СТОСОВНО МЕТАФОР МІСЦЯ

Де кінець Європи? Варшава

Удвох з істориком ми вибираємося з провулків старого міста на бастіони 
Барбакану і повертаємося обличчям до Вісли. Дивимося на схід, у бік передмість 
Праги. Тут Червона Армія окопалася і провела два "вичікувальні", марні й бездіяль
ні тижні, в той час як нацисти — смерть уже клекотіла в їхніх горлянках — розпра
вилися з партизанами -варшавського опору перед початком відступу до Берліна. 
Історик звертає мою увагу на маківки русько-православного храму в Празі. "Там, — 
каже він, — кордон Європи. Саме звідти бере початок Азія". Вважаю за краще про
мовчати, подумки ж відповідаю, що Там, на кінці твого пальця, в "Азії", є місце, 
звідки я сама родом. "Там" стоїть село Тулова, в якому так само є церква з такими 
ж маківками куполів. Почуваюся так, як начебто мене вигнано з Європи.

Кілька тижнів тому чула відкрите обговорення в радіопрограмі "СІ-БІ-СІ" 
питань полікультурности і писемности в Канаді. Однією з його учасниць була 
Максін Тинес, чорношкіра поетеса з Галіфаксу. Серед іншого, вона сказала, що 
вважає за важливе, коли вона у своїх творах дає зрозуміти, що вона — чорношкіра 
(я перефразую її вислови), а тому горда за цю чорність як своєрідний коректив до 
перебільшеної "євроцентричности" (її слово) канадійського письма*.

Євроцентричність. Стан сконцентрованости на європейськості. Сприйняття 
Європи як центра відліку в усіх наших міркуваннях. Стан, унаслідок якого узур
пують лідерство в дебатах про літературу і нав'язують порядку денному питання: 
про велич, про геній, про індивідуалізм, про натхнення. Або ще ширше: питання 
свободи вислову, прав людини, повага до точок зору, сили закону; тобто, коротше 
кажучи, усіх тих досягнень європейської буржуазії — її держави, її інтелігенції — 
всього того, що ми радо називаємо західною культурою і з огляду на що ми відріз
няємо себе від неєвропейців, скажімо, азіатів чи арабів.

Євроцентричність. Це також прерогатива бути білим, бути родом з Європи, 
коли твоя рідна домівка, "батьківщина" — десь інде. Це статус тих, нетутешніх, 
прийшлих до Канади, чий "центр" міститься "десь там".

І це "десь там", звичайно, яко населене багатими і сильними, себто так званими 
європейцями, стає центром; водночас "Саме тут", тобто Канада з її підлеглістю, 
постає як околиця.

Що ж це за химерний стан з погляду всіх зацікавлених осіб. Письменники, 
котрі мають не-європейські традиції, чия либонь мова може бути не-європейською, 
цілком виправдано ставлять під сумнів таку виключність європейців у Новому 
Світі, прагнучи переписати наново географію нашого суспільства на кшталт тих 
картографів, котрі пропонують нам мапи світу, де Північний Полюс, скажімо, чи 
Мадагаскар знаходяться "в центрі", а решта планети розміщується концентрично 
довкола цього довільно вибраного "омфалоса Землі". І тоді європейці раптом з 
жахом з'ясовують, що живуть вони аж ген на краю такого світу. Однак такі спроби, 
такі сумніви, такі карти є лишень інакшими уявленнями про "тут" і "там".

Я думаю, це навіть корисно, коли полікультурність будується як доктрина, що 
враховує витоки (расу, традиції, походження), а не як поняття, що стосується 
динамічного процесу поступу до довгоочікуваного майбутнього. Вона нагадує нам,

*Має тут місце поряд з буквальним розумінням своєрідна іра слів, коли під чорними 
літерами (“black letters”) розуміється ґотичний шрифт, тоді "білі", тобто європейські, літери 
розуміються як традиційний латинський шрифт. — (Прим, перекладача).
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— етнічно білим у другій і третій ґенераціях, котрі асимілюються у євроцентричний 
культурний потік — про те, що є деякі речі, які асимілювати неможливо.

Де кінець Європи? Бєшрад/Земун

Тут на місці злиття Дунаю і Сави, "схід" "очистив" територію від сербів. На 
своєму боці, в Земуні, Габсбурги провели кордон Європи. Він мав відділяти Захід 
від турків, яким після невдалої облоги Відня сягти західніше вже не судилося. 
Однак на другому боці, на східному березі, мешканці Белграда на триста років по
трапили під владу Османського дому. "Вони не зовсім схожі на нас", — кажуть про 
бєлградців люди в Земуні. Джина мешкає в просторій земунській квартирі початку 
століття. Там паркетна підлога і багато величних, обкладених кахлями грубок — у 
кожній кімнаті. Розглядаю два портрети на заплямованих стінах — Джинині прадід 
з прабабцею. Про себе зазначаю, що жінка — віденська матрона, а чоловік — 
поштовий службовець. Я не помилилася, правда, жили вони в Земуні, а не у Відні. 
Байдуже. Принаймні-таки в Європі.

Євроцентричність. Те, в чому мене звинуватила чорношкіра поетеса в Канаді. 
Однак, це справило враження, що мене, онуку українських емігрантів, прицільно 
закинули в точку відліку. Це дуже дивне відчуття. Українці ніколи не уявляли себе 
в центрі чогось. Навпаки, вони бачили себе не вартими уваги мешканцями 
віддаленої периферії (“краю”), що їх навіть ставлення до центру полягало в тому 
лише, щоб цілковито бути прикріпленим до нього, — що досягалося здебільшого 
через насильство. Тому для них центр увижався місцем, звідки починаються усі 
злигодні — закони, покарання, декрети, партійно-політичні чистки, плани. Місцем, 
звідки крутять тобою, як невдалий партнер (ось вам ще одна метафора) у шаленому 
танку — нехай це буде полька — крутять, і все не до ладу.

Ось так раптово, оскільки українці є європейцями (коли не для польського 
історика, то хоча б для чорношкірої поетеси), я потрапила в самісінький епіцентр 
драми. Я бачу її всю, вона розгортається переді мною, наче я сиджу в оркестровій 
ямі. І ось я вже сама — ця драма. Що ж, доведеться звикати і до цього.

Де кінець Європи? Загреб

Родина Віриного чоловіка живе у просторій, габсбурзьких часів, квартирі у 
діловій частині міста. Тут, поряд із шведською їдальнею і американськими рушни
ками (етикетки з назвами фірм, що їх виробили, виставлені назовні, немов для 
того, щоб тямущий гість оцінив належним чином), можна помітити свічник, врято
ваний зі старої літнівки на Далматинському узбережжі. Віра і її ексцентричний чо
ловік працюють у пресі. Новітня інтелігенція — діти і онуки селян — живуть у жах
ливих щільниках безликих блокових квартир "нового міста". Нове місто розта
шоване на другому — східному — березі Сави. Кажуть, воно лежить "за межами 
Європи".

Можливо, я — європейка, але яка саме? Готова битись об заклад, що українці — 
не європейські європейці. У нас ніколи не було Відродження, Реформації, 
промислової революції. Ми ніколи не розмовляли французькою. Ми не жили в 
містах. Євреї і поляки серед нас були європейцями. Ідеї Просвітництва, Революції 
й національного визволення сприймалися як своєрідні dementia ргаесох*, на які 
страждала наша доморощена інтелігенція.

Отже, коли й приписувати мені євроцентричність, то слід було б спершу чіткіше 
визначитись у поняттях.

Про центр якої Європи, власне, йдеться? Чи європейськими є кріпосне право, 
голодомор і погроми? А табори смерти? А Ґулаґ? А як бути з моїми 
неписьменними прабатьками, з їхніми покріпаченими прабатьками, як бути з 
непохованими кістками галицьких селян, загиблих у Боснії на службі у віденських 
імператорів? Чи є це все "європейським"? Може, ця проблема стосується вас теж?
*Симгітоми божевілля (лат.).
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Де кінець Європи? Трохи східніше. Ось там, дивіться: на тім березі. Гляньте 
лишень, хто там осів. "Орди". "Натовп". "Азіяти". За їхніми спинами — Схід, перед 
ними — жадані передмістя столиць Заходу. І доти, доки вони на сході від мене — 
гунни, монголи, татари, печеніги, османи — я можу бути впевнена, що все ще 
знаходжусь у Європі. Майже. Але все ще на цьому боці "іншости".

Кордон Європи подібний до губки, яка всотує, витискає з себе і знову всотує всі 
ці "орди азіятів"; він, мов губка, не має сталих обрисів, то розтягаючись у тонку 
смугу від Константинополя далі на захід до Праги і Відня, то нерішуче повертає 
знову на схід, до Москви.

(А росіяни — в Європі? Чи ошукані не-європейським поганством, садизмом і 
безликістю, вони скорилися у своєму домі німій азійській бестіальності?).

Понад тисячу років цей химерний, хиткий кордон покірно згинався під силою 
східних племен, викреслюючи обриси їхніх карколомних набігів на наші євро
пейські поля. То було доволі тісне сусідство з безперешкодно прибулими варварами
— азіятами, тими, котрими не є я чи ми, тими іншими. І тому для європейців з 
європейських окраїн те інше завжди сприймалося як щось таке, до якого палицею 
докинути.

Турецький бей у боснійському місті на Дрні. Імам у мечеті на Дунаї. Татари 
марно розмахують своїми шаблями перед чудотворним образом Божої Матері в 
Ченстохові. Турки зганяють українських селян на ринки рабів У Крим. Козак — 
слово турецьке. Так само гайдук і гайдамак — розбишаки в Сербії та в українських 
степах, відповідно. Саме тому, що те інше було серед нас, ми збагнули, хто ми такі. 
Борці за волю. Розбишаки з великого шляху. Здобич.

Де кінець Європи? Тулова

"А звідки взялася назва Тулова?" — спитала я свого двоюрідного брата Григорія, 
обходячи село, з якого Костащуки емігрували у 1901 році. Я вже напевне знала, що 
це має бути цікава, трохи химерна історія про походження назви, подібна до тої, 
що я її чула про відоме на Буковині місто Кіцмань. (Кажуть, що там один чоловік 
утопився, встромивши голову у бочку з квашеною капустою; звідти він волав до 
своєї жертви: "Кіця!", і викрикував прокляття: "Ахман! Ахман!"...) "Тулова, — 
відповів Григорій, — походить від слова тулуб. Під час набігів на село татари заби
рали людські голови як трофеї, залишаючи решту". Ми стояли обоє мовчки, і я 
немов могла спостерігати цю сцену із історії моїх предків, які робили свій анонім
ний внесок у справу захисту Європи в той час, як справжні європейці — у Фло
ренції, Парижі й Берліні — можливо, продовжували танцювати свій вишуканий 
танець.

Окраїна, кордон, межа стають такими лише через своє співвідношення із тим, 
що знаходиться далі. Європа кінчається там, де може починатися "інше". Дякуючи 
цій функції межі, з'являється все не-європейське. Що ж дає ця межа не- 
європейцеві? Розуміння того, що моя невизначеність прорветься через вашу 
суб'єктивність. Яку ж службу виконує вона стосовно центру? Втішає тим, що мої 
стосунки з тим "іншим" не набридають вам, лишаючи вас непорушно в самім серці 
відомого світу.

Тут, у Новому Світі, коли я починаю розповідати свою історію, те ІНШЕ вже 
поряд. Ми опиняємося в однакових умовах, і про нас можна сказати, що ми "євро- 
екс-центрики". Ми боремося на Грані.

З англійської переклав Сергій Бондарчук
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ПОШ ТА Р Е Д А К Ц ІЇ

Володимир МОРЕНЕЦЬ

НЕ ПРО ’НОВУ ДИСКУСІЮ", А ПРО СТАРУ БІДУ

У журналі "Українські проблеми" (ч. З, 1994 р.) опублікована стаття Сергія 
Квіта під питальною назвою "Нова літературна дискусія?". Зміст її — той, що 
надається до філософсько-естетичної оцінки — зводиться до кількох тез, яким, 
щоправда, передує такий ось симптоматичний жест: "повернімося до наших 
баранів, тобто до літератури" (с. 76). Гаразд, слухняно схиляємо кучеряві 
голови, повертаємося й читаємо: "Естетичний вплив тексту так само логічно 
невловимий, як і людська душа, що його сприймає. Ці сфери лежать поза 
розумінням, їх можна відчути" (с. 76); "Роберт Тріомф вивищував над мітом 
істину, що нібито для всіх єдина. Насправді людство єднає не віра в істину — 
правда у кожного своя! — а віра в Бога..." (с. 76 — 77); "Виясняючи, а не відчу
ваючи ідеальне, ми, розчленовуючи, знищуємо цей ідеал в його неповторній 
цілісності. ...Мистецтво повнокровно може сприйматися лише естетично, інту
їтивно, а не через логічну герменевтику" (с. 77). Здається, така собі безневинна 
мішанина добрих старих ідей: трохи кантіанської непізнаности "речі в собі", 
дрібка гегелівського розуміння естетичного ідеалу, дещиця кордоцентризму 
рідного Григорія Савича Сковороди, а далі — малими датками — від Ніцше, 
Фройда й інших мислителів. І немає в цьому нічого злого, бо продуктивні ідеї 
й мають нас надихати на власні творчі шукання. Ось хіба що (а це гостро 
відчувається з манери авторського викладу) суміш ця щедро приправлена "гріз
ною" дидактикою, менторською зневагою до адресатів (які, мабуть, для С. Кві
та — суціль недоумки), подається жестом, що нагадує жест Нерона або фюре
ра... "Знайте і затямте навіки!" — ось емоційне підґрунтя гейби питального вис
тупу, який насамкінець знімає будь-які питання як самоочевидні й не зрозумілі 
хіба що профанам:“Ми не будемо розпочинати жодної літературної дискусії, бо 
вже давно усвідомили по-фройдівськи просту істину: якщо зміст проблеми 
закорінений не в ідеалі, вона є надуманою або ж не є проблемою” (с. 77).

Як і більшість із нас, я здавна страшенно "люблю", коли мене повчають. Не 
вступають у діалог, не діляться думками, а саме повчають — як треба і як слід. 
До болю знайомий "інтелектуальний" жест із-поза меж інтелектуалізму... Я що
раз ізнову "насолоджуюся" ним, коли виходжу на Бесарабку й бачу кам'яний 
злет правиці Ілліча — в чіткому напрямі до торговельних м'ясних рядів київсь
кого ринку.

На тому можна б і поставити крапку, — але в чому ж власний "творчий" 
авторський внесок С. Квіта в сучасну українську літературну думку? Ось тут 
уже починаються речі справді позамежові. С. Квіт ні з того, ні з сього раптом 
твердить, що журнал "Сучасність" — "це найбільш заідеологізоване та вузько- 
партійне видання" (очевидно, на відміну від "Українських проблем" — органу 
КУНу?..). Нагадаю про те, що в найпершому числі "Сучасности" — ще в 1961 
році — від імени редакції Іваном Кошелівцем був чітко і ясно постульований 
принцип позапартійности й позаблоковости цього часопису. Відтоді — й подо- 
сі — "Сучасність" вільна від пропаганди якоїсь однієї політичної чи ідеологічної 
лінії — окрім лінії патріотичної, окрім ідеї свободи нації та особистости, неза
лежносте та соборности України. Коли це її гріх, чого ж тоді прагне С. Квіт?..

Погляньмо, хто є авторами "Українських проблем": Я. Дашкевич, Є. Паш- 
ковський, В. Медвідь, JI. Кононович, Р. Кісь, В. Цибулько, О. Ульяненко,
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Ю. Гудзь, С. Лавренюк... — котрі є такими ж радо вітаними гостями і на 
сторінках "Сучасности"! То ж кому дорікає С. Квіт "заідеологізованістю"? Своїм 
же соратникам? Уважає, що з оприлюдненням творів цих авторів “кредом 
“Сучасности” стала послідовна національна деструкція”? (с. 77). З чийого 
голосу Ви тоді співаєте, пане Квіте? Кому вигідний цей розкол єдиного твор
чого поля? Невже ви маєте підстави і моральне право творчість усесвітньо відо
мого славіста, мовознавця і письменника Юрія Шевельова (Шереха) припеча
тувати взятим іронічно у лапки "історизмом"? (Це дозволяє собі автор кількох 
статей — стосовно автора десятка фундаментальних монографій та літературо
знавчих праць, зокрема книги "Не для дітей", що її С. Квіт і не мав читати з 
огляду на ясну заадресованість книжки).

Характеристики, якими С. Квіт наділяє Тараса Гунчака, Івана Дзюбу та 
інших співтворців "Сучасности" (с. 77), я повторювати не можу — через їхню 
відверту брутальність. Але ж "внесок" цей — брутальність — старий як світ і 
навряд чи збагатить наше культурне життя, українську художню й публіцистич
ну думку, якій споконвіку притаманні делікатність, розважливість, високий 
такт, шляхетність — все те, що далекими й чужими манівцями спромігся 
обійти новопризовець полемічного цеху С. Квіт. Новопризовець — повторюся, 
підкреслюючи цілковиту нейтральність самого цього визначення. Але під чиї 
прапори?.. Для чого витворюються на шпальтах "Українських проблем" сумно 
й давно відомі псевдопроблеми? Знічев'я, на чиєсь замовлення чи з чистого 
бешкетства?..

БІД РЕДАКЦІЇ. Ми й до  отримання цієї репліки Б. Моренця були знайо
мі зі статтею С. Квіта в "Українських проблемах" і потрактували її саме як 
"чисте бешкетство", а відтак не мали щонайменшого наміру вступати в 
полеміку, вважаючи, що обидва журнали — кожен на своїй ділянці наці
онального культурного поля -— роблять корисну справу (зрозуміло, за ви
нятком публікацій на кшталт вищезгаданої).

Проте, дотримуючись принципу відкритости нашого часопису для 
всіх думок, — тим паче, що об'єктом полеміки є "Сучасність", — друку
ємо відгук Б. Моренця, як друкували свого часу "епістолярію'1 Є. Пашков- 
ського, А. ІДербатюка та інших контроверсійних авторів.

На закінчення процитуємо С. Квіта: "Українська ідея передусім христи
янська — світла, така, що заперечує зло". Погоджуємось — і будемо, раді, 
якщо автор у подальшій своїй практиці узгідниться сам із собою .
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КРИТИКА

Людмила ТАРАН

НЕОКЛАСИКИ МИКОЛА ЗЕРОВ 
I МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ

М. Зеров'. "Літа минають, не минає міт"
(1927)

М. Рильський: "Нове життя нового прагне слова..."
(1932)

На мою думку, що в цих двох епіграфах до статті — ключі до розуміння 
творчости неокласиків Миколи Зерова і Максима Рильського. Хотілося б очима 
сьогоднішніми прочитати їхню спадщину 20 — 30-х років.

Так, ці два поети були найбільш спорідненими душами у славнім "ґроні 
п'ятірнім" (М. Драй-Хмара). Паралельно-перехресне читання, безперечно, має свою 
перевагу: зриміше постають подібності та розбіжності у творчості двох мистецьких 
індивідуальностей.

Я обрала лише кілька аспектів для порівняльної характеристики неокласичного 
доробку М. Рильського і М. Зерова. Бо ж простір для дослідження тут воістину без
межний.

На свій час вони були письменниками елітарними — аж ніяк не для загалу. 
"Зеров принципово не пише для маси, а виключно для свого специфічного читача",
— закидав поетові "голобельний" В. Коряк1. Неокласикам був абсолютно чужий 
реалізм-сервілізм. У поетичній творчості, в лекціях, статтях (надто ж М. Зерова) 
вони заперечували утилітарного розуміння мистецтва, вимоги поставити культуру 
на коліна перед "базисом" і "масами". Відтак неокласикам були накинуті звинува
чення в консерватизмі, анахронізмові, вузькості світобачення, пасивності, у від
ставанні від життя, відомо, чим закінчувалися такі звинувачення в ті часи...

Зворушують узаємні поезії-присвяти М. Рильського і М. Зерова, взаємотлума- 
чення доробку один одного. Вражає шляхетний лад їхніх листів (“Дорогий прияте
лю...”, "Дорогий друже...”), їхні жарти, пародії, дотепи. Обох їх вабила, притягувала 
"радість пізнавання та іменування, радість спостереження і втілення" (М. Рильсь
кий).

І Рильського, й Зерова вабить самотність: самотність-творчість, самотність- 
осмислення. Про це обоє часто згадують. М. Зеров: "А ввечері ти поринати звик / /  
У хатню тишу і самотню думу"; "супокій самотньої кімнати". Він тяжіє до 
"усталеного ладу", любить більше віддаватися спогадам, аніж сьогочасним настроям 
і переживанням. Такі ж настрої простежуються і в зовсім молодого М. Рильського: 
"В високій келії, самотньо-таємничій, / /  Де тіні вічнії спинились у кутках, / /  Сиджу 
за книгою...". 1 хай це досить умовна, сказати б, літературна ситуація чи намислена 
поза (“чернець без божества і жрець без молитов”), але її любовно моделює 
Рильський як певний ідеал певного моменту. За бажанням, позірно невибагливим: 
"А я б хотів у тиші над удками / /  Своє життя непроданим пронести" — 
прочитуються вартості поважного етичного рівня. І — знову: "самота, працьовита й 
спокійна, / /  Світить лампаду мою і розкладає папір". Чи: "О тиха пристане 
робочого стола...". Або ж — бажання цілком "відключитися" від реальности, схова
тися у потаємному прихистку: "Я — стомлений життям — / /  Приліг під тінню со- 
кора старого, / /  Зарився в листя і забув про все". Але саме Рильському характерна 
жива, динамічна непослідовність переживань, емоцій — а відтак і настанов. То він 
жадає тиші, спокою, рівноваги серця, а то стан такий бачиться йому як скніння, 
душевний застій, із якого мусить вирватися:

107



Огонь пройшов і залишився дим,
Про бурю спогад — жовті складки піни,
Туман їдкий, де був потоп і грім,
Де фала повідь — кумкання жабине.
...Хоч би чарок, хоч би пороків ряд,
Хоч би у персні золотому яд,
Хоч би удар веселого стилета!

(“ Сонет нудьги й бажання”, 1920)

Таких прикладів змінности, рухливости настроїв у Рильського можна віднайти 
немало. До слова: у неокласика Рильського є чимало образів-опозицій, що стосу
ються і станів душі, і вибору способу письма. То він культивує "мережані слова", то 
вимагає від себе "суворих слів". Вабить "самота працьовита й спокійна", але вона ж 
може перерости в "холодну самоту", нетворчу... Лад письма Рильського і його, так 
би мовити, зміст можуть бути прозорими, ясними до однозначности, а то й — 
темними, імлавими (див. про це: М. Ласло-Куцюк. "Віще слово Максима Рильсько
го" у кн.: Шукання форми. — Бухарест, 1980). Мова поета — барвиста, метафо
рична, але в іншому випадку може бути винятково автологічною, безобразною. Так 
і високий стиль може враз перепадати на низький, не порушуючи загальної 
структури твору. Про це так писав М. Зеров: "Йому (М. Рильському. — Л. Т.) 
подобається після образів Лангедоку, Венеції і Парижа, взятих у високому тоні, 
обставлених літературними ремінісценціями, раптом згадати про село і самогон і 
тим підкреслити контрасти" . Словом, молодший побратим Зерова не тримав себе в 
усталених рамцях: він був відкритим для змін, коливань настроїв, настанов і станів.

Безперечно, не варто вважати однозначним і Миколу Зерова — натуру багату й 
різнопланову. З одного боку, можна говорити про переважання в його натурі 
раціоналістичного начала (звідси й потужне аналітичне мислення дослідника 
літератури), тяжіння до сонета з його вимогою: "логіки залізна течія". А з іншого, у 
Зерова немало поезій, у яких тонко передано передчуття, страхи, бажання і 
спонуки. Сюди ж віднесемо і твори, "підказані" поетові у час сну чи забуття. Та й 
зрештою, цензура "раціо" не мала над ним такої влади, як можна було б гадати. 
Зеров часто не міг приборкати свою підсвідомість: ув одному з листів поет зізнавав
ся про "...самому неясну в основі відразу до писання"3. Це зізнання можна витрак- 
тувати так: влада позараціональних структур вельми впливала на М. Зерова, і це не 
могло не позначитися на його творчості. Роль фантазії, уяви у віршах М. Зерова — 
надзвичайна. Про давно минулі події він пише "як бачить", — і це не тільки 
блискуча ерудиція митця. Недарма ж Зеров — майстер стилізацій і пародіювання. 
До слова, його жартівливі поезії, травестії можна розглядати як потребу в "карнава- 
лізації" надто поважного життя з його одноманітним ритмом. Схильність Зерова до 
гри, зокрема літературної, певно, йде і від його улюбленої античности (та й від рід
ної культури, безумовно). У своїх пародіях лідер неокласиків бачиться як двійник 
самого себе, травестійно-іронічний.

Витоки подібности натур обох неокласиків — зокрема в дитинстві, його 
атмосфері. Звідти вони винесли культ книжки, схиляння перед культурою. Звідти, 
від батьків, — "програма" самовдосконалення, невсипущої праці. (М. Рильський: 
"Люби свій виноград і заступ свій дзвінкий").

Спільний для обох поетів — у силу їхніх натур, освіти, культури, нахилів — інте
рес до античности. Античний світ для них — еквівалент духовної свободи, своєрідна 
форма вияву життєлюбства. Відтак віднаходимо в обох типологічні подібності 
стильового мислення, перегуки тем, мотивів, образів. Отже: "еллінізм", "ясність" 
(“кларизм”), тяжіння до традиційних жанрів і форм поезії та переосмислення їх. 
Мотиви: пафос культури, мистецтва, плинність людського життя і пошуки його 
вищого сенсу, самотність і "олюднення"...

Час

Художній час, як універсальна філософсько-естетична категорія, пов'язана із 
суттєвими етичними проблемами. Це проблеми життя і смерти, життєве призна
чення людини, проблема її п о в н о т и. Ці глобальні сутності так чи інакше по-
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трактовуються кожним художником. Власне, творчість — це і є спосіб упоряд
кування внутрішнього світу, відтворення його цілісности в собі. Творчість — спосіб 
"приборкання" ентропії, що повсякчас набігає на душу мислячої особистости.

Час — одна із центральних художніх тем Миколи Зерова. Його притягує 
проблема влиття часу індивідууму в час історичний. Інакше кажучи: як співвідно
сяться в людині істота родова й людина "окрема". У такий спосіб — прямо М. Зеров, 
звісно, не формулює проблему: буквальність, логічно-понятійна оголеність не влас
тива його творчому методові.

У М. Зерова надзвичайної ваги набирає осмислення минулого, історії, окрім 
онтологічного інтересу художника, значну роль тут, як на мене, відіграли психо
логічні особливості його натури. "Зміщеність" "я" в минуле бачимо в багатьох 
поезіях Зерова. Минувшини він сприймає як теперішність. І невипадково у його 
творчості превалює теперішній час: це актуалізує подію, надає їй животрепетности, 
незавершености. Час і пам'ять виступають у М. Зерова як еквіваленти. Характерно, 
що "випадання" в інші, об'єктивно минулі і здійснені часи, Для поета може 
здійснитися за будь-яких обставин: буденних, банальних, за підмоги якихось "неіс- 
торичних" реалій. Ось із "Кримських сонетів": "Біжіггь шосе. Прозорим фіолетом / /  
Закам'янілі хвилі дальніх гір / /  Укрили паділ..." Або '*На скелі, де ламають діорит..."
— так починається "Партеніт". Ґрані між минулим і теперішнім стираються, уявні 
картини стають живою реальністю: "І довго ще, купаючись у морі, / /  Поети 
увижатимуть в просторі / /  Ахейські весла та низькі човни...". Осмислення й 
переживання історії, зокрема античної, та міфічних подій щільно наповнюють 
психологічний простір поета. Усе стає фактом, реальністю його душі. Зеров іноді 
аж дорікає сам собі:

Ти надто любиш спів дзвінкоголосий 
Минулих днів і показних епох,
Слід половецький, що давно заглох,
Книжок старинних перетлілі стоси.

( “Голос”)

Але закоріненість у минулім не прирікала М. Зерова на втрату реальности; 
розуміння свого трагічного часу митець не загубив (про це свідчать зокрема його 
статті, які були актуальними для літературного процесу 20 — 30-х років і не втра
тили своєї злободенности й донині).

Психологічна присутність поета в минулому може бути поданою прямо й 
опосередковано. До уявних читачів автор звертається: "Ви пам'ятаєте: в дні тридцяти 
тиранів / /  Була та сама навісна пора..." (“Оі triakonta”). Віхи римської історії 
психологічно наближені — як події принаймні кількарічної давности... Те саме — з 
подіями міфічними: ліричний герой сонета М. Зерова постає як один із героїв 
"Одіссеї". Минувшина, міфічна й реальна, може бути віддана і "об'єктивізовано": 
сонети "Тесей", "Саломея", "Навсікая", "Обри" тощо.

Роль поета М. Зеров розуміє як носія всечасности. Таким є образ Верґілія — на 
подтвердження істини: життя минуще, та мистецтво вічне.

...Бо крізь огонь і дим усобиці іржавий 
Побачив кращий вік і проспівав псалом,
Як спочиває світ під цезарським орлом 
У лагіднім ярмі безсмертної держави.

Той час минув — і Рим, і цезарів діла 
Рука історії до трун поволокла,
Де сплять усіх часів ілюзії й корони.

Та він живе, і дзвін його гучних поем 
Донині сниться нам риданнями Дідони,
Бряжчанням панцирів і сплесками трирем.

( “Верґілій ”)
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Переживання Зеровим історії настільки інтенсивне і природне, що часові поля, 
площини набігають один на одного, взаємно перетікають (метафора злитосте, 
неподільносте часового потоку, тяглости історії).

"Зондаж" минувшини для М. Зерова — це передусім пошуки резервів психоло
гічного часу, пошуки внутрішньої свободи. Волею уяви, фантазії, своєрідної художни
цької антиципації для поета "Вмить воскресає все, що непробудно / /  Проспало 
низку літ і поколінь". "Воскрешення" історії — процес драматичний: передусім це 
труд душі і "тягар пам'яте" (“Та як нам жить хвилиною легкою, Коли такий на 
пам'яті тягар?”).

Коли про осмислення часу, відтворення його в поезіях М. Зерова можна гово
рити як про певну поетично-художню побудову, "конструкцію", то стосовно 
М. Рильського варто дошукуватися інших вимірів і критеріїв. Він — імпресіоніст у 
певному розумінні: порівняно зі своїм товаришем інтенсивніше живе сьогочасними 
враженнями. Він імпульсивніший, рухливіший у настроях і враженнях. Хоча, звісно, 
для написання твору необхідна певна дистанція, відсторонення від події; про це й 
сам Рильський писав: "...я можу одгукуватись ліричним віршем тільки на минуле, 
на те, що “одстоялось” у душі і може мати прозору форму, питому моїй манері”. У 
Рильського минувшина, зокрема античність — передусім тло для сьогодняшніх 
переживань, а не "вслуховування" в епоху, "вживання" у неї. Античність — своєрід
не психологічне забороло для поета. Особливо помітно це на прикладі антологіч
них віршів "Нашу шлюбну постелю...", "Грім одгримів, і солодкою млостю спо
кою...", "У теплі дні збирання винограду..." тощо. Це фактично "антична поза" 
Рильського, від якої він абстрагований тією мірою, якою вимагає створення худож
нього полотна.

Динаміка і змінність переживань є для поета показником насиченосте справж
нього, реального життя. Фіксація власної суб'єктивносте в часових координатах над
звичайно важлива для Рильського-неокласика. Для нього момент переживання уже є 
самодостатнім. Поет уміє віднайти його цінність на шкалі власних вартостей. 
Момент — як частина вічного, бажаного; момент — самоцінний і унікальний.

Тим-то й рибальські враження М. Рильського постають як постійна тема його 
творчосте: йому так легко відживлювати в поезії свою духовно-інтимну зрощеність 
із природою — над водою, з вудлищем, між реалій безхитрісного заняття, що 
переростає в буттєвий вимір:

Крапивка на ставу цвіте і пахне 
Мигдалі й мед розточуючи звільна.
Забуте в ч о р а і брудне, і жахне,
За поплавцем слідкують очі пильно.

...Хода собі шумливими шляхами,
Гукай, кричи, роби акторські жести, —
А я б хотів у тиші, над удками 
Своє життя непроданим донести.

( “Крапивка на ставу... ”)

Узагалі, Рильський уміє "затримати" життя, пізнати його благодать у "малих", 
"простих" радощах, зафіксувавши їх у душі й тим утриваливши їхню присутність. Не 
раз поет нагадує про цей принцип життєсприйняття: "Вже закипає в чайнику вода. 
/ /  Натомлені приємно ниють нога. / /  За обрієм, за млою дожида / /  Ясна мета 
далекої дорога...". І мистецтво (культура) взагалі, і власна творчість для М. Рильсь
кого — спосіб гідно перетривати час або й перемогти його. Фіксація часу через 
переживання, через емоцію — і таким чином "потроєння" його, "розтягнення", — 
ось ізвідки йде "імпресіоністична" настанова Рильського-неокласика. Отже: не так 
філософія часу, як переживання моментів буття, радісних чи драматичних. Тим-то й 
певної послідовносте (“системи”) у цього поета не знайдемо: він мінливий, супе
речливий і неоднозначний. Звідки й "маски" М. Рильського: героя-коханця, жертви 
любовного почуття, грішника чи волоцюга, що зізнається у неправеднім житті. Або 
інше: він то праше виговоритися, а то наказує собі мовчати. Чи, оповідаючи про 
свої переживання, зупиняє себе, перебиває, аби залишити собі найсокровенніше:

110

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


"Не показать, а заховать я хочу 11 В моїх словах душі моєї цвіт...". Отже, час та 
емоція найтіснішим чином пов'язані у творчості Максима Рильського. І саме чуття 
часто підмінює поетові відчуття часу...

Тема мистецтва

Питомою, духовно рідною темою для неокласиків була тема мистецтва, ролі, 
призначення художника. Безперечно, особливу вагу мав тут вплив парнасців. 
Однак, не варто перебільшувати їхньої ролі, особливої підлеглости неокласиків 
французьким поетам. Було тут зосереддя різнопланових засад: і спротив 
"сентиментальній кваші" (М. Зеров), і виклик наступові різного штабу лівацьких р- 
р-революційних форм, і, зрештою, звичайне для художників бажання з'ясувати: 
навіщо я пишу... Окрім того, неокласики прекрасно усвідомлювали "визвольну 
функцію творчости" (М. Зеров), компенсаторну її роль. Але, безперечно, парнасці 
дали дуже багато неокласикам: теми, ідеї, образи, мотиви, певний поетичний 
інструментарій.

Отже, М. Рильський, 1918 p.:

Коли усе в тумані життєвому 
Загубиться і не лишить слідів,
Не хочеться мі з дому, ні додому,
Бо й там, і там огонь давно згорів,

В тобі, мистецтво, у тобі одному 
Є захист: у красі незнаних слів,
У музиці, що вроду, всім знайому,
Втіляє у небесний перелив;

В тобі, мисгецгро, у малій картині,
Що більша над увесь безмежний світ!
Тобі, мистецтво, і твоїй країні 
Я шлю поклін і дружній свій привіт...

( “Коли усе в тумані життєвому... ”)

Ключовий момент: "В тобі, мистецтво, у тобі одному / /  Є захист...". Мистецтво 
протистоїть тут "тумані життєвому", в якому "огонь давно згорів". Світ мистецтва, за 
Рильським, — окремий і більший "над увесь безмежний світ". І то не просто 
більший, а й — значиміший.

Протиставлення творчості — як концентрації духу — і буденного життя — як 
хаосу і суєти — завважуємо в багатьох віршах Рильського. Це опозиція, сказати б, 
романтичного плану. У вірші "Ніч" контраст між убогою метушнею дня і нічною 
творчістю очевидний: "Скінчився день. Усе, що ми зовемо — праця, / /  А справді — 
бігання, мишина метушня, / /  Пішло, згинаючись, як раб скупого дня, / /  І ночі 
щедрій знов ми можемо віддаться". Творчість постає для неокласика як компенса
торна й доповнююча величина до самого життя "як такого". Застереження: тут дуже 
важить і момент нічної потаємности, що на час написання вірша мала не лише, так 
би мовити, романтичні настанови: тривав 1926-й рік... Та сама потаємність — у 
вірші, написаному наступного, 1927-го, року: "Коли, втікаючи від пильної роботи, 
/ /  Сонетні лінії вирізуєш ти потай / /  І сам милуєшся, немов дитя, на них...". Мало 
приховане протиставлення "пильної роботи" і творчости, та ще й потаємної... Так, 
йдеться про самоізоляцію художника як умову його душевної чистоти; але, крім 
романтичних установок, певно ж таки, були реальні підстави ховатися зі своєю 
творчістю від недремного ока держави...

Проблема творчости — це для М. Рильського передусім проблема совісти. 
Збірка "Синя далечінь" (1922) розпочинається романтичним звертанням-молитвою 
до Музи, повернення котрої для поета — як прощення гріха (“Прийшла! Таки 
прийшла нарешті!”).

І в програмному творі "Поетові" (1928) початок недарма — з неґації: "Не ваблять 
торжища і оргія не надить...". Але внутрішнє роздвоєння поета, спровоковане шале
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ним ідеологічним тиском, який деформував природний шлях саморозвитку худож
ника, диктувало Рильському іншу пісню... І свята для нього тема мистецтва у збірці 
"Гомін і відгомін" (1929) постає вже як підмінена:

Покинувши красу, невловну і иезриму,
Звертаю знову я па вулиці земні,
З людьми вітаюся — і весело мені,
Що з ними я свій хресг і свій вінок нестиму.

Здається: радіти б цьому поверненню до людей. Але насторожує ця декларація: 
"Покинувши красу, невловну і незриму...". Та й сама поетика Рильського стає 
іншою: вивітрюється тонка імажиністська пластика, зникають "звукові метафори": 
світ ніби глухне, барви блякнуть... натомість — гола декларативність, пласкість 
письма, холодна риторичність.

Ми разом будемо змагатися і йти,
Копати золото, розводити мости,
Серед пустелі сад насаджувать зелений, —
І легко буде нам розвіяться внівець,
Як гасло принесуть останнє про кінець 
Руками нашими збудовані антени.

( “Пробіг автомобіль... ”)

Може,тут ідеться про перемогу колективістської свідомосте, яка, мовляв, поря
тувала Рильського від епікурейства й самоспоглядання? Але ми знаємо, що це вже 
був знак відторгнення поета від своєї автентичносте, знаємо, під якою загрозою це 
чинилося. Насторожує “логічно-смислова” неясність останніх трьох рядків. Що це 
за гасло... “останнє про кінець”? Утім, пекельна і трагічна "робота" Рильського над 
своїм "випрямленням" ще не дійшла кульмінаційного моменту. Власне, на цьому 
тема творчосте як проблема художницького світогляду в поета вичерпується: далі 
його інтимне розуміння підмінюють директиви, казенні постанови. Загальновідома 
"Декларація прав і обов'язків поета і громадянина" зі збірки "Знак терезів" сумно 
вписується в рамці тих догм, що їх продукували напостівці, а потім — постанова 
ЦК ВКП(б) "Про перебудову літературно-художніх організацій". Таки печальна пе
реміна...

...Безперечно, те, що єднає М. Рильського і М. Зерова — це "еллінізація" внут
рішнього світу, а відтак і творчосте. "Античний" кут зору на життя — знак опозиції, 
протистояння до "червоного хаосу", посіяного жовтневим переворотом 17-го року. 
Узяти хоча б поезію Зерова "Lucrosa", присвячену Освальду Бурґардту (1921):

Під кровом сільських муз, в болотяній Лукрозі,
Де розум і чуття — все спить в анабіозі,
Живем ми, кинувши не Київ — Баальбск,
Оподаль від розмов людей, бібліотек 
Ми сіємо пашню на неродюче лоно,
Часами служимо владиці Апполону,
І тліє ладан наш на вбогім олтарі.
Так в давній Ольвії захожі різьбярі 
Серед буденних справ і шкурної громади 
В душі плекали сон далекої Еллади 
І для окружних орд, для скитів-дикунів 
Різьбили з мармуру невиданих богів.

Протиставлення художник і юрба очевидне, поет і не приховує цього. Але тут не 
лише прозорий натяк на день, сучасний авторові. Власне, йдеться, як на мене, 
взагалі про долю художника у суспільстві, його приреченість на нерозуміння 
загалу... Ця колізія: митець (пророк) і натовп — вічна проблема. А ще опозиція 
посилена й цілком реальною життєвою ситуацією: холод, голод, руїна і байдужість, 
а то й гірше — агресивне неприйняття тих, хто є "служителями муз".

112

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Для М. Зерова слово є передусім вчинком, етичним подвигом. Художник мусить 
бути вірним своєму обдаруванню, відповідати за нього. Всі античні алюзії Зерова 
легко надаються до "розшифрування" — чим і користувалися "голобельні" критики. 
Ось "Арістарх" (1923), вибудуваний на противенстві двох світоглядів: з одного боку, 
"торжище ідей", де "роїлися піїти і піїтки", що "сплітали для владик вінки 
нікчемних од". І —

...самотній кабінет,
Де мудрий Арістрах, філолог і естет,
Для нових поколінь, на глум зухвалій моді,
Заглиблювався в текст Гомерових рапсодій.

Отже, і злободенність легко зчитувана: бозна-що можна було тоді приписати 
Зерову — не тільки гординю, зарозумілість, але й "контру"...

Головне ж, що виносимо з поезій Зерова про мистецтво, — призначення 
художника: цей поет почував себе суб'єктом культури. І саме тут сховані були 
"поклади" його невичерпної внутрішньої свободи. Поет-книжник, М. Зеров не 
просто знав, а переживав як реальні життя митців різних часів — Овідія, Феофана 
Прокоповича, Івана Манжули... Переосмислюючи їхні долі, неокласик створює 
сонети-портрети. Вони є міні-трактатами вченого і поета, який чувся своїм у 
чужоземній і рідній літературі. Водночас це психологічні шкіци на ту саму тему: 
митець у світі. Це — своєрідні заповіді самому собі. Таких поезій-портретів немало і 
в М. Рильського: "Ніцше", "Бодлер", "Гейне", "Шекспір". А ще знаходимо у Зерова 
самоцінні поетичні дослідження на теми окремих книг і творів, котрі, на 
переконання поета, завжди перечитувані. Перефразовуючи самого митця, можна 
сказати, що "греки та римляни... стали йому близькі інтимно". Будучи сумлінним і 
об'єктивним дослідником, М. Зеров, певне, не міг би писати, не полюбивши той чи 
інший матеріал, ту чи іншу постать. Мені здається, своєрідною емблемою, гербом 
цього поета могли би бути образи книгозбірні, музею, а також — Софія (мудрість).

"Пожерти мусила нова доба", —

так писав Микола Зеров, закінчуючи один із сонетів, присвячених книжникові 
Горленку (1933) і поставивши після фрази знак питання... Чи то було вже 
передчуття власної долі? На ту пору далеко позаду лишилися ілюзії, омани т. зв. 
українізації зверху, уже почалися репресії... Але болісний і вимушений процес 
"вписування", "вживання" у той час мусив тривати. Як він відобразився у творчості 
М. Рильського і М. Зерова? Передусім, очевидною — аж до надуживання — стала 
інтонація самовмовляння і самоповчання. Надто у Максима Рильського. Ось строфи з 
його вірша 1925 року "Лягла земля...":

Колись тукали істин ГІіфагори 
І для жерців горів огонь наук, —
Тепер всесвітні перелоги оре 
У вбогу свигку вдягнений селюк.

Він дасть землі, Микула новочасний,
Незнану міць — і процвіте земля,
І станс лан — як стан злотопоясний,
І нові вруна випеетшъ рілля.

А ось вірш Рильського 1931-го року:

Яскраві барви, повні тони!
Нюанси ггріч і геть півтон!
Рожеве вмерло, і червоне 
Горить огнями виногрон.

Доволі млосного зітхання!
На повні іруди, без вагань
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Вдихай ненависть і кохання, 
Переступай останню грань!

Круши шиле і недогниле,
Розлийся повнявою сил:
Червоні заграви спалили 
Старого світу небосхил.

( “Яскраві барви... ”)

І в першому, і в другому випадках, хоча хронологічно поезії віддалені одна від 
одної на шість років, — відсутня переконливо-інтимна барва: оце собі-доведення 
несе очевидну печать зовнішнього процесу, точніше, — зовнішнього тиску й 
підпеглости...

У Зерова цю лінію на самопереконання веде "Розмова на пароплаві" (26. 03. 
1931). Симптоматичною тут є спонукальна форма: "Звернись лицем до низового 
плеса / /  І хоч в думках зазивний поклик кинь". І — як відповідь, та не тих, до кого 
подумки озивався ліричний герой поезії: "Нову будову / /  Поклали ми на темну 
гладь Дніпрову, / /  В музей замкнули ми старовину". Далі мотив самоспонукання 
розвивається у сонеті "Голос" (1. 12. 1931) — хоча це самоповчання, звичайно, не 
треба розуміти буквально: це міг бути й "голос" тогочасної критики, яка буквально 
тиранічно вимагала змін у творчості неокласиків у бік так званої революційности:

...Невже тобі байдужі наші троси
І наших ворогів переполох?
Невже не бачиш, як Великий Льох 
Нам віддає свої скарби-приноси?

Всі питання зависають у повітрі: панує інтонація невизначености, незавер
шеносте й сумнівів... А вже у "Відповіді" (22. 03. 1935) двозначність сприйняття 
одмін і знаків часу межує із самообмовою — і водночас самопоставою гордої, раз і 
назавжди заявленої позиції: де є насильство над особистістю, де немає свободи 
вибору, — там відсутня і воля для всіх...

У Рильського мотив самодидактики проявлений послідовніше, більш відкрито. 
У відомій мініатюрі "Ні, ні! Прийдешнє — не казарма, не цементовий коридор!" 
(1923) самозапевнення, самопереконання поета постає аж зненацька, буквально з 
розгону, з перших рядків. Далі ця інтонація, частотність її у творчій практиці М. 
Рильського інтенсифікується. Мотив самоповчання, може, найприродніше звучить 
у відомому сонеті "Запахла осінь в'ялим тютюном..." (1924) — бо ж там 
дидактичний лад гармонійно улягає в екзистенційну площину сонета: необхідність 
упокорення гордині. Плодом самонапучування є відомий сонет "Епоху, де б душею 
відпочить..." (1929), із педальованим пафосом "попутника":

Епоху, де б душею відпочить,
З нас кожен має право вибирати,
Найдемо тут для вибору багато 
Народів, царств, богів, людей, століть.

... Але любить чи не любити те,
Що вколо нас і в нас самих росте,
Що творить нас, що творимо самі ми,

Лише сліпець, що замість крові в нім 
Тече чорнило струмнем неживим,
Питаннями тривожиться такими.

Твір цей своєрідно кореспондує із згаданим "Голосом" Зерова, у якому більше 
питань і хисткої двозначносте, ніж у простолінійності сонета Рильського.

"Гермокопідні статті" (вислів М. Зерова), методичні проробки робили своє діло: 
фактично йдеться про маніпуляцію душевним інструментом митця. Оберти
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самодидактики у М. Рильського невпинно зростають: показовим у цьому розумінні 
є силувана збірка "Знак терезів", у творенні якої вже діяв закон витіснення всього 
неокласичного... Словом, криза суверенности поета, криза його автентичности на
ростала. Цього було досягнуто відомими обставинами... Поряд "пропадали" товари
ші — Рильський знав, який вир затягував їх, першим "погостювавши" у Лук'янівсь- 
кій тюрмі 1931 року. Рильському (чи тільки йому одному?) не дано було лишитися 
вірним собі, законам власної сутности. Трагедія поглиблювалася: накинена поетові 
самодидактика прямувала до самооман, затим — до самооблуд — і аж до самообмов 
у Лук'янівці4... Приречений бути вічним "попутником", Рильський мусив, згнітивши 
душу, щовірша доводити, що є "свій". Навіть тоді, коли вже став поетом-ордено- 
носцем. А, може, надто тоді: становище зобов'язує... Диявольськи великої вима
галося ціни. Він утікав, але світ, у якому він жив (“Моя Батьківщина — не палац 
бучний...”) упіймав його.

...Як же нині можна прочитати своєрідний тайнопис самовідчуття художника 
після жовтневого перевороту, що доніс до нас творчістю своєю Микола Зеров? 
Щоправда, свого часу "голобельна" критика робила це з великим ентузіазмом: 
досить пригадати опуси В. Коряка чи П. Любченка, котрі "розшифрували" строфи 
неокласиків як реальну контрреволюцію.

І темний ряд євангельських історій 
Звучить, як низка тонких алегорій 
Про наші підлі і скупі часи.

("Чистий четвер ’)

Звичайно, легко розгледіти за міфологічними алюзіями, прозорими ремінісцен- 
ціями не просто ознаки часу, а сиґнали, знаки розуміння поетом суспільної ситу
ації: "дикий край неситих лестригонів / /  Та струджених рабів...". Це також край ло- 
тофагів, які, поїдаючи солодкий лотос, впадають у безпам'ятство; це край, де влада
рюють гермокоїцди — руйнівники, варвари, які дощенту розбивають усе, надбане 
попередніми поколіннями. Вічне питання: що робити людині мислячій, яка нес
проможна переламати хід подій? Принаймні, бути за правдивого свідка, бути літо
писцем, що само собою є подвижництвом у ситуаціях межових. У жодному разі М. 
Зеров не був таким собі спостерігачем "понад бар'єрами": відомо ж, як він вірою і 
правдою намагався прислужитися справі піднесення нової української культури. 
Але трагічний розлад між художником і юрбою у відомій ситуації набирав буква
льного значення: трагедії морального і фізичного знищення. І оте "крізь зуби витис- 
неним: “Трубадури!..” (“Партеніт”, 1927), що кинуте у^лід поетам через “дачні му
ри”, було вже передчуттям розстрілюваного відродження. Тема тривоги зринає у 
"Горленкові", "Incognito", "Сні Святослава", "Параді" — усе 1931-й рік. Тут і глибоко 
схований протест, і пересторога, і зачаєний біль, і безвихідь, і смутна надія... "Сон 
Святослава": "О, що за туга розум мій опала! / /  Яка крізь серце потекла Каяла, / /  
Що за чуття на серце налягло!" "Superstitio": "Але прикрих дум / /  Не сходить попіл
— як прогнати тлум / /  Передчувань і всі страхи безсонні?.." Однак, попри все, по
шуки психологічного виходу із ситуації тривають. І виникає образ-символ: "двері у 
стіні", — певно ж, навіяний східною притчею:

Країно див загублено моя,
Я знав тебе у дні щасливі, давні, —
Та напосіли злидні непоправні,
І я забув святе твоє ім'я.

І ось тепер вечірньої години 
Не стало їх, тривог і мотанини,
Відкрились знову "двері у стіні"...

( “Дверіу стіні”, 1934)
Втім, передчуття трагедії згнічувало, переслідувало поета, хоча він не втрачав 

мужности самостояння. Знаючи напевне про "годину злої страти", відкрито й 
довірливо просить спочину бодай у хвилю самозабуття:
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Отак би тут упасти край дороги,
Примкнувши вії, і хоча б на мить 
Од псів гавкучих солодко спочить,
Од ницих душ, підступництва й тривоги.

( “Суниці”, 1934)

Духовний обов'язок, відповідальність перед культурою — як етичне самостояння 
поета — не покидали Зерова. Він став на захист тих основ, що виробило людство,
— на захист культури. І залишився вірним своєму трагічному характерові, який при
рікав його на страждання і смерть. Передчуття, розлиті в сонетах і дистихах, на 
жаль, не обманули поета... І символами його, Зерова, часу, залишились образи, що 
стоять супроти: трубадури — гермокопіди.

* * *

Творчість Миколи Зерова і Максима Рильського 20 — 30-х років розвинула далі
— після класиків XIX ст. — поетичну мову, жанрову різноманітність, утвердила 
високу культуру образу. Неокласики піднесли в українській поезії (що особливо 
важливо) буттєву проблематику, вічні екзистенційні мотиви. Бо ж українська 
література в силу відомих обставин змушена була чи не поспіль займати оборонну 
позицію, опрацьовувати невичерпні злободенні проблеми. Знайдемо у неокласиків 
приховану полеміку з народницькими засадами, які, властиво, вичерпали себе у 
новій ситуації, — але парадоксальним чином трансформувалися в "пролеткульт". І 
справедливо зазначав М. Зеров, говорячи про М. Рильського: у його поезії "далеко 
більше живих рисок, по яких колись можна буде пізнавати нашу добу, аніж в усіх 
“виробничих” віршах і в усім віршованім виробництві X, Y, і Z-тів. Поки що 
прийнято цих рисок не помічати, але вони ставатимуть навіч видимі, в міру того, 
як роки 1920 — 1925 відходитимуть в історію”5.

Практика так званих літературних дискусій, інакше кажучи — терору, репресій, 
шаленого психологічного тиску, ідеологічних маніпуляцій, — з особливою силою 
висвітлила і проблему суверенности, самтожности митця, трагічну пластичність 
людської душі, її готовність до "доцільного" й "недоцільного" компромісу. Так, це 
була література перманентної межової ситуації... це було розстріляне відродження...

А скільки ж було віри, які грандіозні плани заповідалися! "А ми б збудували 
Арго! Між нами були б досвідчені керманичі — Зерови, і захоплені мрією про золо
те руно невідомих берегів Тичини... І це було б мистецтво" (з листа М. Рильського 
до М. Зерова від 4 квітня 1923 року).

1 Цит. за: С. Білокінь. Закоханий у вроду слів. — К., 1990. — С. 29.
2 М. Зеров. Твори в 2-х тг. — К., 1990. — Т. 2. — С. 556.
3 Цит. за: В. Брюховецький. Микола Зеров. — К., 1991. — С. 152.
4 Щодо самообмов — ось спостереження Я. Розумного: "В українських авторів взагалі 

надмірна доза самозвинувачень, самооскаржувань — індивідуальних і колективних. Це нам 
нагадує висновок Фройда, що людина — суспільство — народ, який не знаходить у собі сили 
покарати чужого спричинника своїх комплексів вини й неповноцінності, повертає ці почування 
ненависті проти себе самого, свого слабшого власного суспільства, а то й народу" (“Літературна 
Україна” від 25 квітня 1991 p.).

5 М. Зеров. Твори в 2-х тт. — К., 1990. — С. 558.
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Людмила ТАРНАШИНСЬКА

СВОБОДА ВИБОРУ -  ЄДИНА ФОРМА 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В АБСУРДНОМУ СВІТІ

(Проза Валерія Ш евчука як віддзеркалення екзистенціалізму)

В українській культурній традиції знаходимо значно менше ознак зближення 
таких духовних сфер, як філософія та література (за винятком хіба що епохи 
українського Бароко), аніж, скажімо, у французькій, де особливе місце посідають 
твори Монтеня і Паскаля, Лабрюйєра і Ларошфуко, Монтеск'є і Вольтера, Дідро і 
Руссо, Шатобріана і мадам де Сталь, Ренана й Анатоля Франса, а з ближчих до нас 
часів — Поля Валері, Андре Жіда, Андре Мальро, Антуана де Сент-Екзюпері, а над
то екзистенціалістів Жана-Поля Сартра, Ґабрієля Марселя, Альбера Камю...

Тут треба зважати на те, що українська література в силу об'єктивних історич
них причин упродовж багатьох століть була "головним і чи не єдиним носієм за
лишків національного самоусвідомлення і знаків національного буття"1, мусила 
брати на себе функції, не властиві "благополучним" літературам державних націй. 
Це, ясна річ, концентрувало в українському письменстві енергію національного 
самоствердження й національної ідентифікації, але й обтяжувало позаестетичними 
функціями, обмежувало свободу художнього самовираження. Очевидно, і в цьому 
слід шукати причину того, що українська література, по суті, не дала таких яскравих 
зразків філософського осмислення світу (за щасливим винятком Григорія Сковоро
ди), як та ж таки французька. Навіть віддзеркалення новітніх європейських філо
софських течій — в силу замкнутости тоталітарного суспільства, яким упродовж 
семи десятиліть було суспільство радянське, — можна знайти у творчості лише 
поодиноких письменників, що також є радше винятком, аніж закономірністю.

Є всі підстави вважати, що Валерій Шевчук — один із небагатьох письменників, 
котрі ту українську культурну традицію порушують, витворюючи новий для нашої 
літератури тип роману філософського насичення, який, однак, синтезує не лише 
новітні філософські віяння, а й барокові традиції, глибоку сковородинівську філо
софію, "філософію серця" Юркевича, глибинні пласти власне українських фольк
лористики та мітології.

Як правило, погляд літературознавців спрямований передусім на історичні тво
ри письменника, глибоко концептуальні, багатовимірні, проблемні, заґрунтовані у 
фольклорній поетиці. Ми ж спробуємо подивитися на прозу Вал. Шевчука сучасної 
тематики крізь призму екзистенціалістських постулатів — цієї "філософії існування" 
як умови збереження особистости в абсурдному, надто ж тоталітарному світі. Під 
таким кутом зору творчість цього письменника в Україні досі не розглядалася. По- 
перше, раніше це було неможливо з ідеологічних причин, коли все "чуже" оголошу
валося ворожим і табуювалося. Екзистенціалізм трактувався в енциклопедичних 
виданнях і окремих статтях як "суб'єктивно-ідеалістична течія сучасної буржуазної 
філософії", система поглядів якого "чужа діалектичному матеріалізмові"2, ба навіть 
зазнав такого вироку: "Отож, коли брати до уваги принципову методологічну нес
проможність екзистенціалізму, то він заслуговує на епітафію вже в момент своєї 
появи — як мертвонароджене дитя пізньобуржуазної філософської думки"3. Власне, 
з цієї ж причини ризиковано було робити таку проекцію на творчість Вал. Шевчука 
і для нього самого — ярлик апологета "ворожої, буржуазної" філософської течії був 
би йому, і без того критикованому, забезпечений...

В основу статті покладено працю, за яку авторка здобула науковий ступінь магістра філософії в 
Українському Вільному Університеті (Мюнхен)
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По-друге, українська материкова критика та літературознавство, гадається, вза
галі ще не виробили не те що традиції, але й тенденції оцінювати художню літе
ратуру власне під філософським кутом зору (винятком є хіба що Оксана Забужко, 
котра працює в царині поезії, прози, літературно-художньої критики та філософії, 
філософ за освітою, у своїх статтях успішно синтезує надбання культурології, 
літератури, філософської думки). Насамперед тому, що майже не з'являлося творів, 
співзвучних філософським віянням XIX — XX ст.; а ще тому, що в силу обставин 
(колоніальна залежність України, тоталітарний режим, ідеологічна зашореність) лі
тератури о-художня критика, довгі роки сповідуючи соцреалізм як метод відо
браження дійсности, взагалі відстала од рівня світової своєї посестри, і нині їй на
лежить, вертаючись до напрацьованого в 20 — 30-ті роки, надолужувати прогаяне.

Творчість Вал. Шевчука, що їй не властиві ані соціальна заанґажованість, ані 
лакування дійсности, ані кон'юнктура в будь-яких виявах, — як, може, жодна інша, 
показує антигуманну сутність тоталітарної системи, державнобюрократичної 
машини, яка прагне повного підпорядкування людини, її знеособлення. І водночас 
дає змогу сучасникові знайти "точку опертя" в цьому постготалітарному світі, 
збагнути міру добра і зла, сенс буття і свого призначення на землі, не піддаватися 
відчаю од марнотних зусиль досягти в цьому світі гармонії.

"У світі, заснованому на аксіомах, що вважаються священними, роман мертвий. 
Тоталітарний світ, заснований на марксизмі, ісламі чи будь-чому ін., є світом 
відповідей, а не запитать. Там нема місця для роману"4. Так само, як і Мілан 
Кундера, вважає й Іван Кошелівець: "... перша й вирішальна умова існування 
роману — свобода індивіда, вільне суспільство, з перших кроків погноблення якого 
тоталітаризмом роман умирає. Атмосфера совєтчини для нього смертельна, і все те, 
що визначене там за зразки літератури соціалістичного реалізму, схоже на роман 
тільки за зовнішнім виглядом, а не внутрішньою істотою"5. Тож творчість Вал. 
Шевчука є не запереченням цієї аксіоми, а швидше свідченням того, як усупереч 
мертвотній атмосфері, в якій нищиться усе життєдайне, може творитися справжня 
проза, вільна од ідеологічних нашарувань. І акцент тут переноситься з необхідносте 
існування вільного суспільства як незаперечної умови розвитку літератури на 
можливість існування в замкнутому тоталітарному просторі суверенного таланту, 
якого за словами Оксани Забужко, знищити практично неможливо, єдине, що 
можна — це змусити його самознищитися . Аналізуючи умови самореалізації генія 
бездержавної нації, Ліна Костенко, зокрема, вказує на те, що він "заблокований 
звідусіль — державою, трагізмом сфальсифікованої історії, консерватизмом смаків, 
кон'юнктурою сучасного моменту", і хоч має він більшу відпірність, усе ж відкори- 
ґований епохою, обставинами, причетний до нації та її тяжких, вже генетично за
програмованих проблем”7.

Оту відпірність, здатність до протистояння, Вал. Шевчук якраз мав. Це й 
допомогло йому не заблокувати свою свідомість орієнтацією на "кон'юнктуру 
сучасного моменту" чи "консерватизм смаків" (Ліна Костенко). Перше — вважав 
ганебним пристосуванством, конформізмом, втратою самого себе; друге ж — від 
переконаносте в тому, що треба розбити думку, нібито українська література має 
залишатися суціль простецькою, розрахованою на невибагливого, реформованого 
читача. Вал. Шевчук був настільки внутрішньо вільним, що дозволив собі знехтува
ти обов'язком письменника-патріота поневоленої нації — покласти свій талант на 
олтар свободи, тобто стати ще одним зречено-трагічним мучеником; швидше мав 
він покликання не до ролі Кассандри, а до ролі своєрідного Фройда: розібратися в 
деформованій суспільній свідомості й психології. Його твори сучасної тематики 
якраз і занурюють у вбивчий для людського духу розчин суспільного буття й дають 
зразки виживання душі шляхом несподіваних мутацій, перероджень і відроджень. Є 
всі підстави вважати, що в цьому своєму протистоянні абсурдному світові 
письменник — свідомо чи несвідомо — шукав опертя в екзистенціалізмі.

Взагалі, тема літературних впливів надто делікатна, щоб можна було однозначно 
твердити про вплив на Вал. Шевчука французьких письменників-екзистенціалістів. 
Недаремно ж І. Кошелівець, вказуючи на подібність ранньої прози Вал. Шевчука 
до західної (йшлося про те, що вона нагадує прозу Гемінґвея та Селінджера), одразу 
ж робить застереження: "можливе й паралельне відкриття такої самої методи без 
знання спорідненого попередника"8, що "талановитий письменник знаходить сам 
себе, і лише оманну подібність приписують чужим впливам"9. А роман "Мор", що
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між ним і романом Альбера Камю 'Чума" тепер проводять паралелі, написаний, за 
свідченнями самого автора, на основі наукової розвідки, у своєрідній атмосфері 
Львова, коли ще сам Шевчук не читав ні Камю, ні Сартра, а екзистенціалізм як 
філософську течію пізнавав із критики буржуазних філософських тенденцій, якій 
щедро відводилося місце в радянських часописах (може, це якраз і є той випадок 
паралельного відкриття, яке передбачає І. Кошелівець?).

Але облишмо дослідження впливів іншим (не існуюча в нас поки що 
компаративістика має коли-небудь зайнятися і цією темою), — нас цікавлять герої 
Вал. Шевчука з погляду екзистенціалізму як умонастрою, що не міг не проникнути 
в єство, а значить, і в творчість письменника, ізольованого тривалий час від сус
пільства нонконформізмом, котрий протистоїть соціуму розумінням людської само
достатносте, вищої життєвої цінносте в особистій свободі.

Як "філософія існування", "філософія самотньої свідомосте", екзистенціалізм 
зосереджує основну увагу на понятті існування (екзистенції) як закономірної пе
редумови життя в такому суспільстві, де людина почувається незахищеною перед 
ворожими їй антилюдськими силами і змушена втікати "в себе", відмежовуватись 
од суспільства; внаслідок цього виникає абсурдна ситуація подвійного життя: 
справжнього — в собі та несправжнього — в суспільстві. І ця суперечність між 
"життям у собі" та "буттям у суспільстві" неминуче породжує відчуття абсурдности 
довколишнього світу, безглуздосте існування. Основне питання екзистенціалістсь- 
кої філософії: як жити, якщо жити не варто, яким змістом наповнити життя, 
позбавлене будь-якого сенсу (беззмістовним називав своє життя один із родона-. 
чальників цієї течії С. Кіркеґор; Камю вважав, що абсурд — це метафізичний стан 
свідомої людини; Сартр узагалі твердив про абсурдність народження, як і абсурд
ність смерти, про те, що світом керує тотальний абсурд).

"З екзистенціалістського погляду суспільні відносини, історичні закономірності
— віддалені абстракції,, з якими людина безпосередньо не стикається в своєму існу
ванні, реальність існування — життєві ситуації, які повсякчас вимагають вибору 
рішення, лінії поведінки. Вбачаючи в свободі особистості вищу життєву цінність, 
екзистенціалісти тлумачать існування людини як драму свободи, бо на кожній фазі 
самотворення особистості воно залежить від кожного її вибору, кожного рішен
ня"10, — так трактує це питання український дослідник Д. Наливайко.

У тоталітарній державі такий вибір завжди передбачав дилему: або ти зраджуєш 
себе і працюєш на "систему" (можливі хіба що варіанта — робиш це, сліпо вірячи в 
її ідеологію чи, відчуваючи або й будучи переконаним в облудності цієї ідеології, 
працюєш на неї заради якоїсь власної вигоди), — або, відкинувши конформізм, збе
рігаєш себе, свою індивідуальність, але ціною відчуження од суспільства, ціною 
внутрішньої еміґрації, а то й зазнаючи каральних санкцій, які система застосову
вала до інакодумців.

Руйнування зв'язків людини зі світом, іншими людьми, її замкнутість на влас
ному "я", самоусвідомлену самотність треба розглядати як захисну реакцію індивіда 
на тотальне поневолення його свідомосте, тотальне контролювання "системою 
вчинків людини, її переконань, світоглядних і моральних засад та нав'язування 
“єдино вірної” ідеології, моралі, оптимального, з погляду владців, способу життя.

У світі тотального пригнічення особистосте, де все є алогічним, абсурдним, уже 
перед молодою людиною поставала дилема: змиритися з втратою свого "я", розчи
нитися в масі, як це робить переважна більшість людей, — чи залишитися самим 
собою, але ціною відчуження від суспільства, його нормовано-уніфікованих при
писів і трафаретних моделей поведінки.

Герой повісти Вал. Шевчука "Середохрестя" Михайло обирає друге — йому 
чужий, відразливий отой аґресивно-наступальний колективізм, який ламає людину, 
вимагає від неї повного послуху, беззастережного підпорядкування думок і вчинків. 
Варський, як і Верхліцький, інші герої цієї повісти, без вагань прийняли 
пропоновану модель поведінки: "Лобом стінки не проб'єш, а лоб розіб'єш — це 
напевно". Так витворюється одна система думок — на офіційному рівні, загально
прийнята, й інша — для власного, "внутрішнього" вжитку, але вже істинна, невда- 
вана. Тобто людина в тоталітарному суспільстві змушена чинити так, як її до того 
спонукають обставини, але при цьому здебільшого усвідомлює, що робить зло, або 
ж сама себе переконує, що воно є добром, помножуючи при цьому міру того зла. 
Іноді ж вона й сама не дає собі звіту, де добро, а де зло. Зазначимо, що цю тему
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письменник заторкує в своїх творах зусібіч, досліджує в різних ракурсах і часових 
вимірах. Ба більше, одну зі своїх останніх повістей — "Початок жаху" — якраз і 
присвятив цій темі, втіливши проблему добра і зла в образі ієрея Михайла 
Вовчанського, який несе важкий хрест відчужености од світу, сумнівів: що є зло, а 
що добро, чи можна прожити без гріха. Власне, це повість, де автор устами свого 
героя ставить запитання, залишаючи їх без відповіді. Свою найбільшу біду Вовчан- 
ський бачить у тому, що "не мав даху над головою, не мав місця осідку й оселі, не 
мав батька й матері, навіть не знав, хто вони були і де їхні могили, не мав братів і 
сестер, не мав прив'язання до жодного кутика землі, а скрізь і всюди, де забредав і 
зупинявся, лишався чужий і не від світу цього"11. Тобто автор досліджує тут, сказати 
б, метафізичне зло, іманентно властиве буттю. Водночас це зло виступає формою 
існування абсурду, трагізмом людської долі, яка це зло не здатна здолати.

Валерій Шевчук як письменник, що досліджує історичне минуле рідного 
народу, бачить витоки цієї проблеми глибше. Двоєдушність як проблема людського 
бутгя, вважає письменник, з'явилася з прийняттям християнства. І, щоб пізнати 
витоки цієї розполовинености людської душі, щоб знайти пояснення тому страш
ному результатові — розгармонізації людини, що сягнула апогею за тоталітаризму 
(який, власне, й сам є наслідком еволюції цієї двоєдушности), Вал. Шевчук і вдався 
до цілого ряду історичних творів.

Власне, тоталітаризм природою своєю запрограмований на придушення та 
руйнацію. Він сам собою абсурдний, оскільки спотворює природню сутність 
людини, спонукає її жити за своїми абсурдними законами. Інша річ, що людина, 
народжена і сформована в таких умовах, коли з ранніх літ вбивається сама здатність 
мислити, часто-густо не здатна збагнути алогічносте довколишнього життя, зрозу
міти, що живе вона в абсурдному світі й змушена чинити за його абсурдними зако
нами. Те відчуття виникає частіше десь на інтуїтивному рівні, і недаремно більшість 
Шевчукових героїв уражена незбагненною тугою, яка позбавляє їх спокою і 
спонукає втікати од себе, а насправді — в себе, у свій внутрішній світ.

Центральну тему літератури абсурду — метафізичне страждання, що є наслідком 
не тільки людського усвідомлення смерти та загрози небуття, але також свідомосте 
небуття людських вірувань та ідей, віднаходить дослідниця Романа М. Багрій у 
повісті Вал. Шевчука "Набережна, 12”12. Варто тільки додати, що швець, герой цієї 
повісти, як і сартрівський герой з роману “Нудота”, переживає таке ж відчуття 
нудоти, — як реакції свідомосте на абсурдний світ.

Абсурдний спосіб існування веде Іван, герой повісти "Гість удома". П'ять років 
довелося йому витратити на те, щоб повернутися до тієї домівки, з якої його багато 
років тому було забрано (ми про те лише здогадуємося) до таборів. Абсурдним є 
його відчуття — відчуття гостя у власному домі. Але це водночас і закономірність — 
закономірність тоталітарної системи, яка має безмежну владу над людиною.

У повісті Вал. Шевчука "Білецькі" життя цієї родини може видатися читачеві 
абсурдним, — для самих же Білецьких це узвичаєний спосіб існування. Для Миро
слави, маленької героїні цього твору, з ранніх літ звичним є те, що в їхньому домі 
згадувати батькове ім'я заборонено, навіть тітка Марися, єдина, хто приходить у 
цей дім, згадуючи про Мирославиного батька, каже не інакше, як "твій" чи "той, ну 
знаєш". Зумисне грішить проти правди Мирославина мати Ванда, запевняючи 
дочку, що батька в неї немає, просить її взагалі не чіпати цієї теми. Лише 
поступово до дівчинки приходить правда про її батька, що так безглуздо втрапив до 
числа репресованих.

Абсурдна поведінка Ванди, звичайно, пояснюється почасти бажанням убезпечи
ти дочку від усіляких складнощів, що неминуче супроводжували дітей "ворогів на
роду" упродовж цілого життя. І в цьому є своя житейська логіка, вмотивованість 
учинків острахом за доньчину долю. Але ця логіка порушується в її стосунках з 
чоловіком. Відчувається, що ця вольова, з сильним характером, мужня жінка знева
жає Сильвестра за його надто м'яку, лагідну вдачу, постійну його сентиментальність 
і розчуленість, за непрактичність і невміння реально оцінювати обставини, Навіть за 
ту, з її погляду, незначну причину, що призвела до його арешту й заслання. Так по- 
дурному, легковажно міг "загриміти" лише її дивакуватий, нерозважливий наївний 
чоловік, залюблений у музику та поезію. Вона зберігає в душі образу на нього за те, 
що поламав життя їй і Мирославі. Але вона, здається, могла б зрозуміти свого 
чоловіка й виявити офірність, коли б він справді постраждав за якусь серйозну
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справу, коли б можна було пишатися його розумом, мужністю, неординарністю. 
(Тут повертається до нас своїм найабсурднішим боком сталінська тоталітарна 
система, яка розправлялася з людьми часто без будь-якої на те причини, вдавалася 
до репресій лиш тому, що пекельну репресивну машину було запущено і вона 
щодня потребувала все нових і нових жертв).

Загалом Вал. Шевчук переконливими художніми засобами майстерно творить 
щільну фактуру абсурду, що ним виповнене життя його героїв. Прикладів можна 
наводити безліч, але розглянемо ще один образ цієї повісти "Білецькі" — образ 
загадкової тітки Аполінарії. Несподівано з'явившись у Білецьких, вона так само 
несподівано зникає з їхнього обрію. Усе її існування — це суцільний абсурд, почи
наючи з того, що вона воліє ліпше мешкати в чужої сварливої жінки, аніж бути зо
бов'язаною своїм рідним.

Саме ця риса — незалежність, та ще почуття власної гідносте, домінують у її 
характері. З усього відчувається, що ця дивакувата жінка зберегла від старих часів (а 
в ній вгадується інтелігентське походження) не тільки гордовиту поставу, а й вір
ність своїй внутрішній природі, небажання підлаштовуватись під принизливі зако
ни системи, яка, власне, й штовхнула її на абсурдний спосіб існування. І якщо ще 
можна зрозуміти її жебракування в той період, коли вона мешкала в чужої людини 
(щоб якось прохарчувати себе), то ігнорування нею Вандиного прохання (а та взяла 
її на своє утримання) покинути цю звичку пояснити важко. Хіба що, можливо, 
дивовижною захисною реакцією на ті абсурдні умови, що їх створила система. 
Принаймні сама Аполінарія так пояснює цю свою незрозумілу для Ванди при
страсть: "А тому, що вважаю: всі ці прописки, паспорти — це те, що людину при
нижує. Навіть виходити у світ з простягнутою, жебрущою рукою не так принижує, 
як це. Бо перше право людське — жити як заманеться, і їхати туди, куди людину 
вабить. Бо жити людині, де їй заманеться, не чинячи зла, — це не переступ, Ванду- 
сю. Злочин од слова “зло”, а я нікому ніякого зла в житті не вчинила, хіба що зі 
своєю хазайкою посварюся чи поб'юся. Але й то не зло, а тільки непогодженість. 
Совість у мене чиста, от що головне. Нічого я не вкрала, нікого не вбила і не зарі
зала.”13.

Так, більшість героїв Вал. Шевчука той вибір робить на користь особистої сво
боди, яка можлива лише за умови відчуження од антигуманного світу. Але, як 
правило, читач стає свідком життя його героїв за рискою уже звершеного вибору. 
Письменник нечасто стає зі своїм героєм на ту риску, щоб показати якісь його 
сумніви чи душевні боріння. Шевчуковим героям ті вагання щодо доцільносте 
вибору мовби й незнайомі, його персонажі, здається, від початку свідомі свого 
істинного "я", ясна річ, ціною "втечі в себе".

Тож наведені вище слова Аполінарії, котра в такий дивний спосіб відстоює 
дароване людині природою право бути неповторною, внутрішньо вільною, є, по 
суті, звинуваченням системі, яка зводить абсурд в абсолют, щоби таким чином уне
можливити вільний розвиток особистосте. Ба більше, тоталітаризм, відібравши в 
людини право на виявлення та розвиток її природного начала, змушує присто
совуватись до абсурдних умов, хитрувати, поступатися моральними принципами 
заради того, щоб якось вижити. Деформується мораль, а відтак і психологія людей, 
котрі в контексті суспільних алогічних зв'язків починають творити свій світ 
перевернутих понять і цінностей. І в результаті на абсурдному тлі, що ним служать 
пащекування, пліткування, вивідування, підглядання одне за одним (мається на 
увазі роман "Дзиґар одвічний"), майже пересічними видаються насправді кричущі 
речі, які не викликають навіть відчуття чогось ненормального, алогічного — в 
такому світі видаються цілком правомірними: адже якщо людину повсякчас 
обдурює система, то ця ошукана й принижена людина також силкуватиметься в 
якийсь доступний їй спосіб обдурити систему. І це теж вибір, зроблений свідомо — 
як протест проти примусового, обмеженого, нав'язаного їй способу життя.

Творчість Вал. Шевчука дає досить багато прикладів того, як монотонність, ме
ханічність життя вбиває в людині людське, створює й поглиблює відчуття абсурду, 
зводячи людину до рівня сліпого, бездумного виконавця, істоти, в якій домінує не 
духовне начало, а лише інстинкти. Постійне Юльчине сидіння після роботи перед 
відчиненим вікном, байдуже споглядання вулиці, (“Місячна зозулька із Ластів'ячого 
гнізда”), повторюваність одного й того ж сюжету в Райчиному житті, її беззміс
товне, навіть безсловесне існування (“Чортиця”) — це те тло монотонносте, на
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якому увиразнюється повна духовна та моральна деґрадація цих героїнь — мутантів 
доби тоталітаризму. Якщо бухгалтер з "Набережної, 12”, як зазначає Романа Багрій, 
“не хоче прийняти відповідальности за свої вчинки і таким чином відмовляється 
визнати свою свободу.., є прикладом зляканої свідомости, яка не хоче прийняти 
відповідальности і боїться дивитися в вічі дійсності”14, то ні перед Юлькою, ні тим 
більше перед Раєю проблема вибору вже просто не стоїть. їхня свідомість вкрай 
спримітизована, вибір за них зробила система.

Створюючи тло абсурду, передаючи атмосферу монотонности, вбивчої інертнос- 
ти, письменник вдається до різних художніх засобів, як-от повторюваність сюжет
них колізій (“Чортиця”), чи використовує стилістику, споріднену з письмом фран
цузьких екзистенціалістів. Ось, до прикладу, фрагмент із роману "П'ятий номер": 
"Тиха нудьга висіла в хаті. Сонно бабралась у розлитому на столі супі муха: мочала 
в краплю хоботка, пила і знову перепочивала. Крутилася курява у сонячних пля
мах, сонно крапала вода із підвішеного над емальованою мискою умивальника. За 
вікном пискнула якась пташка, а на столі стояла тарілка з недоїденим супом і баб
ралась у калюжці муха"15.

Така ж атмосфера сонливости, застиглости й лінивої апатії оточує героїв 
"П'ятого номера" в буфеті, описання якого нагадує сторінки сартрівських творів. На 
цю особливість Шевчука вказувала й Романа Багрій, аналізуючи роман "Набереж
на, 12”.

Почуття абсурду, за Камю, виявляється також у гострому переживанні про- 
минальности часу. Власне, цим почуттям перейнята більшість творів Вал. Шевчука. 
Таке відчуття навідується, скажімо, до Михайла зі "Середохрестя", який доходить 
думки, що треба із задоволенням відчувати кожну хвилину. "Те, що було, ніколи в 
новий час не повертається"16, підкреслює Вал. Шевчук устами свого героя Юрія 
Чорного (“Камінна луна”).

Неповторюваність життя, неповторюваність кожного дня, кожної події і вчинку 
відчуваєш у прозі В. Шевчука особливо гостро. Його твори і стверджують непов
торність людини, її індивідуальну своєрідність. А за всім тим — необоротність часу. 
І цей ланцюг безконечний, як простір і час, як пам'ять; людина несе в собі 
відображення чийогось минулого, а її власна доля теж неминуче відобразиться у 
чийомусь, може, ще й не початому житті.

Відчуття проминальности часу героями Вал. Шевчука замикається на відчутті 
його колообігу. Це своє бачення життя як вічного руху письменник відображає 
навіть у назві роману "Дзиґар одвічний".

Однак героям Вал. Шевчука не чуже й таке почуття, як страх перед своїм 
безповоротним зникненням, а значить, і метафізичне страждання. Це ще одна 
особливість екзистенціалістського світобачення. Апологети його фактично 
вважають найвищою цінністю й метою людського життя смерть, уважаючи, що 
буття минає на тлі смерти, а відтак умирання є процесом безперервним. На 
Шевчукових героїв також невмолимо чигає смерть, як-от на старого Діденка, 
який, по суті, усвідомлює, як слабшає й випускає з рук кермо свого вутлого 
домашнього корабля; дихання смерти постійно відчуває і герой повісти, 
безпросвітний п'яниця, що втратив ґрунт під ногами (“Полюбовне 
розлучення”, “Березіль”, №№ 3 — 4, 93). "Якесь короткочасне вмирання" час 
від часу переживає герой повісти "Втеча". Та й Іван Пустовойтенко (“Гість 
удома”) дістався власного дому, аби потихеньку дочікувати згасання свого 
абсурдного життя.

Однак, попри весь абсурд довколишнього життя, попри весь трагізм світо
сприйняття Шевчукових героїв, не можемо твердити, що саме смерть є найвищою 
метою їхнього буття. Швидше, їхньою метою є досягнення гармонії зі світом і 
найперше — із самим собою.

А мотиви їхніх вчинків, той чи той вибір обумовлені тим, яке з трьох "я" 
домінує в даній конкретній ситуації в людській душі. Анатомуючи людську душу, 
письменник намагається розкласти її на окремі складові. Так, із приводу його 
книжки "Камінна луна" авторка цієї статті писала: "Усе було б значно простіше, 
коли б і справді існувала в чистому вигляді ота формула ідеального “я”, яку в ясні 
хвилини свого життя бачить і розуміє герой "Камінної луни" і досягти якої вважає 
він, не така вже й хитра штука. "Але, крім того ідеального “я”, існує ще той другий, 
що сидить у нутрі нашому, невпізнанний ворог наш...”, який, затишно згорнувшись
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насподі душі, до часу солодко хропе, але водночас і... "стежить за кожним кроком, 
за кожним порухом мислі і за кожним нашим бажанням... Прийде момент, і він 
скаже своє слово або примусить людину нагнутися й узяти в руки камінь...”.

Але то, на щастя, не вся істина про людську душу. У ній "живе не тільки темне 
й несвідоме, є там ще одне сотворіння. Щось ніжне й красиве, розчулено безза
хисне, те, що просить сонця й тепла. Є наша спрага до гармонії, порозуміння й 
поєднаності, є, зрештою, жах перед самотністю. Це третє наше “я”...17”.

Можна було б говорити й про те, що цей образ — до часу заснулої біди, во
рога — це дещо трансформований образ камюсівської чуми, яка є не лише хво
робою, руйнівною епідемією, жорстким способом життя людей, але насамперед 
смертю, котра спить до часу всередині життя і здатна прокинутися несподівано
— щоб вислати полки своїх слуг — здихаючих щурів. Лише побіжно проводячи 
паралелі між "Чумою" Камю і "Мором" Шевчука, варто підкреслити, що й 
чума, і мор — місткі образи-символи, багатозначно використані обома 
письменниками для розвінчання антигуманно!', вбивчої природи тоталітарних 
режимів, де так гостро стоїть проблема вибору. Тему свободи вибору і вибору 
свободи Вал. Шувчук порушує, так би мовити, концентровано, в одній із трьох 
історичних, або, як каже письменник, написаних у жанрі історичної 
фантастики, об'єднаних у філософський цикл повістей, а саме у "Птахах з 
невидимого острова" (написаній 1975 року й опублікованій в однойменній 
книжці "Радянським письменником" 1990-го). Попри всю свою фантазійність, 
повість недвозначно спроектована на недавнє колоніальне (та й нинішнє 
постколоніальне) повсякдення України, оскільки до неї можна застосувати 
одне з двох застережень І. Кошелівця щодо недоцільности обмежувати 
фантазію: "... коли найфантастичніша вигадка проектується на реальну 
дійсність не супроти, а в згоді з лініями тривання дійсности в русі. Тоді навіть 
у без міри перебільшеному пізнається реальність"18.

Поняття абсурдности в екзистенціалізмі взаємопов'язується з поняттям відчуже- 
ности. Власне, вони взаємообумовлюються, бо в абсурдному середовищі людина, 
щоби зберегти себе, свою людську природу, зосереджується на своєму внутріш
ньому світі, а ця "втеча в себе", відповідно, поглиблює відчуття абсурдности життя; 
це ж, у свою чергу, призводить до ще глибшого відчуження, зосереджуючи особис
тість тільки на власній екзистенції. Відтак зв'язки з зовнішнім світом порушуються, 
людина знаходиться мовби поза суспільством. Прикладом такої ізольованої внут
рішньо особистосте є герой роману А. Камю "Сторонній" — центрального твору 
першого етапу творчости цього письменника. Залишаючись "наодинці" з буттям, 
"людина абсурду" доходить висновку, що життя позбавлене будь-якого сенсу. Тут 
треба зважати й на таке застереження: "Відчуженість від світу, втрата об'єктивних і 
осмислених мотивів діяльносте та потреби в ній руйнує структуру людської 
особистосте"19 Саме суперечність між "буттям у собі" і "буттям у суспільстві" пород
жує відчуття абсурдности приходу в цей світ.

Валерій Шевчук у своїй концепції художнього освоєння світу, осмислення буття 
також приймає за відправну точку саме таку особистість, яка шукає вихід із абсурд
ного середовища у відчуженні од світу, самоізоляції, зосередженні на своєму внут
рішньому "я". І коли офіційна критика закидала письменникові, що його герой 
споглядальний, самозаглиблений, рефлектуючий, соціально не активний, — він 
мусив боронитися від тих нагінок у такий спосіб: "Вважаю, що це просте 
непорозуміння, що мій герой соціально неактивний. Рефлектування, як Ви кажете,
— це свій спосіб реакції, свій спосіб сприйняття світу. Коли герой шукає 
моральних цінностей, коли він хоче почуватися у світі надійно, коли він хоче 
гармонії у світі — це соціальна позиція; адже суспільство можна назвати здоровим 
тільки тоді, коли в ньому живе людина гармонійна, коли вона любить світ, а не 
ненавидить його, коли вона не тільки нормально виконує свою роботу, але й має 
забезпечений соціально світ свого духовного здоров'я”20.

І навпаки — тільки тоді людина почувається гармонійною, коли те суспільство 
справді є здоровим, не ворожим їй, коли воно не руйнує її природу, а дає мож
ливість самореалізуватися. Цього аж ніяк не можна сказати про суспільство то
талітарне, яке з допомогою єдиної пануючої ідеології вбиває в людині будь-яку 
здатність мислити самостійно, в якому повною мірою виявляється незахищеність 
людини (За Камю — рівність усіх у безправності перед лицем тоталітаризму).
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Вал. Шевчук, по суті, змальовує два типи асоціальних, відчужених героїв, по
роджених тоталітаризмом. Перших він однозначно називає обивателями, людьми 
бездуховними, які мають тільки одну турботу — задоволення власних матеріальних 
потреб.

Письменникові симпатії, звісно, на боці інших людей — духовних. Він не раз 
підкреслював, що його завжди цікавили люди низу (ясна річ, суспільного), аніж 
верху, бо він хотів побачити людину в людині — попри абсурд життя і беззмістов
ність існування.

Навіть у Юльці, спримітизованій героїні своєї повісти "Місячна зозулька із Лас
тів'ячого гніздаписьменник знаходить позитивне начало — це притлумлене отим 
абсурдним існуванням, сірістю й монотонністю праці (на шкідливому виробництві) 
та життя, але невтолиме бажання уваги й людського тепла (що відзначав Г. 
Клочек21), а надто заховане десь на самому денці її начебто збайдужілого серця 
прагнення материнства (чого Г. Клочек не помітив). І в цьому пошукові бодай 
якогось світлого промінчика у своїй героїні виявляється авторове співчуття до неї. 
Цікавлять завжди письменника люди прості, зовні непримітні, без посад і звань, які 
мають дуже мало спільного зі світом офіційним. Причому автор усіляко підкреслює 
їхню "звичайність".

"Я не persona grata у цьому світі, а щось цілком ординарне, як і робота, яку я 
виконую, — назвати її — це все одно, що написати ієрогліф для того, котрий цієї 
азбуки ніколи не вчив: отож у тому ієрогліфові я — долішня паличка, і, здається, 
так воно буде завжди (для кар'єри у тій галузі, яку я обрав цілком, признаюся 
випадково, — у мене немає ані енергії, ані кебети)” , — рекомендується головний 
герой повісти-диптиху “Двоє на березі” і не раз говорить і потім про себе як про 
сіру й скромну особу.

"... Я ж бридке каченя в цьому світі..."23 — рекомендується й герой-підліток 
повісти "Чудо". Та й герой повісти "Втеча" зізнається: "...хай і дрібний я та мізерний, 
хай не дано мені прочитати складних ієрогліфів, викладених гіллям на весняному 
небі",24.

Для Вал. Шевчука, як і для французьких екзистенціалістів, люди — принципово 
самотні, замкнуті, приречені на взаємне нерозуміння. Кожна людина — цілий світ, 
але світи ці співіснують якось автономно, не сполучаючись один з одним. Спілку
вання між людьми лиш поверхове, не зачіпає глибини душі, бо людина приречена 
на самотність, не здатна до духовної споріднености з іншими людьми.

У маленькій повісті "Зимова картина з приміським лісом" саме цей постулат — 
розірваність людських зв'язків, відчуженість у світі абсурду — знайшов найконцен- 
трованіше вираження. Попри підкреслену зацікавленість лише книжками — поза 
великим світом і його потребами й проблемами, герой повісти усе ж свідомий того, 
що прирік себе на холодну порожнечу. Але йому вдається подолати ту слабкість й 
знову заповнити ту порожнечу книжками, відчуттям затишку, тиші й усвідомлен
ням правильности свого вибору — вибору власного, індивідуального, маленького 
світу, відокремленого витвореним його свідомістю бар'єром од світу великого. 
Шевчукові герої той великий світ не розуміють, уникають його принципово, повсякчас 
відчуваючи його ворожість та анти гуманність, уніфіковані сть та диктат: "Моє місце — 
нора, вирита у стосах книжок, бо світ сущий я навряд чи коли зрозумію"25.

Цікаво, що тему самотности, відчуження письменник досліджує у різних вікових 
вимірах — самотність підлітка, самотність зрілої людини, самотність старого, — такі 
мотиви найпронизливіше звучать зі сторінок книжки Вал. Шевчука "Камінна 
луна", до якої ввійшло декілька повістей.

Герої Валерія Шевчука, самозберігаючись, втікають у свій внутрішній світ, який, 
однак, не є таким одновимірним, як здається на перший погляд. З-поміж них зна
ходяться люди, здатні на філософське осягнення буття й духовне самовдоскона
лення, вони шукають вихід із свого монотонного, абсурдного існування. Пізнаючи 
всю глибину самотности, розірваности людських зв'язків, вони все ж не зазнають 
відчужености абсолютної, шукаючи нерідко "абсолютних вартостей", на що вказує, 
зокрема, аналізуючи "Набережну, 12", Романа Багрій. Вони все ж таки не цілковито 
вилучені з усіх систем інтегрування або ж роблять спробу такої інтеграції. Так, 
швець із цього роману шукає опертя в релігії, прагнучи тих абсолютних вартостей. 
Але не в змозі “знайти відповіді щодо абсолютних релігійних вартостей, він часто 
відчуває неспокій або душевну муку чи нудьгує світом”26.
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Та й немає підстав твердити категорично, що людина знаходиться абсолютно 
поза суспільством та людською спільнотою. Інша річ, що "філософія існування", 
яку сповідують ці герої, не дозволяє їм цілковито інтегруватися, включатися в певні 
суспільно-історичні процеси. їхня відчуженість, втрата осмислених мотивів діяль
носте не здатні, однак, цілковито поруйнувати структуру особистосте, — залиша
ється можливість бодай якоїсь самореалізації, хоч би у гоббі або ж  у "взаєморозу
мінні" з природою. Чи не найвиразніше цей мотив звучить у повісті "Дзиґар од
вічний". Тиху радість у спорідненості з природою знаходять старий Діденко, що, 
власне, ріднить його — до певної міри — з героєм роману Камю "Сторонній".

Але душевна погідність ІПевчукових героїв нетривка, бо вони настільки вразли
ві, що ту їхню гармонію дуже легко зруйнувати. Від себе, від свого невдоволення (а 
невдоволення те — від неможливосте самореалізуватися, розкритися, виявити свою 
людську сутність, скуту тоталітаризмом) неможливо втекти... Герої ці часто й не 
можуть збагнути причини тієї незрозумілої туги, вони з нею живуть, змирившись, 
не намагаючись навіть аналізувати те, що з ними відбувається. Вони наче й задово
лені своїм ізольованим існуванням, цілком свідомі свого вибору, як скажімо, та ж 
Ванда Білецька (“Білецькі”), але разом із тим щось непоясненне руйнує ту ілюзію. 
Щось, що має цілком конкретну назву — абсурд, створює відчуття зайвосте, непот
рібносте в цьому світі, неможливосте досягти гармонії, сповна розкрити свої при
родні нахили. Тож і з'їдає їх туга, мучить часами нуда, навідує нудьга чи й нудота 
(знову ж таки виникають асоціації з романом Сартра "Нудота").

Ця сартрівська "нудота" (іноді — туга) з'їдає ІПевчукових героїв, а ще їм знайо
мий Ясперсів "страх", Гайдеґґерова "тривога". Так, Андрієва мати (“П'ятий номер”) 
знає, що "горить у ньому гаряча, як вогонь, туга", "Лихі напливи нудьги налинули 
на нього...", "...він знову мовчатиме, скутий тупою тугою...". Але ж і Андрієвому ба
тькові, Миколі, котрий, як і син, не тримається рідної хата, знайомі напливи яко
гось незбагненного смутку. Микола, як і Андрій, втікають у свій власний світ, кон
такти з людьми їхні надто ускладнені, обтяжені якимись безглуздими обставинами, 
що дедалі більше роз'єднують їх зі світом. І Ганя, Миколина дружина та Андрієва 
мати, котрій також знайоме "чорне обличчя" самота, відчуває напливи смутку, її 
поймає страх — "страх перед незнайомим і широким світом. Страх, що, піддавшись 
своєму пориву, вона може згубити назовсім ту добру душу, що все-таки жила в її 
домі"2 . Це метафізичне відчуття страху властиве й іншим героям творів Вал. Шев
чука.

На притивагу Камю, котрий, відходячи од ідеї абсолютної свободи, формулює 
поняття відповідальносте (яке тлумачить, однак, у дусі своєрідної духовної емігра
ції), та Сартрові, в котрого відповідальність перетворюється на всезагальну вину, 
Вал. Шевчук од відчуття трагічносте людського існування — визначальної риси ек
зистенціалізму, — обминаючи камюсівське безрезультативне та безнадійне бунтар
ство, приходить до усвідомлення того, що вічна невдоволеність якраз і рухає нами, 
спонукаючи знову й знову починати усе спочатку, аби — попри абсурд життя — та
ки вибудувати свою життєву піраміду, вийти переможцем із цього постійного зма
гання з абсурдом, який у Шевчука має іще одну промовисту назву — будень.

У прагненні зберегти "внутрішню свободу" типовий екзистенціалістський герой роз
риває зв'язки із суспільством. Він спроможний на такий трагічний жест протесту проти 
абсурдного світу, хоча заздалегідь розглядає його як дію, приречену на поразку. Тобто 
екзистенціалізм виходить з тоїи, що людина не може змінити світ, але повинна діяти, 
щоби реалізувати свободу волі, не почувати себе рабом буденности. Перехід від "естети
ки абсурду" до "естетики бунту" виразно простежується в романі А. Камю ’Чума".

Трактуючи абсурд як зло в контексті людського буття, можемо твердити, що 
Вал. Шевчука цікавить позиція його героя перед лицем такої реальносте. Однак 
перехід від "естетики абсурду" до "естетики бунту" в його творчості не набирає ви
разних, безперечних рис. То радше не "естетика” бунту”, а “естетика протистоян
ня”, властива, власне, самому письменникові в його хоч і небунтівливому, але 
впертому й послідовному протистоянні тоталітарній системі. Чи, кажучи іншими 
словами, це ще й “естетика змагання”, повсякденна боротьба із усерозщаючим 
буднем, яку письменник веде від перших своїх творів. Так, Орест, герой повісти 
"Голуби над дзвіницею", міркує: "Юність — це шукання дружньої руки, щоб потім 
не опинитися перед буднем самотнім і беззахисним. Будень — ми навіть не знаємо, 
що воно таке!"28.
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Цю наскрізну в своїй творчості проблему письменник поглиблює від твору до 
твору. Якщо герої ранніх творів письменника втікають від будня у світ своїх емоцій, 
то героїв подальших його творів з'їдає незбагненна ними самими туга, вічне невдо
волення собою й підсвідоме очікування бодай якогось свята, просвітку в тому бу
денному одноманітті, яке служить тлом для їхніх екзистенціалістських почувань.

Герої Вал. Шевчука далекі від образу камюсівської "бунтівливої людини", але й 
вони стають на прю із буднем і тихо, повсякчас ведуть проти нього війну, відвойо
вуючи бодай якісь клаптики духовного простору. Власне "людиною бунтівною" є хі
ба що герой повісти "Птахи з невидимого острова", яку можна було б назвати по- 
вістю-метафорою, притчею про те, що таке свобода вибору й вибір свободи.

Уже тоді в перші великі твори Вал. Шевчука приходить суто екзистенціаліс- 
тське поняття "бунт". У романі "Життя та пригоди Віталія Вітошинськогр, писані 
ним самим", надибуємо на такі міркування письменника, вкладені ним в уста свого 
героя: "... ми стаємо віч-на-віч перед світлим і темним своїм і починаємо творити 
себе. Але призначення наше — не бунт, не збурення, а мир. Збурюємось для того, 
щоб очистити зміліле дно наше, щоб вимести з нього намул і пісок, щоб течія наша 
не розливалась у застійне, сморідне плесо* а щоб завжди мала в собі чистоту джере
льного струмка"29.

Власне, про таке своє бачення світу й призначення людини письменник заявив 
ще в "Домі на горі", на що вказує Марко Павлишин: "Стан, у якому людина спро
можна пізнати світ.., Шевчук називає “спокоєм”, а шлях до такого пізнання й спо
кою — це любов"30. Отже, спокій — через любов, прашення гармонії — ось ідеал 
письменника.

Тож тепер зрозуміло, чому Шевчукові герої хоч і повсякчас змагаються з обста
винами, силкуючись вирватися за межі буденної монотонности та захланости, але 
не здатні на рішучий і одномоментний протест проти абсурдних умов. Винятком є 
хіба що повість "Чортиця", що її героїня Рая, позбавлена взагалі будь-яких емоцій, 
раптом вдалася до крайнього вияву протесту — до самогубства. Цей бунт тим 
страшніший, що він непроґнозований, непередбачуваний. Абсурдне все її існуван
ня, але так само безглузда і її смерть. Можливо, саме в такий спосіб і хотів автор 
наголосити на абсурдності бунту, який, зрештою, нічого не змінює в абсурдному 
світі, а отже, безперспективний.

Теорія "абсурдного бунту" Камю, заявлена ним у романах "Чума", "Людина бун
тівна", в есеї "Міф про Сізіфа" як перехід від споглядання абсурду до трагічного, 
безцільного і безнадійного бунтарства, загалом чужа Шевчукові. Письменник тво
рить не камюсівську "людину бунтівну", а власну, Шевчукову "людину нескорену", 
розвиваючи й збагачуючи погляди екзистенціалістів сковородинівською філософі
єю, яка є носієм українського менталітету.

Письменником напрацьовано світовідчуття, яке, хоч і закорінене в екзистенці
алізмі, усе ж відрізняється од нього тим, що намагається, попри все, нести життєс- 
тверджуюче начало. Причому Вал. Шевчук зовсім не відкидає трагізму бутгя, але 
він привносить у людські дії та вчинки сенс, мету, якої хоч і не завжди можна до
сягти, але прагнути якої потрібно. На противагу Камю, котрий сприймає будь-яке 
людське діяння як Сізіфів труд, тобто роботу, позбавлену будь-якого сенсу, Шевчук 
створює свою власну метафору бачення й освоєння світу — піраміду. Цю метафору 
використано в повісті "Камінна луна". Тут сковородинівські ідеї, трансформуючись 
на ґрунті екзистенціалістського відчуття, витворюють своєрідний життєствердний 
закон піраміди. Дозволю собі цитату за власною рецензією на цю книгу:

"Герой “Камінної луни” згадує притчу Сковороди про людину і птаха. Людина 
приходить у сад і ловить птаха, але це їй не вдається. “Не печалься з того, — каже 
птах людині, — бо коли б ти зловив мене, то чи міг би приходити в цей сад?” Сад 
би для неї вмер. Умер би і птах...

Автор проводить паралель з пірамідою, яку будує і не може збудувати дитина. 
Але коли б цей процес таки завершився, піраміда стояла б, "наче мертва", бо все 
споруджене по-своєму вмирає. Пристрасті зникають, а відтак пропадає й інтерес”. 
Але ж і почуття неповноцінносте від того, що не в силі побудувати піраміду, також 
діймає людину, стає на перешкоді її одвічного прагнення до самоутвердження. Цей 
процес пізнання і самопізнання власних можливостей, отже, проходить не безбо
лісно. Адже непросто усвідомлювати себе однією "з тих комашок, які бабраються у
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своєму мікросвіті", як і непросто носити в собі вічну невдоволеність, відчуваючи 
дисонанс між тим, що ми хочемо і що ми можемо.

То, може, не варто й прагнути будувати свою піраміду? Але ж ця вічна невдово
леність і рухає нами, спонукаючи знову й знову починати все спочатку: "Хай десять 
разів вона валиться, прийде одинадцятий раз — і піраміда стане незрушна".

Оце й увесь закон піраміди? У тім-то й річ, що ні. Бо, зрештою, до кожного з 
нас приходить розуміння, що "збудована вдруге піраміда першої не повторить. Те, 
що було, ніколи в новий час не повертається"...

... А за всім тим — необоротність часу, бо дедалі більше проймаєшся відчуттям, 
що все в цьому світі пов'язане з усім, людина росте у своє майбутнє і водночас 
вростає у минуле, така рівновага — і є шлях до гармонії”31.

Виведений Вал. Шевчуком у "Камінній луні" закон піраміди дає людині шанс. 
Ось що вважав за потрібне підкреслити письменник у бесіді з авторкою цієї статті: 
"Абсурдність теж не буває тільки ознакою беззмістовносте. Повернімося знову до 
Григорія Сковороди, до тієї дивовижної притчі про птаха, якого герой ловить, щоб 
не зловити, бо коли він зловить птаха, то не зможе вже приходити в сад і його ло
вити. Кожен наш прожитий день — це побудована і розвалена піраміда. Розвалена 
через те, що того дня вже немає. Нового дня ми будуємо нову піраміду, знаючи, що 
й цей день мине, і життя, зрештою мине, але ми все-таки її будуємо, бо такий за
кон життя, бо інакше не можна. Тобто, крім відчуття беззмістовносте, абсурду (що 
годі заперечити), є ще й інше: вічна, змінна енергія безмежного й безконечного 
творення — це той абсурд, який і лягає в основу нашого духовного “я”32.

Так трансформуючи "естетику бунту", письменник приходить від "естетики аб
сурду" до власного закону піраміди, який, заздалегідь передбачаючи поразку, все ж 
наповнює людське життя змістом, одухотворює його, робить людину господарем 
своєї долі.

Подальша праця над проблематикою Шевчукової прози, як і сама творчість 
цього письменника, бачиться актуальною на тій підставі, що в час, коли руйнують
ся стереотипи, падають ідоли, змінюються пріоритети й людська психіка мусить до 
тих змін призвичаюватися, неодмінно перед спантеличеною, розгубленою "нещас
ною свідомістю" постає "філософія буття". Напружені пошуки шляхів сенсу буття, 
подолання кризових станів та відчуження особистосте, пов'язані, як свідчить істо
ричний та художній досвід, з екзистенціалізмом. Отже, не можна погодитися з ти
ми, хто твердить, що апогей екзистенціальної філософії уже в минулому. Можливо, 
в Західній Європі, на своїй "батьківщині", він уже й справді вичерпав свої внутрішні 
ресурси, проте в Східній Європі суспільно-економічні та духовні кризи, загроза 
ймовірної "доктринізації суспільства" (Джеймс Мейс) неминуче викличуть нову 
хвилю "філософії буття”. І це не дивно, зважаючи на те, що філософія ця не умог
лядно-абстрактна, а базується на реальному фунті людського життя.
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М И С ТЕЦ ТВО

Ігор БУГАЄНКО

ШЛЯХ ДО УКРАЇНИ, 
ШЛЯХ ДО ІСТИНИ

Українці і природа в творчості київ
ських художників

У  столичній ґалереї "Київ" відбулася 
виставка творів київських художників 
"Світовид. Українці і природа". Допов
нений новими роботами "Світовид" гос
тинно запрошений до Державного му
зею Тараса Шевченка. Вернісаж, прис
вячений пам'яті Джорджа Богдана 
Юрчишина, відбудеться в червні 1995 
року.

У всі часи й епохи, за будь-яких 
режимів і правителів існували одвічні 
поняття добра і зла, правди й олжі. І

кожна людина, в міру кодованої мен
тальности своїх пращурів та невідво
ротних обставин, визначала критерії 
цих понять та адекватність дій. Про
порції неґативу й позитиву у ставлен
ні до згаданих загальнолюдських дефі
ніцій і визначали сутність особи, 
оцінку та самооцінку її поведінки й 
діяльности.

Вирізнивши із цього загального 
контексту реалії не такого вже й дале
кого нашого минулого, можна кон
статувати: одні ставали непримирен
ними радикалами і в ім'я своїх пере
конань ішли супроти режиму, ризику
ючи добробутом, земними благами, а 
то й життям; інші сягали вершин у 
мистецтві кон'юнктурної мімікрії; ще 
інші студіювали езопівську мову, аби, 
висловившись, не покривити душею 
та зберегти порядність; багато ж  хто 
послуговувався компромісами.
Не судіть — і не судимі будете... Од
нак як часто на хвилі нової течії — чи 
в політиці, чи в науці, чи то в мис
тецтві — легковажно творимо непра
ведний суд над "віджилим", не стара
ючись зрозуміти деталей та обставин, 
знаходимо "ворогів" там, де їх немає,

Фрагмент інтер'єру виставки гурту “Світовид”
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Постала нова проблема: яка ж си
ла впорядкує броунівський рух ни
нішнього неструктурованого суспільс
тва?

Згуртуймося.

В.Шишов. “Венера Скіфська ”, 
мармур, ґраніт, 224х  44 х  37, 1990-1991

О.Івахненко. “Весна”, 
полотно, темпера, 84 х  60, 1993

травмуючи своїх же побратимів, забу
ваючи, що існують незримі межі, які 
переступати гріх. Не герої — прості 
смертні з невитравленим почуттям 
власної гідности і причетности до 
свого роду і народу, окрилені "відли
гою" шістдесятих, у "застійні" роки не 
нажили ні політичного, ні матеріаль
ного капіталу, але своєю кропіткою 
працею, поступаючись у малому зара
ди найсвятішого, як і їхні попередни
ки, наближали день прийдешній. Зро
зуміло, за того складного й суперечли
вого часу з трагічними наслідками пато
логічних деформацій, особливо в царині 
національних відносин та духовних цін
ностей, щоб обійти звинувачення в "бе
зідейності", уникнути ярликів "буржуаз
ного націоналізму", приспата недремне 
око ідеологічного цербера, — багатьом 
доводилося маневрувати, свідомо йти 
на певні компроміси.

Пробачмо їм.
І ось цей день настав — день важ

кого хліба й легкої свободи вислову. 
Час духовного злету й гірких розчару
вань. Замість цілісної картини відрод
ження — еклектична мозаїка з реци
дивних уламків, полишених імперією.
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Кожен, хто не втратив здо
рового глузду, розуміє — не в 
антагонізмі, а в єдності зусиль 
задля збереження та зміцнення 
підвалин Національної Ідеї, що 
ядром її слугує духовність, — у 
цьому порятунок. Без осягнен
ня культурних надбань та істо
ричних висновків немає мудрої 
політики; без неї ж, у свою чер
гу, годі сподіватись на здорову 
економіку. Тріада — культура, 
політика, економіка — той три- 
вимір, без якого розквіт су
спільства неможливий.
Кожен простує до істини сво
їми стежками; Аби не збитись 
на манівці, треба знати — звід
ки ти, хто твої пращури, що 
вони сповідували і які плекали 
надії; збагнути — які "ін'єкції" 
сумісні з твоїм біокультурним по
лем, а які є носіями руйнівних ві
русів, анти органікою, неприй
няттям твого існування, віками 
творених законів твого родоводу.

Нині вельми популярними 
стали пріоритети "громадянського 
суспільства", "загальнолюдських 
цінностей". Придивімося: чи не 
ховається іноді за цими, навзагал 
доброчинними термінами уніфор
ма на кшталт гібридного "совєт- 
ського народу"?.. Усіляка денаціо
налізація знищує орієнтири, руй
нує сподіювану в історично-прос- 
торовій єдності цілісну систему і 
гармонію, стимулює метаморфози
— добропорядку на хаос, добра 
на зло... У висліді — індивіди без 
роду і племени, охоплені єдиною 
метою: споживацтвом. Рецидиви 
його — деградація культури, зву
ження шкали цінностей до суто 
матеріальних потреб, що призво
дить до загального реґресу.

Порятунок — єдино в живому 
струмені духовности, зматеріалі
зованої у творіннях національної 
культури.

Нині є очевидним: і під ім
перським тиском на батьківщи
ні, і серед чужинецького ото
чення в діаспорі українські літе
ратура й мистецтво не лишень 
вижили, а й не поступилися

В.Корчинський. Із серії “Пісня про Дніпро ”. 
Ранок”, папір, темпера, ґуаиі, 1994

В.Копайгоренко. ‘Чумацький шлях” 
полотно, олія, 70 х  60, 1992
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перед духовними здобутками інших 
народів.

Виявилось, що гени свободи 
завжди жили й житимуть в толерант
ному, поступливому, жертовному 
українцеві, котрий воскресав після, 
здавалося би, непоправних потрясінь, 
зберігав гідність і культуру. Втім,

ж проти досягнень світового мистец
тва? Але що таке "світове"? Це аб
страктне поняття має під собою ре
альний ґрунт. А він таки націо
нальний. Мікеланджело насамперед 
великий італієць,- творчість якого 
увібрала енергію історії та культури 
землі, що його породила. Так само

В.Гарбуз. “Нетлінна істина ”, полотно, темпера, 200 х 200, 1989

адепти "вселенської" мистецької кон
цепції закидають національним мист- 
цям відрубність, хутірність тощо, — 
отже, обмеженість, відсталість. Такий 
підхід декого справді збиває з панте- 
лику, й цим досягається мета роз- 
митости, денаціоналізації. Але ж. не 
треба лукавити. "І чужого научайтесь, 
й свого не цурайтесь". Просто, ясно і 
геніально — як усе в Шевченка. Хто

Ґойя — передовсім іспанець,. Хокусай
— син Японії... Тож доста оперувати 
спекулятивними тезами відрубности й 
хутірщини. Тим паче наприкінці XX 
століття, коли й узагалі чи лишився 
десь "останній із могікан", котрий при 
зливі інформації нічого не бачить і 
нічого не знає, сидячи на власному 
хуторі (дай Бог мати б той хутір). 
Кожен із нас всотує дещицю зовніш-
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ніх впливів, унормовану фільт
рами свого власного імунітету. 
Імунітету проти розчинення в 
загальній масі, зникнення інди- 
відуальности, неповторности — 
і особистости, і визначеної істо
рично спільноти, відмінної від 
інших, що дає право називатися 
народом, нацією. Кожній живій 
істоті даний інстинкт самозбе
реження. Даний він і народам. 
Як сказав мудрий філософ, 
"впасти може й великий народ, 
згинути — тільки нікчемний". 
Художник, творець може дотри
муватись будь-якого стилю і на
пряму, і суть не в премудрій їх 
диференціації та словесній екві
лібристиці, котра, як правило, 
заводить у глухий кут. Хіба ми 
не свідки того, як часто "нео" 
чи "нео-нео" при глибокому й 
чесному їх осмисленні перетво
рюються на "ретро"? Головне — 
в сутності твору: що в ньому — 
добро чи зло, яка сила закла
дена — творча чи руйнівна? 
Який вектор енергетики?

Заперечення всіх традицій, 
Гротеск, доведений до абсурду, 
анафема впорядкованости та 
зважености, принципова деес- 
тетизація... — коли тільки ними 
живиться авангард як ворог 
стандарту, то де Гарантії уник
нення ним самим того ж таки 
стандарту? Хіба не спостеріга
ємо й у літературі, і в мистецтві 
поширеного явища, коли копії 
з копій видаються за новації? 
Примітив і в найновітнішому 
вбранні лишається примітивом, 
а претензійно-деструктивна по- 
занаціональна мова не лишає й 
сліду в пам'яті.

То ж де той древній і віч- 
нозрячий Світовид, котрий убе
реже від небезпечної, інфек
ційної руйнівної тенденції?

У часі духовного відрод
ження нації Світовид наших 
пращурів постав ув новій іпо
стасі: Україна піднялася з колін 
і поновленим зором окинула 
світ сущий та себе в ньому. 
Крізь століття летаргії пробила-

І.Бринюк. “Золотий плуг”, 
лінорит, 82 х  70, 1990

ся пам'ять — історична, моральна, мис
тецька. Попри те, що народ був позбавле
ний традицій, віри в Бога, що вбивалося 
живе слово, — жертовно чинився внутріш
ній опір пресингові чужорідної ментально
сти, насаджуваної впродовж трьох з полови
ною віків; нині ж розкуто вихлюпнулась 
енергія творця, езопівська мова поступила
ся місцем вільній сповіді душі. За формою 
з'явилося глибоке світовідчуття, прогляну - 
лася генетична пам'ять. Творча молодь від
кинула постулати соцреалістів, а також "віч
них революціонерів" — прихильників вихо
ду "провінційного", "хутірного" українського 
мистецтва на вселенську культурну орбіту

І. Пилипенко. “До Свята”, 
полотно, олія, 80 х  65, 1993
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М. Приймаченко. “Несе Галя воду”, папір, 62х  85

тільки й неодмінно шляхом його 
злиття з "новітніми" світовими течі
ями (і таким чином — приречення на 
вторинність), — отже, творча молодь 
мовила своє слово: у світі поважають 
насамперед тих, хто сам себе поважає.

Нове покоління вбачає знамення 
часу в прагненні сумлінно вивчати,

І. Бугаєнко. “Спомин дитинства ”, 
полотно, олія, 30,5 х  37

знати та примножувати унікальну, ві
ками творену культуру великого євро
пейського народу, яким є українці; 
оповідати про себе світові, — безпе
речно, не стоячи осторонь світових 
культурних процесів.

Виставка творів, про яку йдеться,
— одна зі спроб долучитися до справи

П. Гончар. “Ой у  лузі калина ”, 
полотно, темпера, 100 х  100, 1993
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культурного відродження нації. Її ор
ганізація уможливлена ентузіазмом 
самих учасників, підтримкою Мініс
терства охорони навколишнього при
родного середовища України (зосібна 
п. Юрія Костенка), видавничого га
зетно-журнального концерну "РІА- 
ПРЕС", голландської фірми "PEJA 
HOLDING N.V." й особливо — інвес
тиційного фонду "Україна" (Бостон, 
СІЛА), керівник якого, Джордж Бог
дан Юрчишин, американський грома
дянин українського походження, свій 
неабиякий досвід у фінансовій справі 
віддав для розбудови незалежної Ук
раїни. Трагічна його загибель — вели
ка втрата для нашої культури, втрата 
мудрого патріота, енергійної людини, 
щедрого мецената українського мис
тецтва.

На суд глядачів свої твори запро
понувала група живописців, графіків 
та скульпторів, різних за віком, інди
відуальною манерою та мистецькими 
уподобаннями, але об'єднаних кон
цептуально: новітнім сприйняттям 
людини в природі, спільністю розу
міння світогляду українців.

Поруч із дивовижним феноменом 
уславленої мисткині — Берегині духу 
народного Марії Приймаченко, укра
їнську образну традицію репрезентує 
самобутня творчість одного з яскра
вих представників плеяди шістдесят
ників Миколи Стороженка — майстра 
книжкової графіки, монументальних 
розписів, станкових творів, у яких -  
глибоке знання історії, культури, 
власне бачення оновленого світу.
Від дипломної серії офортів; натхнен
них Довженковою "Зачарованою Дес
ною", до оригінальних, тільки цьому 
художникові притаманних інтерпрета
цій безсмертних Шевченкових обра
зів, огорнутих м'якими контрастами 
домінуючих червоних, жовтих і синіх 
кольорів, асоціативно поєднаних із 
шедеврами італійської класики, живо
писом Шевченка-художника, україн
ською іконою, — таким бачиться 
шлях Олександра Івахненка.

"Світло серед хаосу, вічний дух і 
космічна енергія" живлять творчість 
Володимира Гарбуза, образи-символи 
якого самобутньо трактують поняття 
добра і зла.

М. Стороженко.
“На пагорбах Славути ”, 

мішана техніка, 47 х  43, 1993

Земля і небо, людина у сфері зем
ній і небесній, нескінченність у без
межжі ряду тополь — зелених свічок 
єднання Всесвіту; симбіоз народного 
мистецтва, улюблених бойчукістів та 
серпанку густих і прозорих водночас 
барв Матісса — це ознаки творчости 
Петра Гончара, який "матеріал не си
лує, а любить яко рівного партнера".

В. Мовчан. “Нота жовтого суму”, 
полотно, олія, 110 х  90, 1993
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Вільний плин думки, матеріаліза
ція уяви мистця, коли, за словами 
Богдана-Ігоря Антонина, "мистецтво 
не відтворює дійсности, ані її не пе
ретворює.., а лише створює окрему 
дійсність.., яка є суцільна, в собі зам
кнена, окрема, із своєрідними закона
ми", сповідуються багатьма художни
ками нової Генерації. Це помічаємо і 
в живописних рефлексіях — філософ- 
сько-ґротескних творах Івана Пили- 
пенка; для якого "саме діяння є діяч", 
і в скульптурних композиціях Віталія 
Шишова, де "енергія каменю від на
повнення переходить в енергію духов
ну", і в полотнах Василя Корчинсько- 
го, мудро врівноважених в усвідом
ленні власного "Я" як невід'ємної час
тини Всесвіту.

Парадоксальне поєднання духов
ного злету й ностальгії ретроспекти- 
візму, в цілому характерне для україн
ського модернізму, знайшло свій вияв 
у творах Миколи Кочубея, що його 
домінантними мотивами є "Земля і 
Людина з її глибокими коренями і 
традиціями, народні уявлення про 
мікро- і макрокосмос"; Віталія Мов- 
чана — елегантного майстра пензля, 
філософа за вдачею, доладні згармоні- 
зовані твори якого — відгомін руху від 
Реріха, Марії Приймаченко, Ганни 
Собачко-Шостак; Івана Бринюка, 
котрий у роздумах про національну 
духовну ситуацію знаходить нове ба
чення світу.

Вічна тема жіночої краси — в по
етичних, освітлених спалахами гене
тичної памяти образах Василя Ко- 
пайгоренка, у світло-блакитних та ро
жево-золотавих барвах яких вчува
ються мелодії прадавніх обрядів, що 
їм тисячі літ — від скіфських ідолів, 
купальських вогнів до Храму оновле
ної України.

Незбагненність гармонії в таїні на- 
піввислову, коли "все сказано ніколи 
не буде", стан неземного блаженства 
вражають у ясних полотнах Олени 
Баликової.

Усіх їх, таких різних, об'єднує гли
боке усвідомлення того, що просто 
жити та працювати на українській 
землі й називатися українськими ху-

М. Кочубей. 
“Розпрягайте, хлопці, коні”

дожниками — цього мало; треба гли
боко любити свою землю, традиції, 
культуру, мову і, спираючись на на- 
бутки попередників, неповторністю й 
досконалістю своїх творінь збагачува
ти світовий мистецький процес. В 
універсумах прадавньої української 
культури, в небесному і земному, в 
несотворимій і незнищенній енергії, у 
Світовиді Добра і Любови шукають 
мистці шлях до відродження України, 
шлях до Істини.

О. Баликова.
“Адам і Єва ", 

полотно, олія, 90 х  100, 1993.
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СУСПІЛЬНЕ Ж И ТТЯ

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ

УКРАЇНСЬКА МРІЯ: ТРІУМФИ ТА ТРАГЕДІЇ

До початку XIX століття, за авторитетним твердженням Вадима Скура- 
тівського, в українській мові взагалі не було слова "мрія". Як, до речі, не 
існувало літературної мови, котра спиралася б на живу народну і мала дос
татньо розвинену структуру та лексичний запас, аби писати нею романи, 
філософські трактати й  переклади іноземних авторів. Такої мови ще не бу
ло. А державності — хай у формі автономії зі своєрідним конституційним 
правлінням на основі угод, складених гетьманами з російськими царями,
— вже не існувало.

Вона лишилася в спогадах, піснях, переказах як утрачений рай, золоті 
часи — "ще як  були ми козаками", коли існувала Гетьманщина й  Січ, коли 
українці були вільними. Виникає своєрідна міфологія козаччини, яка ство
рює ідеалізовані образи минулого. Та за всього значення такої міфології 
для збереження традицій і соціокультурної пам яти, самі собою спогади 
про героїчне минуле не можуть стати надихальною силою для формування 
модерної нації. "Якби нація жила лише минулим і сучасним, ніхто б і не 
став захищати свою батьківщину у випадку нападу, — писав іспанський ф і
лософ Хосе Ортеґа-і-Ґассет. — Спільне минуле нації дійсно сприяє виник
ненню стимулів (чи реальних, чи уявних) майбутнього. Уявляючи собі май
бутнє, ми не мислимо його без існування нашої нації. Саме тому ми й  го
тові у будь-який момент до відбиття нападу на нашу батьківщину. Саме то
му, а не внаслідок того, що у всіх нас тече така сама кров, не внаслідок то
го, що ми розмовляємо однією мовою чи маємо спільне минуле. Захища
ючи існування своєї нації, ми захищаємо наш завтрашній день, а не день 
минулий".

Тому тоді, коли постало питання про виживання чи розчинення мало
російського, русинського, рутенського — чи як ще його називали — етносу 
в державах, між якими він був розділений, і виникає українська мрія. Мрія 
як прагнення до вільного й непідлеглого майбутнього. Власне, ця мрія на
зивається Україною.

Біля витоків національної мрії

Отже, українська мрія (провісниками якої були Іван Мазепа у своїх вір
шах та Пилип Орлик у "Виводі прав України”) починає свій шлях. П ротя
гом XIX століття ця мрія, змістом якої було передусім прагнення до свобо
ди в його конкретно-індивідуальних виявах, стає світоглядною особливістю 
української ментальности.

Сам феномен мрії уособлює світ смислового майбутнього, уявну драму, 
де людина виступає головним героєм і де втілено її прагнення та сподіван
ня. У мрії бажаний світ постає в усій багатобарвності, конкретності, чуттє
вій наочності. Крім того, цей світ спонукає до дії. "Простір мрії" неначе
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енергетично наснажений прагненням до втілення бажаного в дійсність. До 
якого втілення — словесного чи практичного, соціального чи інтимно-ін
дивідуального — залежить і від характеру мрії, і від антропологічних харак
теристик її носія. Але, так чи інакше, мрія, яка за своєю сутністю є глибо
ко особистою, водночас, виростаючи на певному соціокультурному під
ґрунті, здатна об'єднати чи роз'єднати людську спільноту на шляху поступу.

Втілюється мрія у різних формах об'єктивації, але найчастіше — у виг
ляді соціальних утопій, художніх творів, стратегічних політичних програм. 
Таким робом зміст індивідуального духовного світу стає чинним у просторі 
міжлюдської комунікації. Мрія може ставати — за умови "резонансу" вели
кої кількості індивідуальних мрій, типологічно схожої спрямованості праг
нень великих соціальних груп — організаційним центром ідейно-політич
них та світоглядних розмежувань, створення тих чи інших спільнот і угру
повань.

М рія відмінна від ідеалу. Ідеал стосується сфери належного, він змальо
вує те, що мусить бути. Мрія ж окреслює бажане, те, чого жадає людина. 
Ідеал "холодний" і стосується загального. Мрія багатобарвна й "тепла", во
на пов'язана з індивідуальним. Ідеал стоїть перед суб'єктом дії на певній 
відстані, до нього можна прагнути, але досягти ідеалу неможливо — він 
завжди перед тобою (коли людина вважає, що досягнено ідеалу в будь-якій 
царині, то це — небезпечна ілюзія). М рія досяжна, і єдина небезпека, що 
пов’язана з її досягненням, — це нездатність творити нові мрії.

Великого значення, як  доводить історичний досвід, у становленні та 
розвої модерних націй набуває національна мрія, що виникає, як уже за
значалося, на спільному соціокультурному ґрунті як  "фокус", інтеграційний 
центр індивідуальних мрій. Наприклад, характерною властивістю амери
канської мрії виступає добробут, індивідуалізм, прагнення до успіху й са
моствердження (“self-made-man”), соціальна динаміка, визнання всесвіт
ньої місії США тощо. Для Німеччини та Італії XIX століття змістом наці
ональної мрії (у зв'язку з розз'єднаністю цих країн) стала консолідація, 
звитяга, воля до колективного самоствердження, що, до речі, за кризових 
умов наступного століття немалою мірою сприяло встановленню в цих 
країнах тоталітарних режимів. Розчленована, силоміць позбавлена держав- 
ности Польща з її традиціями індивідуальної свободи, непідлеглости, чес
ти, місії бастіону західної (католицької) культури виробила загальнонаці
ональну мрію, провідною рисою якої було прагнення до "воскресіння 
Христа Європи", себто Речі Посполитої. Що ж стосується української мрії, 
то для її становлення велике значення мали підвалини української культу
ри з усіма її суперечностями й орієнтаціями як на Константинополь, так і 
на Рим, як на Москву, так і на Варшаву, як на самодостатність, так і на 
меншовартість. Вже у витоках української мрії були закладені можливості і 
тріумфів, і трагедій.

Отож ремінісценції героїчного минулого на початку XIX століття й  н а
далі слугували передусім змістовому наповненню української мрії. Вона 
проходить етап науково-історичного обґрунтування, розпочинаючись об
робкою історичних джерел, етнографічних досліджень, переплавившись у 
твори Д. Бантиш-Каменського, О. Мартоса, М. Максимовича, М. Косто
марова, І. Срезневського. Слід зазначити декілька характерних рис станов
лення української мрії та її трансформації у форму національної ідеї на по
чатку XIX ст. По-перше, носієм, творцем новоукраїнської національної 
свідомости стала дворянська еліта, оскільки селянські маси на той період 
були деморалізовані навальним запровадженням кріпаччини. Тоді ж прой
шла хвиля руйнації' освітніх структур (ще в середині XVIII ст. у кожному 
селі була щонайменше одна школа), а серед священиків, котрих за Петра І
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перетворено на державних службовців, фактично вже не лишилося людей 
по-європейськи освічених (чим традиційно славилася Україна) та патрі
отично налаштованих. По-друге, величезний ідейний вплив на настрої ос
вічених верств справили французькі енциклопедисти й  теоретики політич
ної революції, котрі довели суб'єктність народу, а не монарха та знаті, в іс
торичному процесі, а ще більше — твори німецького культур-філософа 
Йоганна Гердера. Він довів націотворчу роль мов і фольклору, народних 
звичаїв і побуту селянства, які протиставив мертвотності й  штучності, зне- 
особленості та культові чужих мов, які панували при дворах європейських 
володарів. Гердер поставив на місце історії королівств та імперій, історії 
вінценосних можновладців іншу історію — історію народів, національно- 
етнічних утворень.

За такого підходу карта Європи одразу набула зовсім іншого вигляду. 
Штучні кордони, утворені внаслідок переділу територій між монархами, не 
збігалися, зрозуміла річ, із кордонами реальними. Досить було звернутися 
до історії народів, аби зрозуміти: державно-територіальний устрій Європи 
є несправедливим: деякі народи, як, припустімо, німці, розділені між де
сятками "своїх" можновладців, інші — скажімо, поляки, українці, італійці
— між кількома чужими. Не випадково ідеї Гердера набули такого розвою 
серед тих слов'янських народів, які на той час були бездержавними. Н а
решті, слід зауважити, що еліта, яка стала на чолі націотворчого процесу, 
далеко не обов'язково мала за етнічними ознаками, за походженням бути 
автохтонною. Найяскравіше це, мабуть, зреалізувалося у Фінляндії, де май
же вся еліта була шведською за походженням, але свідомо звернулася до 
етнічної культури, до вивчення фольклору, до творення фінської літератур
ної мови та мистецтва. Та й серед визначних діячів української культури 
були й  росіяни (І. Срезневський, М. Вілінська — Марко Вовчок), грузини 
(М. Цертелев) і поляки (Б. Залеський, С. Гощинський). Проте — і це теж 
слід одразу зазначити — на тому етапі поступу абсолютна більшість інте
лектуальної еліти тяжіла до реґіонізму, себто розглядала українську культу
ру як особливу складову російської, чи, відповідно, польської культури.

У цьому не було нічого незвичайного. Хоча в еволюції національної 
свідомості кожного суспільства спостерігалися значні розбіжності, сучасні 
науковці вирізняють у розвитку національних рухів Східної Європи три го
ловних етапи, між якими є спільні риси. На початковому етапі, позначено
му дещо ностальгічними настроями, невелика група інтелектуалів збирала 
історичні документи, фольклор, п р е д м е т  старовини, вважаючи, що неза
баром самобутність їхнього народу зникне під навалою імперської куль
тури. Другий, або культурницький, етап звичайно ставав періодом неспо
діваного "відродження" місцевих мов, їх дедалі ширшого використання в 
літературі та освіті. І на третьому, політичному етапі відбувалося зростання 
національних організацій і висунення національно орієнтованих вимог, за 
якими — більшою чи меншою мірою — крилося прагнення до самовря
дування. У цьому періоді національна мрія набуває форми національної 
ідеї, втілюється у програми партій та рухів.

Все це було властиве' й Україні, хіба що перший та другий етапи 
виявилися певною мірою "стисненими" в часі, а політичні ідеї не зникали 
повністю з обширу духовного світу частини національної еліти. Забігаючи 
вперед, слід сказати, що в Україні етапи, які "нормальна" нація у своєму 
становленні проходить один раз, повторювалися кількаразово. І якщо ще 
Пантелеймон Куліш ужив поняття "українська ідея", то не одне покоління 
тих, змістом чиєї мрії була Україна, самотужки знову й знову доходили цієї
ІДЄЇ.
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Отож українська мрія розпочалася як прагнення до відродження нації, 
до відтворення колишньої свободи та звитяги, і саме тут знайшли об'єд
навчу основу образи бажаного світу селянина й учителя, науковця та робіт
ника. Проте саме тут було закладено й одну з підвалин трагедій наступного 
століття: в орієнтації на відтворення минувшини, в уявленні про майбутнє 
як оновлене далеке минуле. Навіть сміливий новатор у царині красного 
письменства, ерудований Володимир Винниченко щиро назвав свої спога
ди про Українську революцію "Відродження нації", а не "народження", як 
було насправді. А йому ж судилася роль одного з лідерів цієї революції, 
отже, і діяв він відповідно до своїх теоретичних поглядів.

Та не лише замкненість на "відродженні" стала основою тріумфів і тра
гедій української мрії. Щоб зрозуміти ширші основи цього, слід окреслити 
типологію світогляду, отже, світосприйняття, мислення та діяльности 
українства — типологію, що стала чинною у XIX столітті й існує донині.

Світоглядна типологія українства і національна мрія

"Україна" та "свобода" як  мрія у кожної людини наповнені певним кон
кретним змістом. Тому важливо окреслити основні соціокультурні типи 
мислення й діяльности української освіченої громади (адже саме творча 
еліта є найважливішою силою у національному самовизначенні та форму
ванні орієнтирів і цінностей загалу).

Насамперед можна визначити "гоголівський" тип (якщо скористатися 
термінологією Є. Маланюка). В ньому, за Маланюком, найяскравіше вияв
ляє себе побутово-політичне малоросійство, коли навіть саме ім'я "Украї
на" стає синонімом бездержавної, безструктурної, безхарактерної етногра
фічно мальовничої території. Завдання культурної еліти за таких обставин 
полягає в обґрунтуванні й оспівуванні ідилічної, безнаціонально-хуторян
ської Малоросії, цілковито поставленої на службу Російській імперії. 
Відповідно до цього особистість мала розчинятися в соціумі, ревно 
уславляти "государя імператора" й те минуле, що зреалізувалося "во славу 
русского царя, царя православного". Іншими словами, формула "самодер
жавия, православия, народности" отримувала своє "малоросійське втілен
ня" та продовження аж до радянських часів через формулу "родина, дер
жава, коммунизм". Отож політичне забарвлення такого типу є антинаціо
нальним, хоча він і не цурається певних етнографічних барв.

Другий тип можна визначити як  просвітянсько-культурницький. Його 
репрезентують передусім постаті Пантелеймона Куліша та Михайла Ста- 
рицького. У цьому разі українська мрія знаходить соціокультурне втілення 
у просвітницькій роботі, метою якої є створення літературної мови й про
стору її функціонування, обстоювання культурної автономії та розвій ду
ховного життя. Цей тип є суто аполітичним.

Третій тип мислення та діяльности переводить розв'язання всіх проблем 
до буття особистости, її втаємниченого спілкування з Богом, рухів серця. 
Така позиція досить обережна у висновках щодо земних проблем; наголос 
падає на "мир із ближніми", на внутрішнє зосередження і звернення до 
глибин душі та духу. Метою при цьому виступає здійснення загального 
щастя. Українськість присутня радше в неявних, латентних формах, аніж у 
розгорнених, демонстративних. "Так" чи "ні" державності — вільній власній 
чи чужій, якій треба служити, — "так" чи "ні" національному самовизна
ченню знімається метафізикою божественного буття та причетністю лю 
дини до Бога. Цей тип можна назвати космополітичним. (Але слід розумі
ти принципову різницю між "космополітом", себто "громадянином світу", 
якому болять усі лиха країни, де він у даний час перебуває, і "людиною без
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громадянства", котрій однаково байдуже все, крім власного ego та його ін
тересів). Уособленням такого космополітичного типу на українському 
ґрунті є П. Юркевич.

Інші типи є політичними. Один із них можна схарактеризувати як  "фе
дералістський". У цьому разі йдеться не лише про визначення форми вза
ємин із російською державою, а, власне, про спосіб соціального мислення. 
Це тип активної політичної дії, спрямований на відродження української 
державности. П ринцип федералізму постає як  спосіб реалізації цієї ідеї. 
Вперше цей принцип сформулювали кирило-мефодіївці, насамперед М и
кола Костомаров. У Михайла Драгоманова федералізм пов'язується з са
моврядною громадою, в якій є достатній простір індивідуальної свободи і 
яка стає фокусом соціального життя та розв'язання культурних проблем. 
Виразною стає орієнтація на Європу, на діалог із Заходом, на політичну 
активність як  неодмінний показник справжнього українства.

Наступний тип, що виник у франківський період формування україн
ської ідеї, має ще виразніше політичне та соціальне забарвлення. Йдеться 
про прагнення політично згуртованих індивідів через пресу та партійну й 
профспілкову діяльність досягати крок за кроком реальних результатів на 
шляху соціального та національного визволення. Формується цей тип пе
редусім на Галичині, де на той час існували певні демократичні свободи.

Доцільно також виокремити ще один соціокультурний тип, також суто 
політичний, який безпосередньо не апелює до українських питань, начебто 
їх не помічає чи підпорядковує проблемам соціально-політичного визво
лення в межах російської держави, проте несе в собі істотні інтенції укра
їнської мрії. Радикальний революційний рух XIX ст. в Росії (це властиво й 
різним періодам XX ст.) великою мірою ґрунтувався на ідеях та 
принципах, що їх принесли вихідці з України. Саме вони порушили питан
ня про доцільність переходу до західних зразків політичного устрою, 
поставили під сумнів життєздатність обожнюваної російським народниц
твом селянської общини.

Загалом у межах окреслених типів починалося формування національ
ної самосвідомості, її концептуальних форм — соціальної філософії, істо
ріософії, культурфілософії. Українська мрія як  соціально-світоглядний ф е
номен набувала свого втілення у вигляді певних ідейних утворень — від 
ідеї "боголюдности" до української політично-незалежницької. Водночас 
побутувала й ідея "малоросійства" як своєрідна модифікація української 
мрії в напрямку локальної обмежености й замкнености в побутово-етно
графічній сфері.

Всі ці типи знаходять широке втілення під час бурхливих подій XX сто
ліття, пов'язаних зі спробами відновити українську державність, і є чин
ними (з певними модифікаціями) і сьогодні.

Проте XX століття оприявнило й  інший світоглядний український тип, 
який до того не був виявлений, а, можливо, ще й  не існував. Ідеться про 
демонстративне антиукраїнство з боку етнічних українців, власне, активне 
"україножерство", яке полягає як у відмові від власних етнічних ознак 
(зміна прізвища, мови спілкування в сім'ї, норм побуту, загальнокультур
них орієнтацій тощо), так і в дієвому запереченні й "викоріненні" всього 
українського з соціально-культурного життя (не кажучи вже про політич
не). Такий тип як  масовий міг сформуватися лише за умов посилення 
русифікаційного тиску спочатку з боку царського, а потім (і особливо) з 
боку радянського режиму, коли влада усвідомила небезпеку навіть фольк
лорно-етнографічного українства та масового побутування "гоголівського" 
типу. Проте в своєму антиукраїнстві, в запереченні самого факту існування 
України представники цього світоглядного типу виявляють власну на
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лежність до етнічних українців — належність, яка за поліційного режиму 
може стати загрозою для кар'єри, добробуту й подекуди навіть життя. 
Підсвідомий страх, що українське походження буде викрите й принесе 
втрати (більші чи менші), у поєднанні з комплексом меншовартости й 
бажанням жити за умов державного патерналізму виливаються у прагнення 
ліквідації всього українського — отже, і джерела небезпеки для самого 
себе. Таким чином, українська мрія для цього світоглядного типу стає 
мрією про власну свободу від України, про свободу за рахунок утечі від 
свого соціокультурного архетипічного підґрунтя (яке, зрозуміло, повністю 
подолати неможливо, і воно “виштовхує” у свідомість нові імпульси до йо
го подолання). Все це закладає підвалини для соціальних неврозів, для 
істерично-гіперактивної боротьби за "владу рад", "велику Росію" тощо. За 
умов тоталітаризму кількість українців, що належали до антиукраїнського 
світоглядного типу, зі зрозумілих причин зростала, і цей тип донині є од
ним із панівних.

"Український П'ємонт" як спроба втілення національної мрії

Наприкінці XIX століття, внаслідок репресій із боку царського уряду, 
освічена українська громада мусила сконцентрувати зусилля на теренах 
Галичини, де тільки й можна було вільно видавати українські книжки, 
вести політичні й наукові дискусії, власне, просто говорити українською. 
Тероризм, який звів на манівці чимало української молоді в Російській 
імперії, в Галичині не мав підґрунтя. Отож там розвивається "нормальна" 
політична боротьба, виникають політичні організації європейського зразка. 
Саме в Галичині, де наприкінці XIX століття викристалізувалися два про
відних світоглядно-політичних напрямки — москвофіли та народовці — на 
повен зріст постає питання, яке згодом лаконічно сформулював Дмитро 
Донцов: "Росія чи Європа?" Тут поступово бере гору європейська орієнта
ція, точніше, європейська самоідентифікація української громади в Гали
чині, що справить згодом неабиякий вплив на Наддніпрянщину.

У Галичині українська мрія набуває дещо несподіваної наснаги. Каталі
затором цього, скоріше за все, став повільний, але відчутний перехід габс- 
бурзької держави до конституційної монархії на федералістських засадах. 
Хоч якою недосконалою з політико-правового погляду була австро-угорсь- 
ка держава, проте українські сили в Галичині пройшли в ті часи реальний 
політичний і правовий вишкіл. І не останнє значення в цьому мала 
можливість досить вільного, особливо проти умов російського деспотизму, 
теоретичного осмислення української мрії та розвитку української ідеї.

Відтак народжується концепція "Українського П'ємонту", тобто осеред
дя націотворення, з якого почнеться державотворення на всіх українських 
теренах. Але для цього потрібно було справді зробити Галичину втіленням 
найрізноманітніших мрій українців, які належали до різних соціально- 
світоглядних типів. Отож інтелектуальна еліта Галичини разом з 
українською інтелігенцією Наддніпрянщини творила не тільки "культуру 
як духовний аналог нації" (О. Забужко), але й соціально-економічні струк
тури. Наслідком став стрімкий розвиток кооперативного руху, кредитових 
спілок, що витіснили лихварів, "Просвіти", шкільництва, профспілок, 
юнацького й дитячого руху, преси. На 1913 рік західні українці мали 80 
періодичних видань (із них 66 — на Галичині, інші — на Буковині та 
Закарпатті). У межах парамілітарних спортивних товариств фактично роз
почалася підготовка кадрового складу майбутньої української армії. І що 
важливо: з'явилася навіть певна, ще невелика кількість свідомих українців, 
котрі працювали в адміністративному апараті, тобто могли стати основою
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тієї "раціональної бюрократії" (М. Вебер), без якої неможлива сучасна дер
жава.

"Спостерігаючи життя українців на заході, репресована царатом україн
ська інтелігенція Російської імперії бачила, як  те, про що вона могла лише 
мріяти, ставало дійсністю в Галичині. У свою чергу благотворний вплив на 
українців Галичини також справляв приплив зі сходу першокласних інте
лектуалів, а головне — надихаюче відчуття того, що вони є не малим 
ізольованим народом чисельністю лише 4 млн., а частиною великої 20- 
мільйонної нації, — пише О. Субтельний. — Таким чином, завдяки Гаран
тованим австрійською конституцією правам, потребі організуватися, щоб 
вистояти у змаганні з поляками, моральній та інтелектуальній підтримці 
східних українців, невелика, убога й відстала Галичина сформувалася як 
твердиня національного руху" ( Субтельний О. Україна: Історія. — К., 1991.
-  С. 290).

Історія України ХЕХ — XX століття засвідчує слушність цієї тези. На те
ренах Галичини, де етнічні українці становили менший відсоток від зага
льної маси населення, ніж на Наддніпрянщині, культурні й політичні сво
боди виявили себе в другій половині XIX ст., у межах конституційної Ав- 
стро-Угорської монархії. Цього вистачило, щоб з аморфної маси "русинів" 
кристалізувався т. зв. "український П'ємонт", знищити який виявилися 
нездатними ні польський авторитаризм, ні радянський і німецький тоталі
таризм. І навпаки, потужне етнічне підґрунтя Наддніпрянщини виявилося 
недостатньо міцним, аби культурно виокремлена на початку XX ст. нація 
втримала тоді ж  і свою політичну тожсамість. Яким має бути майбутнє Ук
раїни — національна еліта як  соціотворча сила на Галичині змогла дати 
відповідь (точніше, спектр відповідей, де можна було вибрати найближчу 
індивідові) і транслювати її на всі рівні соціуму; на Східній Україні й  про
екти спільного майбутнього були надто невиразні, й об'єднати різні сус
пільні верстви вони не встигли.

Проте Галичина на час першої світової війни не встигла повного мірою 
реалізувати свої потенційні можливості; до того ж геополітична ситуація, 
як відомо, для України в ті часи склалася гранично несприятливо. Щ о ж 
стосується міжвоєнного періоду, то в ньому західні землі (Галичина й  Во
линь, які опинилися у складі Речі Посполитої) почали поступово віднов
лювати свою роль осереддя українства. Але цьому завадила низка чин
ників. З одного боку, більшовики проводили політику "українізації" та 
прискореного індустріального розвитку Наддніпрянщини, яка формально 
була суверенною державою в складі Радянського Союзу. Тому в 20-ті, та й 
у 30-ті роки чимала частина не лише східно-, але й  західноукраїнської 
еліти виявилася "зачарованою на Схід". З іншого боку, польська окупацій
на влада вдавалася до авторитарних репресивних заходів, щоб утриматися 
на західних землях (чого вартий лише концтабір у Березі Картузській), то
му спектр утілень мрій різних світоглядних типів української громади не
абияк звузився; дедалі більше молоді звертається до радикальної політич
ної боротьби; чи не все політизоване українство розходиться по двох ради
кальних підпільних угрупованнях — оунівському й комуністичному.

Наслідком ситуації стало те, що 1939 року більшість галичан і волинян 
радо зустріла — червоними й жовто-блакитними прапорами — війська 
"українського фронту", які прийшли зі Сходу як  визволителі. "Здійснилася 
віковічна мрія українського народу про возз'єднання в одній державі", — 
галасували сталінські пропагандисти. І справді-бо: українські вояки, керо
вані командармами-українцями, на танках, випущених на заводах УРСР, 
здійснили неодмінну складову української мрії про злуку Сходу та Заходу 
України. Коли ж "западенці" розібралися, що до чого, коли масові депор-
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ації та розстріли розкрили сутність радянського тоталітаризму, було вже 
запізно. Так само злий жарт із західними українцями зіграла ілюзія, що 
допомогти втілити українську мрію може Німеччина. Це дуже вдало 
використала більшовицька пропаганда, зробивши "западенців" в очах пере
січного наддніпрянця людьми, які прагнуть зрадити... українську мрію 
(зведену до заможности й етнографічно-побутових ознак). А слово "східня
ки" на Західній Україні стало синонімом зажерливої, жадібної, продажної 
істоти, котра розмовляє ламаним "общедоступным языком" і плазує перед 
москалями.

Ще одним наслідком повоєнного періоду стала конденсація всіх змісто
вих мотивів української мрії і на Галичині, і серед україномовної інтеліген
ції Наддніпрянщини до одного складника: державність. Та в такому ви
гляді вона не могла опанувати свідомість більшости громадян України, 
хоча 1991 року на якийсь момент здалося, що так і сталося. Можливо, 
якби (припустімо фантастичну річ) "Український П'ємонт" досяг вершин 
побудови "розвиненого капіталізму" у трьох окремо взятих областях, Над
дніпрянщина, Слобожанщина та Донбас задовольнилися б "одновимірною 
мрією" й радо рушили шляхом Галичини. Проте сучасна ситуація в Україні 
якраз і засвідчує справедливість теоретичної тези: бідна змістом, однобарв
на мрія не дає наснаги ні людині, ні соціумові.

Та повернімося знову до подій початку XX століття.

Камо грядеши, українська мріє?

Щ ойно спалахнула революція 1917 року, як українській інтеліґенції зда
лося, що нарешті здійснилися її найпотаємніші мрії. Нарешті можна було 
вільно створювати культурницькі, просвітницькі, політичні організації, на
віть співати заборонені до того народні пісні. Дуже швидко прагнення до 
національної самоорганізації втілилося у створення Центральної Ради та її 
виконавчих органів. Проте сьогодні, з дистанції років, видається, що укра
їнці, з одного боку, надто багато надій поклали на Центральну Раду, чека
ли від неї здійснення дива на землі, з іншого — були недостатньо сміливи
ми, послідовними й раціональними у своїх мріях. Парадокс? Так, пара
докс, зумовлений парадоксальним, напів під піль ним існуванням на теренах 
Російської імперії цілого народу — найбільшого в Європі бездержавного 
народу. Отож одразу в законодавство створюваної Української Народної 
Республіки закладалися найдемократичніші, найпоступовіші норми гро
мадського життя, випрацьовані тодішньою світовою думкою, — без жодно
го огляду на реальність, на міру здатності широких верств народу жити за 
цими нормами та здатність влади контролювати виконання їхніх приписів.

Власна державність була чимось таким омріяним, таким жаданим 
досить широкими верствами як освіченої громади, так і народних мас, 
котрі раптом усвідомили себе українцями, що в ній усі прагнули бачити 
щось наддосконале, без жодної темної плями. У спробі досягти такої 
довершености, довести всьому світові, що Україна — справжнісінька 
держава, батьки-засновники УНР передали куті меду. Демократичність 
правової практики сягала неймовірних меж, власне, була безмежною: 
більшовики цілком легально вели підготовку до збройного повалення 
чинної влади й ліквідації самої незалежности України; військові команди
ри на свій розсуд вирішували, чи виконувати їм урядові накази; регіональ
ні владні структури трактували загальнодержавне законодавство так, як  їм 
хотілося. Ба, виходячи з певних уселюдських мрій, якраз напередодні біль
шовицького наступу було фактично ліквідовано регулярне військо. Можна 
множити приклади, але вже наведені дають уявлення про масштабне уто
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пічне мрійництво української громади, яка водночас... була надто несміли
ва у своїх мріях. Якщо в селянської маси українська мрія здебільшого кон
центрувалася навколо "ставка, млинка і вишневого садка", поєднаних із 
можливістю вільно співати пісень і вчитися в школі рідною мовою (недар
ма працювала народницька інтелігенція), то національні провідники обме
жували свої прагнення лише автономістськими проектами політичного 
майбутнього України (чи то в складі Росії, чи то — Австро-Угорщини). 
Повна незалежність уявлялася лише десь там, на безхмарному обрії 
далеких століть. Тому коли настав час вимушеної, по суті, незалежності, то 
з'ясувалося, що до неї не простягалися мрії 9/10 українців — тому й 
захисників у незалежності виявилося надто мало.

А по громадянській війні якраз утілилася мрія абсолютної більшости 
східних українців: автономна республіка у складі радянської федерації 
(народовладдя!) із вирішенням низки соціальних проблем та "україніза
цією" культури. Тож на кого покладати провину, якщо дивитися з історич
ної дистанції, — чи на зовнішні сили, чи на національну еліту, чи на весь 
народ? Адже поляки, котрі мріяли про непідлеглу та вільну Річ Посполиту, 
1920 року змогли консолідуватися й розгромити Червону армію на Віслі та 
Сяні; маленька Фінляндія і 1918-го, і 1939-го року самовіддано стала на 
захист своєї волі. Хто ж завинив перед українцями, котрі навіть у мріях не 
сягали державної незалежности, за яку варто віддавати життя?

А коли державність і незалежність не творили дива, коли українська 
мрія не знаходила швидкої та негайної реалізації, велика кількість україн
ців (навіть належних до "політичного" світоглядного типу) дуже легко впа
дала в розпач. Як слушно зауважив київський філософ Євген Причепій, 
лихо українців у тому, що вони поєднують передусім індивідуалізм та 
емоційність; тим часом духовними домінантами Заходу є раціоналізм 
поряд з індивідуалізмом, а Росії — емоційність поряд із колективізмом. 
Індивідуалізм, позбавлений раціонально-вольового стрижня, роздвоєність 
релігійно-світоглядна (і Рим, і Константинополь) у конкретних історичних 
умовах призводили до краху визвольних змагань.

Історичний досвід доводить: хто свідомо обмежує себе в прагненнях до 
свободи, той утрачає навіть куцу напівсвободу. Одночасна й  необмежена 
воля (згадаймо Махна) має своїм наслідком народну трагедію. Отож націо
нальна мрія, аби подолати цю колізію, мусить поєднуватися з раціональ
ним чинником, з умінням вкладати у свої дії свідомий вольовий первень.

Тому різні за політичними орієнтаціями діячі — від Івана Багряного до 
Дмитра Донцова, від М иколи Хвильового до Євгена М аланюка — намага
лися змінити духовну домінанту українства, аби одночасно змінилося й 
кількісне співвідношення між репрезентантами різних світоглядних типів 
на користь раціонально-політичного. Вони прагнули ствердити Україну як 
суто європейську державу, належну до фаустівського культурного матери
ка, де національні ідеали та національна мрія поєднують здобутки розуму, 
волі й індивідуальних прагнень, що має наслідком забезпечення свободи і 
нації, й  особи. Хоч би як хто ставився до повстанського руху часів другої 
світової війни, але його гасло "Волю народам! Волю людині!" чи не 
найкраще окреслює українську мрію — ту, якою вона стала після поразки 
національно-демократичної революції 1917 — 1921 років.

Проте слід зауважити, що домінантним процесом другої половини XX 
століття була деструкція української мрії та руйнація ледь посталого 
українського середовища. "Чому нас дражнять українцями? Ми хахли!" — 
так фіксує у щоденнику Олександр Довженко голос маси, котра не встигла 
вповні усвідомити себе нацією (чи ледь устигла — і злякалася сама себе 
завдяки страшним репресіям імперських русифікаторів).
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Тому до 1 грудня 1991 року різні соціально-світоглядні тили українців 
підійшли з геть різними мріями, які навіть важко охопити єдиним полем 
української мрії. Проте навряд чи можна називати "ковбасні мрії" неукра
їнськими чи навіть антиукраїнськими: згадаймо лишень гоголівського П а
цюка з його галушками, що самі стрибають до рота, перед цим добряче ви
валявшись у сметані. Все залежить від того, якою є кількість репрезен
тантів тієї чи іншої групи українства нині, за умов соціально-економічної 
кризи, яка з цих груп найактивніша, яка має вплив на владні структури, 
зрештою, яка поєднує політичну волю й емоційно наснажений дух.

*  *  *

Цей нарис, звичайно, не претендує на вичерпність чи остаточність 
відповідей — радше на те, щоб окреслити коло проблем і запропонувати 
можливі варіанти їх розв'язання. Звідси й певна фрагментарність викладу, 
оскільки проблематика української мрії неозора і практично недосліджена. 
Та хоч би як там було, сама Україна донині лишається скорше мрією, ніж 
тривкою реальністю, бо замість дійового державо- та країнотворення в 
економічній, політичній, культурній сферах тривають нескінченні супереч
ки про те, а яку ж державу ми будуємо (і чи варто її взагалі будувати). Тож 
інколи виникає спокуса — і не лише в теоретика: а чи не слід полишити 
минувшину й почати все спочатку? Аби позбутися всієї тієї плутанини, яку 
наробила історія. Мовляв, Україна вже ніколи не буде такою, якою вона 
була у мріях, що їх закарбувала культура; треба визнати реальність і будува
ти нову спільноту з того людського, культурного й економічного "матері
алу", який є у руках. Та чи реально це? Чи не ілюзія — уявлення про "по
чаток” історії, яК і про її “кінець”? Чи взагалі, з другого боку, прагнення 
всебічної досконалости й гомогенности соціально-політичного та культур
ного розвитку не є чимось таким, що пов'язане з тоталітарною менталь
ністю? Чи, можливо, з неєвропейською духовною традицією, яка вперто 
прагне ощасливити всіх і вся, накресливши і здійнивши тотальну утопічну 
перебудову дійсности — звичайно, за зразками “абсолютної досконалос
ти”, перенесеними з Неба на Землю.

Європейська традиція, така зваблива для української мрії, — це усві
домлення принципової незавершености, розімкнености історії, неможли
восте зупинити розвиток у якійсь його фазі, оголосивши цю стадію абсо
лютним задоволенням потреб і сподівань людини, абсолютною доконаніс- 
тю національного й соціального буття. Тут ідеям-ідеалам абсолютної 
довершености протиставляється ідеал розмаїття й "середніх", нерадикаль- 
них рішень, які водночас лишають широкий простір соціокультурному 
експериментуванню та пошукові нових розв'язань проблем — за автономії 
груп, вписаности в ландшафти, збереження спадщини та відкритости в 
майбутнє. Такий стан є, звичайно, не емпіричною реальністю в кожній 
конкретній точці європейського буття — проте предметом прагнень і 
жадань, предметом, до якого спрямовані зусилля й енергія людей. Але гли
бина проектів і сила спрямованости в майбутнє водночас повинні на щось 
спиратися, мати ґрунтовні підвалини. Звідси — пошук коріння, необхід
ність укорінености, без якої всі проекти стають прожектами, а мрії — 
мареннями, ба більше — без такої вкорінености не може бути національ
ної, тобто політично-культурної, розгорненої в майбутнє "футуристичної" 
(X. Ортеґа-і-Ґассет) спільноти.
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Ніколає ГАРСАІІИЙ 
Майкл КЕННЕДІ

МІЖ УТОПІЄЮ ТА ДИСТОПІЄЮ: 
ЛАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛІЗМУ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Утопія, дистопія та лабільність

Утопією називають фантазію, мрію, трансцендентну візію, що поклика
на змінити незадовільну реальність. Найчастіше такі візії мають на меті 
перетворення всього суспільства, ушкодженого в самій основі. Отож утопія
— це різновид критики, що містить надію на практичну зміну.

Дистопія може існувати лише обіч утопії. Це утопія навиворіт. Вона має 
на меті виробити нормативну сучасність, яка здавалася б альтернативою 
утопічним обіцянкам.

Утопія та дистопія повсякчас перебувають у стані протеїчної мінливости 
(лабільности), оскільки кожна з них прагне заполонити іншу. Постійно 
Генеруючи одна одну, вони витворюють поміж собою діалектичний вза
ємозв'язок, проте не породжують синтезу. Дистопічні візії виникають лише 
з критики утопічних ідей, хоч дистопія також романтизує сучасність, нада
ючи поточному моментові евтопічної (нормативно бажаної) якосіи .

Наша стаття — це дослідження мінливого співвідношення між утопією, 
дистопією та евтопією в специфічному регіональному контексті, де лабіль
ність альтернативних візій (і не лише топій) найрозвиненіша.

Мінлива історія Східної Європи зробила цей регіон добрим тереном для 
роздумів про лабільність топій. Г'ю Сетон-Вотсон небезпідставно назвав 
його "хворим серцем Європи". Якщо серце болить від невизначености щ о
до того, як  думати про себе, в межах якої візії захиститися, то це означає, 
що серце Європи справді хворе, і хворе воно від збентеження. Адже в 
жодному іншому місці світу лабільність візій, пов'язаних із комунізмом, 
націоналізмом і лібералізмом, не була такою явною.

Східна Європа

Кажучи про цю лабільність у Східній Європі, пригадуєш передовсім такі 
країни, як колишня Югославія, колишня Чехо-Словаччина та нова Німеч
чина. У кожній із цих країн спостерігаємо значну лабільність топій у дис
курсі націоналізму, комунізму та лібералізму. Одначе тут ми розглянемо 
інші форми лабільности.

Пам'ятаючи про страждання, пов'язані зі зміною державних кордонів 
(чи то насильницькою, чи мирною), ми, однак, зосередимо увагу на пере
будові соціальної ідентичности без проведення нових кордонів.

Наше дослідження спирається на порівняння націоналізму, комунізму й 
лібералізму в Україні, Польщі, Угорщині та Румунії. Відмінності історич
них шляхів і посткомуністичних умов у цих країнах дають змогу віднайти 
такий кут зору, який допоможе збагнути лабільність утопічних візій, що 
визначали історію Східної Європи. Таке порівняння висвітлює розбіжності 
між національними візіями, що легко гомогенізуються в межах опозиції 
між націоналізмом та лібералізмом. Не ставлячи собі за мету системне п о
рівняння обраних для дослідження країн, розглянемо два шляхи розвитку, 
на прикладі яких проаналізуємо лабільність топій, досліджуючи взаємо
зв'язки між візіями в різних державах. Одначе, перш ніж перейти до ілю
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страцій нашої тези, мусимо пояснити, чому ми вважаємо, що така лабіль
ність топій справді існує.

Чому лабільність?

Утопію та дистопію породжує та сама властивість людського розуму. 
Обидві візії — це витвори уяви, зумовлені критичним ставленням до дійс- 
ности. Однак цей критицизм живиться не так об’єктивними умовами, як 
суб'єктивними чинниками. Це означає, що важко провести чітку межу між 
утопією та дистопією. Візія, що для одних є утопією, для інших може бути 
дистопією, і навпаки.

Оскільки утопія є дуже суб'єктивною, вона трансформується в дисто- 
пічну візію, на кшталт того, як будь-яку фікцію може модифікувати інший 
автор. Одначе утопія — це щось більше, ніж просто вигадка, це — фікція 
несамодостатня. Вона потребує втілення в "дійсність". Проте тільки-но 
утопія починає втілюватися в життя, вона неодмінно набуває ознак 
дистопії чи принаймні евтопії.

Усяка візія спирається на неповне осягнення дійсности. Позаяк 
дійсність — це нескінченна система запитань, то будь-яке втручання в неї 
схоже на спробу створити систему відповідей, зміст яких автор навряд чи 
здатен передбачити, а отже, включити в первісну візію. Утопії, перетворю
вані на практичні програми реорганізації спільнот, неминуче успадковують 
первісні надії мрійників. У них ідеальні витоки, хоч різні бачення утопії 
утворюють цілком різні русла лабільности. Важливо, якою була первісна 
мрія. Навіть вигнання Адама та Єви з Едему лише окреслило характер 
їхнього невдоволення.

Реальний соціалізм

Події 1989 — 1991 років у Східній Європі дали підстави багатьом огля
дачам зробити висновок, що принади утопічного мислення, і особливо йо
го експерименти, зазнали краху. Саме комуністичне правління сприяло за
тиранню в східноєвропейській ( ж  і в світовій) свідомості колишньої різно- 
манітности. Тим часом як комунізм сприяв нівеляції альтернативних соці- 
алізмів, дистопія соціалістичної дійсности пришвидшила руйнацію утопії 
як такої. Соціалістична дійсність створювала лише евтопію "нормальнос
ти". Для апаратників реальний соціалізм перетворився на засіб забезпечен
ня привілеїв, позбавлений усяких утопічних претензій. Для пересічних гро
мадян добре, "нормальне" життя лежало поза межами їхньої дистопічної 
буденности.

Це евтопія нормального стану залежала від визнання дистопії реального 
соціалізму. Її зримою ознакою для звичайної людини був тотальний кон
троль. Проте можливе й аналітичніше пояснення. Подамо його на прикла
ді румунського соціалізму.

Сферу громадського життя в Румунії привласнила партія-держава. Вона 
контролювала засоби масової інформації, державні установи, спілки. 
Кожний громадянин був членом якоїсь організації: від Фронту соціаліс
тичної єдности (для дорослих) до Соколів Вітчизни (для дітей віком від З 
до 7 років). Усі ці організації мали, здавалось би, сприяти розширенню 
бази демократії, одначе насправді вони були засобом для втілення 
офіційної політики партії. Щ оразу, коли партійне керівництво ухвалювало 
якесь важливе рішення, його "одностайно, з ентузіазмом схвалювали" всі 
організації. Дозволялася єдина "громадянська позиція — втручатися в 
життя та справи інших людей. То було специфічне комуністичне уповнова
ження індивіда. Він почувався певно лише за умови підтримки котроїсь із 
офіційних установ, приміром, партії чи поліції. Замість захищати громадян 
від влади чи інших форм зорганізованої сили, “громадянська” позиція в 
румунській дистопії сприяла формуванню атмосфери страху.

Такий опис дистопії можливий, ясна річ, лише з позиції її антитези — 
ліберально-демократичної утопії, що її соціалістичний експеримент покли
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каний заступити. У цьому сенсі побудова соціалізму спирається на критику 
евтопії лібералізму, яка, одначе, заклала підвалини утопічного образу, що 
спричинив крах комуністичного панування у Східній Європі.

І хоча це панування охоплювало всю Східну Європу, дистопія румунсь
кого реального соціалізму розвинулася набагато більше, ніж в інших дер
жавах. Проте можна стверджувати, що в масовій свідомості різниця між 
рівнями соціалістичної дистопії не настільки помітна, як  спільність цієї 
дистопії для всієї Східної Європи. Можна навіть сказати, що всі народи 
регіону залишають позаду ту саму дистопію і прямують до тієї самої евтопії 
нормального стану. Але що це за нормальний стан?

Чи є це евтопія нормального стану, імпортована з громадянських 
суспільств і ринкових економік Західної Європи або Північної Америки? 
Чи це нормальний стан докомуністичної Східної Європи? У кожному разі 
"нормальне" стає доволі утопічним за своїм змістом, оскільки в уяві малю
ється віддалений спосіб життя і втілюватися він має на теренах цілком 
інших суспільств, аніж вони були між війнами чи за "залізною завісою". 
Упродовж десятиліть комуністичного режиму ці суспільства стали ін- 
дустріалізованішими й урбанізованішими, проте іншими, ніж на Заході: це 
проілюструвала напруга, що виникла між східними та західними німцями в 
період посткомуністичної відбудови. Але хоч би яким був досвід 
післяреволюційної "нормальности", 1989 р. сила соціалістичної дистопії 
спонукала народи підкомуністичних суспільств висловитися за евтопію 
нормального стану, що, в свою чергу, мала багато утопічних елементів.

Зрештою, поняття "нормального" в антикомуністичному дискурсі запе
речує те, що існує як  бажане в підкомуністичних суспільствах, підносячи 
натомість до визначальних ознак нормального стану певні елементи, яких 
явно не було в соціалістичній дистопії. Отже, евтопія нормальности — це 
трансцендентна візія, що ґрунтується на критиці сучасного стану. Ця візія 
тим впливовіша, що заперечує (почасти виправдано) свої утопічні виміри.

Націоналізм — це цілком інше утопічне бачення, ніж утрачена утопія, 
пов'язана з комуністичним правлінням.

Націоналізм

Однією з важливих характеристик, що породжує лабільність ком уніс
тичної утопії, є нездоланна прірва між ідеалом та реальністю. Адже 
науковий соціалізм указував лиш е процес, за допомогою  якого мала 
втілю ватися в життя утопія. А комунізм, як  обрій, залиш ався недосяж 
ним, тому відхилення від обіцяної соціалістичної альтернативи завжди 
можна було пояснити хибами втілення, але не ідеалів. Ідеал міг зали
ш итися незаплям ованим , адже між ним та його втіленням постійно іс 
нувала дистанція. Справді, могутній ідеалізм та чистота утопій змусила 
багатьох комуністів та соціалістів зректися своїх політичних переконань 
в ім 'я ідеалів, що колись були мотивацією  їхніх дій. Натомість нац іона
лісти зрікаю ться рідко.

Річ у тім, що націоналістична утопія пов’язана з практикою її втілення 
інакшим чином. Націоналізм і комунізм різняться масштабами. Комуніс
тичні утопії прагнуть трансформувати все суспільство, тоді як  завдання 
націоналістичних — зберегти те, чому загрожують руйнівні зовнішні сили. 
Це збереження може потребувати змін у деяких галузях, але зміни здійс
нюються головно з метою запобігти руйнуванню того, що вже існує і що є 
найбільшою цінністю: нації.

Отже, націоналізм стає очевидним ворогом комуністичного експери
менту в Східній Європі. Комунізм загрожує своїм універсалізмом унікаль
ності національного потенціалу, що ґрунтується на особливій спадщині. І 
хоча комуністичні сили можуть брати участь у боротьбі за національне 
визволення проти загарбників (приміром, у Югославії під час другої 
світової війни), прийшовши до влади, комунізм також породжує націо
нальну опозицію, навіть коли це комунізм великою мірою тубільний — (як 
приклад можна назвати Хорватію 1970 — 1971 років чи Сербію після
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смерті Тіто). Однак націоналізм мусить розгортати фронт проти комунізму. 
Він навіть може виступати на захист комунізму (як це було в Румунії за 
Чаушеску).

Хоч націоналізм багатоликий, націоналістичні утопії ніколи не виголо
шують універсалістських гасел, пов'язаних із соціалізмом. За своєю суттю 
націоналістичні утопії завжди ексклюзивні; навіть найбільш "інклюзивні" 
та універсальні з націоналізмів, як французький чи американський, вима
гають дотримуватися загальновизнаного уявлення про те, що значить бути 
французом чи американцем, — попри те, що вони кожному (незважаючи 
на родовід) дозволяють стати членом нації. Навіть спроба зробити радян
ський патріотизм альтернативою етнічному розумінню національного осе
редку схибила в питанні про те, якою мовою виголошувати цей наднаці
ональний вислів.

Націоналізм не тільки менш універсалістичний, ніж соціалізм, а й у 
своїй утопії менш амбівалентний щодо взаємозв'язку індивідуального та 
колективного. Соціалістична утопія обіцяла не лише певний тип колекти
вістського ладу, заснований на більшій рівності та демократії, але й ство
рення умов для індивідуальної самореалізації в сфері поділу праці та міс
цевої культури. Натомість націоналізм ушановує індивіда тільки як продов
ження нації. Справді, в більшості націоналістичних дискурсів видатні осо
бистості присутні як  герої, страдники та генії, але вони зазвичай мають ли 
ше підкреслювати велич колективу, а не вирізнятися як непересічні індиві
дуальності.

Проте гомогенізувати націоналізми складніше, ніж нівелювалися соці- 
алізми за комуністичної влади. Націоналістичний антиуніверсалізм увираз
нює розмаїття, і не лише змістове. Націоналізм багатоликий, адже кожна 
нація обстоює своє буття та свою відмінну від інших національну свідомість.

Задля розрізнення цих націоналізмів уживається багато термінів-налі- 
пок: говорять про націоналізм політичний і етнічний, ліберальний та інтег
ральний, офіційний, революційний і націоналізм діаспори. Можливо, вив
ченню націоналізму й шкодить таке наліплювання різним формам ярликів 
варіацій на одну тему. Проте ми таки вживаємо загального терміна, аби 
зробити очевидною лабільність націоналізму. Класифікація цих форм як 
цілком різних явищ — суто семантичний підхід, який не враховує їхніх 
трансформацій і мутацій у практичній діяльності.

Націоналістичні утопії, можливо, є наймогутнішими трансцендентними 
візіями в Східній Європі — і в минулому, і тепер. Оскільки модерна наці
ональна свідомість Східної Європи формувалася в добу імперій, а не наці
ональних держав, націоналізм став візією визволення. Основними ф орма
ми національного гніту він проголосив пригноблення націй іншими наці
ями та наднаціональними імперськими державами.

У період між двома світовими війнами сталися зміни: багато націй (хоч 
і не всі) здобули свою державність. Відтак націоналістична утопія стала 
більш дистопічною саме тому, що була втілена.

Ідеал нації видається піднесеним, але кожен відчуває особисту причет
ність до нього. На відміну від далекого ідеалу комуністичної утопії, наці
оналістичний ідеал завжди сучасний, він укарбований у свідомості членів 
нації і живиться її минулим. Одначе нація потребує засобів самовиражен
ня, і такими засобами зазвичай є національний поет і національна держа
ва. Саме поети можуть підтримувати утопічні властивості нації, на що рід
ко здатна держава. Проте для більшости націоналістичних рухів поети не
обхідні, але не достатні. Гарантом утвердження нації є держава.

Звісно, національні держави можуть бути більш чи менш толерантними 
до відмінностей, проте всі вони наполягають на тому, що для членів нації 
національна ідентичність мусить мати пріоритет. Найочевидніше дистопіч- 
ні властивості націоналізму виявляються у ставленні до "аутсайдерів", тоб
то етнічних, національних чи расових меншин.

У Польщі та Угорщині, де панує уявлення, що це однорідні суспільства, 
посткомуністичний націоналізм відносно толерантний до етнічних мен
шин. Проте саме це уявлення почасти є наслідком комунізму.
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Комунізм, форсуючи асиміляцію чи еміґрацію меншин, сприяв творен
ню ілюзії національної однорідности. Приміром, німцям, що залишилися в 
Польщі, було офіційно заборонено утворювати свої культурні асоціації та 
вживати німецької мови у шкільництві. Антинімецька пропаганда та пош и
рені серед поляків настрої знеохочували людей із німецькими коренями 
обстоювати свої особливості. Навіть у такій безперечно багатонаціональній 
державі, як Румунія, гомогенізація сягнула високого рівня.

Після 1965 року офіційною позицією в Румунії було створення однорід
ної нації без будь-яких етнічних відмінностей, де всі спілкувалися б "мо
вою праці". Оскільки обмеження прав менш ин виявляти свою окремішніс- 
ть неухильно зростали, ця спільна "мова" дедалі більше уподібнювалася до 
румунської. Угорці та серби мусили адаптуватися та розкультурюватися; 
німців та євреїв можна було продати Ф РН та Ізраїлеві. Статус циганів 
скрізь по Східній Європі був найгіршим і до того ж  найменш зрозумілим.

Натомість у посткомуністичних суспільствах нормою для більшости 
офіційних ліберальних дискурсів є пошанування прав меншин. Угорська 
демократична спілка Румунії має близько семи відсотків місць у румунсь
кому парламенті, кожна етнічна меншина, зокрема й цигани, має принай
мні одного представника. У Польщі нова влада заохочує українську та н і
мецьку меншини висувати своїх парламентарів. В Україні єврейський ак
тивіст Олександр Бураковський як  голова Ради національностей Руху 
доклав чималих зусиль для розбудови українського націоналізму, що відпо
відав би умовам багатонаціональної країни.

Тим часом як  східноєвропейські ліберали вважають розмаїття цінністю, 
в інших колах, навіть у ліберально зорієнтованій іромадській сфері, поси
люється етнічна та національна напруженість. Антисемітські мотиви були 
помітні під час президентських виборів 1990 року в Польщі в кампанії про
ти Мазовецького, у критичних виступах Іштвана Чурки в Угорщині, в на
скоках на колишнього прем'єр-міністра Румунії Петру Романа.

Але мають місце й фізичні вияви нетерпимости. Найдраматичніший 
приклад — це насильство проти циганів в Угорщині, Польщі, Румунії та 
інших країнах Східної Європи. Проте й  меншини, які краще представлені 
та більше шановані в нових посткомуністичних парламентах, також загро- 
жені, приміром, депутат польського сейму німець Генрік Кролль нарікав 
на погіршення взаємин поляків та німців в Ополе. Нова влада не реаґує 
належним чином на випадки осквернень єврейських цвинтарів та пам'ят
ників. Але якщо дистопія націоналізму найвиразніше виявляється у війні, 
варто детальніше розглянути становище угорців у сучасній Румунії.

Революція проти Чаушеску та його режиму почалася 16 грудня 1989 ро
ку на вулицях міста Тімішоари, коли румуни, угорці та представники ін
ших національностей стали на захист священика-угорця Ласло Токеша, 
якого працівники Секурітате хотіли виселити з його будинку. Такий поча
ток революції обіцяв подолання національної нетерпимости, позаяк було 
цілком зрозуміло, що добрі взаємини між румунською більшістю та мен
шинами відповідають інтересам усіх сторін. Остання спроба Чаушеску зви
нуватити чужинців і меншини в тому, що вони створюють загрозу суве
ренітетові держави, не мала бажаного ефекту. А перші офіційні декларації 
посткомуністичного Фронту національного порятунку зміцнили надії на 
порозуміння. Проте давні звички зникають поволі.

Всі службовці вищого та переважна більшість — нижчих рівнів, партійні 
активісти, працівники Секурітате та офіцери армії були румунами. Тому, 
побачивши, що колесо фортуни обертається не в їхній бік, вони зрозуміли: 
єдиний спосіб не втратити обличчя й утриматися при владі — розколоти 
єдиний революційний табір на протиборні фракції. Найбільше цим людям 
хотілося, щоб у них бачили не колаборантів ненависного режиму, а части
ну румунського народу, безмежно загроженого та зневаженого недоброзич
ливими й безжальними "іншими". Ці колишні урядовці об'єдналися з пере
січними (але амбітними) особами, які задля просування вгору використо
вували свою єдину перевагу — чисте "румунське походження". Сьогодні 
працівників Секурітате та інших колабораціоністів націоналісти змальову
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ють як героїв, що допомогли оберегти націю, а не як знаряддя комуністич
ної диктатури.

Тому вже в січні 1990 року знову зазвучала добре відома націоналіс
тична риторика, що декларувала (і декларує нині) необхідність обороняти 
румунську більшість від меншин. Зрозуміло, заклятими ворогами стали 
угорці — як румунські (близько 2 млн.), так і ті, що живуть в Угорщині та 
в інших країнах світу. За два місяці риторика переросла в шалені сутички 
між угорцями та румунами. Вимоги угорців надати їм більше прав 
сприймалися як загроза румунській нації та її цілісності. І хоч власне 
насильства не було, гасло угорської загрози румунській нації ставало дедалі 
ефективнішим інструментом політичної мобілізації. На вересневих виборах 
1992 року праві націоналістичні партії — Партія національної єдности 
румунів (політичне крило організації "Ватра романеску" та Партія Великої 
Румунії — здобули 15 відсотків парламентських місць.

Загроза угорцям із боку румунського націоналізму була однією з най
важливіших політичних проблем комуністичної Угорщини, об'єднуючи 
опозицію та владу спільною турботою. Демократичний форум, правляча 
партія перших посткомуністичних років, зробив долю угорців за кордоном 
центральною темою в своєму протистоянні комунізмові та лібералізмові. 
Перебування цієї партії при владі в Угорщині дало ще родючіший ґрунт 
для тверджень румунських націоналістів про угорську загрозу територіаль
ній цілісності Румунії. Отож у румунських внутрішніх протистояннях про
ростають зерна міжнародного конфлікту.

Як бачимо, в сучасній Румунії дистопія націоналізму найвиразніша. Так 
сталося, можливо, тому, що націоналізм був пов'язаний із комуністичним 
режимом Чаушеску, і це становило прикметну рису румунського комуніз
му.

Усі держави спираються на символи, щоб мобілізувати підтримку мас. 
Після другої світової війни східноєвропейські держави, ставши комуністич
ними, потребували нових символів. Старі символи поруйновано: злетіла 
корона з польського орла, румунський орел зник узагалі. До 1956 року ко
муністична червона зірка замінювала традиційний герб на державному 
прапорі Угорщини.

Символи мають емоційний вплив на людину, одначе комуністичні сим
воли Генерують головно негативні емоції, оскільки вони створені з метою 
підпорядкування радянському пануванню. Згодом у Східній Європі знай
дено національні шляхи до комунізму, аби легітимізувати тамтешні кому
ністичні режими. Найяскравіше це виявилося в Румунії Чаушеску.

Знову звеличено національні символи. Слово "Румунія" повернено в 
офіційну назву держави: замість Румунської Народної Республіки з'явилася 
Соціалістична Республіка Румунія. Державний гімн, що прославляв провіс
ника комунізму крейсера "Аврору", замінено на націоналістичний гімн XIX 
сторіччя "Три кольори"; щоправда, вірші були нові, достосовані до нових 
соціалістичних реалій. Кожен елемент державної політики (від індуст
ріалізації та заборони абортів до відродження сіл і визначення тематики 
культурної продукції) влада мотивувала боротьбою за румунський народ, 
його незалежність, суверенність і, звичайно, утвердження його величі.

Велич румунського народу та його лідера ще більше зміцнила підтримка 
з боку Заходу, коли там аплодували Чаушесковому осуду вторгнення військ 
Варшавського договору до Чехо-Словаччини 1968 року. Але навіть той 
протест Чаушеску румунському народові витлумачено як протест проти на
сильства над суверенітетом національної держави, а не супроти порушення 
засадничих прав людини. Відтоді Захід дивився на Чаушеску як на дивака - 
комуніста, що мав мужність протистояти Радянському Союзові. Це додава
ло йому слави й удома.

Визнання національного ідеалу незалежности й суверенітету вищим від 
комуністичного інтернаціоналізму привернуло багатьох інтелектуалів до 
румунської комуністичної партії. Сила румунського націоналізму надала 
комунізмові патріотичного забарвлення. Таким чином партійний апарат 
відродив націоналістичну риторику міжвоєнного періоду. Звеличення
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національної ідеї подеколи набувало Гротескових рис. Приміром, кожен 
культурний захід, навіть симпозіум із постструктуралістичної літературної 
теорії мав проводитися в рамках всеохопного фестивалю "Пісня Румунії" і, 
крім того, міг відбутися лише за умови, якщо в програмі було кілька 
доповідей про румунський внесок у французьку літературну теорію.

Коли комунізм пов'язаний із націоналізмом, шанси посткомуністичного 
націоналізму дуже великі. Проте в Україні боротьба і комуністів і антико- 
муністів за національну культуру та державний суверенітет породила ціл
ком інший різновид націоналізму, в якому утопічні елементи помітні ще й 
тепер.

Український націоналізм відрізняється від польського, угорського та ру
мунського — насамперед тому, що славу національного минулого в Україні 
відродити дещо складніше й  нація не настільки свідома своєї окремішнос- 
ти від сусідів. Прагнення "українізувати" вищу освіту й запровадити власну, 
відмінну від російського рубля національну валюту свідчать про потребу не 
просто визволити націю з-під комуністичного гніту, а витворити 
національну окремішність.

Головним засобом здійснення цієї давньої утопії є, звичайно, незалежна 
держава. Тому навіть затяті дисиденти-антикомуністи були готові, щоб за
хистити державу, співпрацювати з колишнім ідеологом комуністичної пар
тії Леонідом Кравчуком. Туї' націоналізм підноситься засобами вираження 
над усіма іншими засадами, оскільки йому йдеться про реалізацію, а не 
лише про визволення нації. У цьому, можливо, українська націоналістична 
утопія більше схожа на комуністичну утопію, ніж інші розглянуті тут 
націоналізми, позаяк національний ідеал більше ґрунтується не на мину
лому чи сучасному, а на уявленнях і мріях тих, що керують державою.

Схоже, цей націоналізм міцніше, ніж інші, утримує свої утопічні ознаки 
також і тому, що ґрунтується не лише на захисті всього справді українсь
кого, але також активно шукає, що є українським. Одним із аспектів тако
го пошуку є звернення до західної ідеології громадянського суспільства та 
її розуміння індивідуалізму в плюралістичній державі. Але навіть поєднан
ня засад громадянського суспільства з націоналізмом не обов'язково озна
чає спадання націоналізму до дистопії. Добрим прикладом цього є Поль
ща.

У Східній Європі лібералізм і націоналізм зазвичай уважають за супро
тивні візії. Варіаціями цієї теми є протистояння румунських націоналістів і 
лібералів, критика на адресу тих, що прагнуть облаштувати Росію на 
західний зразок, закиди угорського Демократичного форуму Спілці вільних 
демократів. Одначе в Польщі завдяки "Солідарності" сталося так, що 
носіями національної ідеї були передусім ліберали.

Боротьба й страждання, що випали на долю польських ліберальних 
інтелектуалів на зразок Яцека Куроня, Адама Міхніка, Броніслава 
Ґеремека, зробили їх частиною політичного класу, що 1989 року змінив 
комуністів біля керма влади. Крім того, польський націоналізм XIX 
сторіччя дав Польщі цілковито інш ий тип культурної спадщини, що 
сприяла сумістносгі засад націоналізму й лібералізму. Не випадково один 
із найбільш суспільно значущих різновидів польського націоналізму засно
ваний на розумінні нації як етичного ідеалу.

Утопічні виміри громадянського суспільства спираються на сподівання, 
що панівна форма суспільного руху й громадського дискурсу буде демокра
тичною і толерантною. У боротьбі проти комунізму громадянські суспіль
ства зазвичай обстоювали права людини та плюралізм. Одначе, коли 
активісти громадянських суспільств приходять до влади, немає жодної 
Гарантії, що вони залишаться такими само відкритими й толерантними, як 
були в опозиції. Також немає жодної Гарантії того, що сама атмосфера 
відкритости громадської сфери означатиме поразку тих, хто використовує 
цю сферу задля обмеження демократії чи прав демосу. Отже, є всі підстави 
сумніватися в тому, що лібералізм переживе крах комунізму!

Утопічні риси громадянського суспільства й лібералізму найочевидніші 
в Румунії, де виживання екстремних форм комунізму та його ментальности
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спиралося на відроджений націоналізм як  осереддя посткомуністичної 
леґітимности. Суспільство й держава поділяли візію системи контрольова
ної з центру. У цьому контексті лібералізм сприймається як антинаціо
нальна, антипатріотична доктрина. Боротьба проти лібералізму забезпечує 
підтримку націоналістичному неокомуністичному альянсові, що нині 
править у Румунії. Для перемоги над лібералізмом йому досить було лише 
активізувати риторику комуністичної доби.

Водночас деякі засади лібералізму, як, скажімо, плюралізм і свобода 
слова, унеможливлюють кооптацію тих лібералів, що готові до компромісу 
з залишками старої комуністичної влади. Відтак нова влада створює вра
ження керівництва демократичною державою, а ліберали мають відчуття, 
що допомагають будувати плюралістичне суспільство. Але коли хвиля наці
ональної риторики зростає, добрі наміри лібералів офіруються в ім'я нації.

Евтопічний вимір лібералізму найочевидніший у Польщі. "Солідарність" 
сприяла не лише творенню політичного класу з ліберальними поглядами, 
але й нової польської культури — толерантнішої та демократичнішої. 
Водночас гегемонія лібералізму спричинила замовчування засадничих роз
біжностей у моралі, які згодом заявили про себе у відкритій громадській 
сфері.

Ці тертя виявила суперечка щодо права на аборти. Опитування громад
ської думки свідчили про підтримку цього права, проте католицька церква, 
об'єднання лікарів та інші добре зорганізовані гуртки таки домоглися його 
скасування. Це, твердили вони, не є питанням вибору, особистої свідомос- 
ти чи навіть демократії: проблема полягає в тому, що є правильним. Лібе
рали почулися в пастці.

Аби забезпечити просування економічних реформ, ліберали були 
змушені ввести до свого уряду членів від християнських партій, найперше 
завдання яких — відроджувати моральні засади польського суспільства, 
ураженого комуністичним атеїзмом, доводити неприйнятність ліберальної 
тези про відокремлення церкви від держави для такої католицької нації, як 
Польща. Відтак, хоча етнічні менш ини тут не настільки загрожені, як  у 
Румунії, саме поняття "польскости" звужене й  жорстко обмежене, тож на
віть полякам, можливо, доведеться захищати свої права від націоналізму, 
заснованого на войовничому християнстві.

Не кожна посткомуністична нація має таку сильну церкву, як  польська, 
одначе кожна посткомуністична держава має великий промисловий робіт
ничий клас, чиє схвалення сучасної ліберальної економічної політики є 
майже чудом, якщо Бог — на боці приватної власности. І тоді дистопічна 
сила реального соціалізму заслуговує канонізації.

Хоча реальний соціалізм не витворив своєї леґітимности, він породив 
клас, який після краху комуністичної влади має неосоціалістичний інтерес. 
Опір робітників закриттю великих нерентабельних заводів ще не став 
поважною суспільною силою, і цю обставину можна пояснити могутністю 
соціалістичної дистопії, на якій ґрунтується ліберальна економічна утопія. 
Ця стара дистопія втратить свою силу лише тоді, коли її повністю 
заступить політика ліберальної економічної утопії.

Навіть колишня спільниця ліберальних інтелектуалів — "Солідарність"
— була змушена рішуче виступити проти шокової терапії, задуманої як  
найкоротший шлях до евтопії. Змусило її до цього суперництво з тими ве
теранами "Солидарности" 80-х, які вимагають справедливішого представ
ництва старої спілки, що повалила владу комунізму, а також, із посткому
ністичною профспілкою, котра нині претендує на широку робітничу під
тримку. Таким чином, у міру ревізії дистопічної пам яти  у світлі нової лібе
ральної економічної дистопії, відроджується утопічний аспект соціалізму. 
Проте, відділяючи націоналізм від соціалізму, ми не зможемо побачити 
повної картини.

Польський націоналізм більше, ніж будь-який інш ий із розглядуваних, 
спрямований проти реального соціалізму. Приміром, співпраця колишніх 
активістів "Солидарности" з колишніми комуністичними діячами з метою 
блокувати приватизаційні кроки польського уряду висвітлює ще одну
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трансформацію взаємозв'язків між соціалізмом і націоналізмом. Народила
ся нова спілка для представництва інтересів робітників, що взяла за свій 
символ найяскравіший вияв національної боротьби проти комунізму. Спіл
ку названо ім'ям священика Єжи Попелюшка, ув'язненого за палкі промо
ви на захист вітчизни й  закатованого 1984 року таємною поліцією. Отже, 
націоналізм не лише впливає на полеміку про узгодження державної полі
тики з католицькою мораллю, а й на визначення того, яким має бути пред
ставництво робітничих інтересів у польському громадянському суспільстві.

Складнощі, пов'язані з розбудовою посткомуністичного суспільства, 
змушують людей шукати розв'язання економічних, політичних і соціальних 
проблем у сфері відродження й утвердження моралі та пов'язаних із нею 
ідентичностей. Чіткі дефініції "польськости" не слід розглядати як  відхи
лення від логіки посткомуністичної трансформації, навіть якщо вони вихо
дять поза межі утопічної толерантности й  плюралізму громадянського сус
пільства. Отож навіть у Польщі, де громадянське суспільство вже не є 
лише утопічною мрією, сама його концепція має чимало утопічних ознак.

Висновки

Ми не можемо робити жодних прогнозів щодо майбутнього Східної Єв
ропи чи навіть конкретних країн, що розглядалися в цій статті. Зрештою, 
посткомуністичні суспільства існують усього кілька років. Незважаючи на 
переможні заяви зі Сходу, що їх з ентузіазмом підтримують на Заході, ба
гато що все ще перебуває в стані невизначености. Він зумовлений лабіль
ністю експерименту, в якому нові напрямки вступають у суперечність із 
застарілою ментальністю та практикою, що в свою чергу породжує нові 
умови, котрі щораз менше відповідають передбаченням утопістів. Лабі
льність у межах і поза межами візій породжує непередбачувані можливості 
та крахи надій.

У Румунії комуністична та націоналістична утопії після 1965 року зли
лися, тоді як у Польщі комуністична й  націоналістична візії були в непри
миренній опозиції. В Угорщині лібералізмові вдалося позбавити націона
лізм хворобливого зосередження на славі минулого та регіональному пе
ревлаштуванні, скерувавши його на пошук компромісу між усіма силами, 
що боролися проти комунізму. Лібералізм надихав також польський і укра
їнський протикомуністичні рухи, але польський націоналізм шукає ком 
промісу з комуністичною анафемою національному ідеалові, а українські 
націоналісти підтримали колишнього партійного лідера в його прагненні 
розширити свої президентські повноваження з метою зміцнення держави, 
що мусить створити умови для розбудови нації. Українці намагаються ін
тегрувати лібералізм у свою національну ідентичність. Натомість у Румунії 
фундаменталістський націоналізм використовується для консолідації влади 
та привілеїв комуністів, які проголошують свою колишню політику виявом 
відданости суверенній (але постійно загроженій) румунській нації.

Отже, ці два троїсті зв'язки — між утопією, дистопією та евтопією і між 
лібералізмом, націоналізмом та комунізмом — пояснюють, чому ми стави
мо лабільність у центр нашого аналітичного проекту. Аналізуючи утопію 
чи дистопію — або ж націоналізм, комунізм чи лібералізм, — дослідники 
зазвичай вивчають ці візії ізольовано, проте пояснити еволюцію цих аль
тернативних візій можна тільки через їхній зв'язок. Існуючи як  протилеж
ності, вони, однак, залежать одна від одної, і ця залежність зумовлює їхню 
нестабільність. Взаємозалежність і розірваність їхніх дискурсів відчиняють 
вікно для дослідницьких і політичних проектів, покликаних наповнити но
вим змістом давні візії, витворені в Східній Європі.

З  англійської переклала Тетяна Васильчук
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Кшиштоф Ч И Ж ЕВСЬКИ Й

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О -С Х ІД Н А  Є В Р О П А  1994 Р О К У , 
А БО  Я К  Б У Т И  С О Б О Ю

1

Уже довгий час не залишає мене певність, що все те, що стосується 
нашої ситуації в Центрально-Східній Європі, над чим дискутують наші 
інтелектуали в мас-медіа та на різноманітних конференціях, скидається на 
стоячу воду, яка віддавна не має жодного виходу. Пити її небезпечно, 
особливо ж молодим людям, позаяк вони мусили б усотати до свого ще 
здорового організму всі старі отрути, які тут утворилися. Отож, власне, 
задля молодих і слід подбати про живий нурт, який, рвучи береги, 
шукатиме для вод зі старих джерел нові русла та витоки.

Наш анахронізм

Існує в житті творця (а також цілих епох) мить зародження нової 
форми, супроводжувана гарячковою нехіттю до всього, що здобуло свою 
форму давніше і ще пригноблює, поневолює та паралізує. Тієї миті народ
жується страх перед анахронічним і відчайдушна потреба набути нової 
форми. Існують, звичайно, також моменти смакування успадкованим, сен
тиментам, покори перед усталеними ієрархіями... але не сьогодні, заради 
Бога! Боюся навіть повертати голову назад.

Тим часом молодому інтелектуалові, вихованому в цій частині Європи, 
надзвичайно важко вирватися з обіймів уже поставленого діагнозу ситуації.

Перше, що я намагаюся зробити — це зареєструвати анахронічне; реє
страція, яка насамперед мене ж і спантеличує: анахронічними виявляються 
дискусія про стереотипи, побивання над націоналізмом, розгляд проблем 
національних меншин, пригадування міфа про "креси" та батьківщину, н а
родні рани й сусідські образи... Анахронічним є часто ставлене питання: 
існує чи не існує Центральна Європа тощо. Усе це стало анахронічним 
сьогодні і тут, у Центрально-Східній Європі. Чому?

У статті "Клопоти Європи", нещодавно опублікованій у часописі 
"Polityka", Кшиштоф Поміан оскаржує Європейську Спільноту, Сполучені 
Штати та Росію, які спричинилися до трагедії в екс-Ю гославії, оскільки 
вони не створили "програми допомоги, яка полегшувала б розв'язання її 
проблем". Такий розгляд питання став поширеним у Європі, одначе для 
нас звідси випливають тривожні висновки. Перший: ми постійно віримо, 
що Захід знає нас і відає, який виписати рецепт та яку програму розроби
ти. Це ілюзія. Не знає. Другий висновок сумніший: ото хтось там замість 
нас повинен залагодити наші справи, ми ж  не віримо у власні сили та ком
петентність.

Ми — це хто? Інтелігенція, яка, власне, й спеціалізується на проблемах 
стереотипів, націоналізму, Центральної Європи тощо. Про ці проблеми ми 
вміємо мудро говорити в Парижі або Нью-Йорку, але розв'язати їх у себе 
не потрафимо.

Наші відповіді завжди стосуються минулого, а не майбутнього. Ми 
дозволили переконати себе в тому, що тут, на просторах між Росією та 
Німеччиною, все ще існують давні, незалагоджені справи, які потребують 
розв'язання. А може, перед нами стоять цілком інакші вимоги? Звісно, і
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націоналізм, який нині значно посилюється, є проблемою, і давні образи 
живі, і старі ідеологічні формації воскресають... Але чи конче нам прийма
ти запрошення до спільного танцю в такому товаристві?

Тоді що робити? Треба ліпше придивитися до себе. Звідки раптом оцей 
анахронізм?

Національна інтелігенція та європейці

Перших відповідей на питання, які тривожать нас, спробуймо пошукати 
в минулому.

Після розпаду історичних держав у Центрально-Східній Європі (Речі 
Посполитої, Австро-Угорщини, Османської імперії) на арену публічного 
життя вийшла суспільна група, яку Іштван Бібо називав національною ін
телігенцією і про яку писав у праці "Бідність малих народів Східної Євро
пи" отак: зросло значення тих інтелігентських професій, які опікувалися 
специфічними властивостями національної спільноти. Отож письменники, 
мовознавці, історики, священики, вчителі, етнографи були в ціні. Тому 
культура в цих країнах стала чинником із вагомим політичним значенням, 
що, зрештою, означало не тільки розквіт цієї культури, але й політизацію 
її. Національній інтелігенції випало завдання виявляти та зберігати наці
ональну окремішність і самобутність новопосталого або відродженого на
роду. Ця формація виявилася надзвичайно життєвою і значущою для країн 
Центрально-Східної Європи. Від самого початку вона мала поважного ко- 
зира: динамічну силу, яка підтримувала рухи до незалежносте. Сприяли їй 
також інші обставини, зокрема, постійна загроза суверенітетові країн у цій 
частині Європи. Анатоль Лівен у книжці "Балтійська революція: Естонія, 
Латвія, Литва та шлях до незалежносте" писав, що інтелігенція утримува
лася від критики націоналістичні їх традицій, позаяк це могло виглядати 
підтримкою ворогові. Наслідком цього став конформізм і бездумний наці
оналізм, який сьогодні характеризує чималу частину балтійського інтелек
туального життя. Гадаю, що зауваження Лівена можна успішно достосувати 
також до інших інтелігентських середовищ у цій частині Європи.

Згаданій формації сприяло, без сумніву, і явище "ерозії" віри та 
вартостей у споживацькому суспільстві, що, як зазначає Чеслав Мілош, 
може викликати "потребу загубитися в почутті спільноти, у власній групі, 
протиставленій “інш им”.

Формацією, яка теж заслуговує бути виокремленою, є народжена в 
епоху комунізму дисидентська інтелігенція. Ця формація, яка боролася з 
тоталітаризмом в ім'я європейських вартостей, в ім'я свободи людини, 
опиралася на універсалістичні ідеї і тим самим була покликана до ство
рення площини понаднаціонального порозуміння з середовищами сусідніх 
країн. Порозумінню сприяло те, що ворога вони мали спільного. І ця, 
властиво, формація на зламі сімдесятих-вісімдесятих років проголосила 
ідею Центральної Європи, над якою дискутували протягом десятиліття.

Парадоксально, але весна народів 1989 року закінчилася поразкою ідеї 
Центральної Європи й тієї інтелектуальної формації, яка її проголошувала. 
Це явище потребує ретельного критичного аналізу, від якого ми постійно 
утримуємося.

Означу найголовніші, на мою думку, причини поразки: однобічність 
опису історії нашої частини Європи (підкреслювалися добре співіснування 
та різнобарвність тутешнього життя, але мовчки поминалася так само по
тужна "тіньова сфера"), сильний негативний аспект, який обертав усю ідею 
Центральної Європи супроти Росії, — через це мало що було зроблено у 
сфері розбудови; елітарність; схильність до міфологізації, а передусім 
безупинне повертання до минулого (або габсбурзького, або яґеллонського). 
Таким чином затуплювалося вістря ідеї, скероване в майбутнє.

Хочу зауважити, що я не перекреслюю доробку вісімдесятих років в області 
центральноєвропейської проблематики. Вважаю тільки, що цей доробок вели
кою мірою був змарнований, і ним не скористалися під час найважливішого 
випробування: зіставлення з дійсністю. А отже, забракло реальних стимулів для
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життєдіяльности нашої формації, яка почала замислюватися над утратою 
свого етносу й застановлятися, чи потрібна взагалі інтелігенція в період де
мократії та ринкової економіки. Ожили інтеліґентські комплекси.

Унаслідок цього після 1989 року серед нас знову випірнув національний 
інтелігент, який з обуренням указує на свого одвічного ворога — європей
ця, прихильника чужих держав, столиця якого наразі в Брюсселі.

Ось у чому полягає наш анахронізм, наше тупцювання на одному місці. 
Так, ніби до сучасного міста хтось заїхав велосипедом, а ця подія нікого не 
здивувала. Як приклад такої позиції можна згадати дискусію в польському 
парламенті щодо програми єврореґіонів. Лунали голоси, начебто єврореґіо- 
ни можуть стати основою конфліктів, загрозою державним інтересам П о
льщі, зловісним утручанням чужинців до наших справ, ба навіть національ
ною зрадою. Палка дискусія наших депутатів була родом із XIX століття.

Тим часом єврореґіони виникають невблаганно, до того ж не на Балка
нах (як переконував один із наших депутатів, бажаючи довести, що тому, 
власне, там сьогодні є так, як є; прикро, однак єврореґіону на Балканах 
все ще не створено), але, наприклад, на німецько- французькому кордоні, 
який відтоді став кордоном миру, позаяк простір згаданого єврореґіону 
належить до тих, що динамічно розвиваються, і не загрожує національній 
ідентичності його мешканців.

Чим повинна бути для нас зустріч із проблемою єврореґіону? Поза 
сумнівом, потрібно вжити заходів у багатьох площинах: локальній, розвит
ку малих батьківщин; сусідській, а в нашому випадку — центральноєвро
пейській; нарешті, у площині європейської інтеґрації. Треба подбати про 
культурний рівень цих заходів, який зміцнював би тожсамість мешканців, 
тяглість традиції, а також різноманітність культур. Треба оперувати знан
нями в галузі міжнародного права, сучасних способів керування та госпо
дарювання. Сюди ж долучається вся сфера вмінь розв’язувати конфлікти, 
практикування толерантности, сучасних освітніх програм, нових форм 
культурної праці, які засновуються на рідних традиціях, але не обмежу
ються етнографічною декламацією...

Ось так повертаємося до питання, поставленого на початку: хто має 
розв'язати наші проблеми?

Присмерк XIX століття

Старі формації, рецепти яких визначені сприйняттям XIX ст., неспро
можні на таке розв'язання. Той факт, що ці формації все ще дають знати 
про себе, що вони виявляють активність і знаходять приводи для віджив
лення давніх образ, не повинен обманювати нас аж до такої міри, щоб ми 
повірили в нерухомість часу і в те, що мертве є живим, що ми не повинні 
виробляти нових перспектив та заходів, які допоможуть пристосуватися до 
мінливої дійсности. Все вказує на те, що прийшов час вичерпаности, час 
кінця певної інтелектуальної формації, яку, вслід за Іштваном Бібо, ми 
назвали національною і яка протривала в деяких країнах майже двісті ро 
ків! Звичайно, це не станеться сьогодні або завтра; це процес, який у 
Польщі відбуватиметься інакше, ніж у Литві, а ще інакше — в Білорусі. 
Але цей процес неминучий.

Вичерпаність інтелектуальної формації, такої життєвої і такої, без 
сумніву, істотної для стану нашої свідомости, мусить викликати неабиякі 
наслідки. Але це зовсім не означає, що вони приведуть до перемоги про
тилежної позиції: європейського космополіта.

Ми стоїмо на порозі вироблення цілковито нової парадигми, і це є ве
ликим викликом для інтелігенції. Наше життя домагається нового бачення, 
нової свідомости, нового чину.

Морока з громадянином світу

У "Пісні пізнання" Оскар Мілош застерігав, що "біда тому, хто вирушає 
і не повертається".

158

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Ми вже не пригадуємо, коли саме вирушили в завойовницький похід, 
під час якого поневолювали, цивілізували й будували Новий Світ. Вияви
лося, що ця подорож не має кінця, що ми залишаємося спраглими. М и за
лишали свої села й рідні традиції, віддаючись потягові до нового, до свободи, 
гуртом нападаючи на місцевий патріотизм та партикуляризм, од яких несло 
коморою, на націоналізм, який хоч і допомагав нам певний час тримати крок, 
зате пізніше почав паралізувати, щомиті загрожуючи конфліктом.

Хто ж став би опиратися тому визвольному почуттю, коли залишається 
позаду колективне тіло, яке постійно нашіптувало, що маєш робити й  що 
відчувати, яке тягнуло тебе на патріотичне віче, національну літургію або 
народні гуляння і яке немилосердно знущалося з будь-якої відмінносте?

Проте виявилося, що наше покидання провінції було явищем не лише з 
царини географії та звичаю, що його супроводжують істотні зміни в 
свідомості, в ділянці культури та віри. До цього ми готові не були. Зда
валося, що на фундаменті універсалізму ми легко збудуємо нові господи й 
станемо громадянами світу. Тим часом, як пише Вацлав Бєлоградський, 
аналізуючи сучасну ситуацію, люди втратили своє коріння, і ніде не існує 
жодної універсальної культури, жодного світового громадянства, жодної 
повсюдно визнаної моделі світу, яка могла б замінити втрачене рідне село. 
Це не такий собі планетарний Відень, у якому різнорідна мішанина рас 
тяжіє до ідентичної культурної моделі. Це суміш культур, які калічать і за
перечують одна одну, замість об’єднатися в якійсь новій, вищій культурі.

Наша туга

Нам докучає туга. Це не сентимент до рідних сторін, до міфічного 
минулого — у такому разі ми тільки тупцювали б на місці, постійно 
залишаючись на одному й тому ж  обмеженому відтинку.

Тим часом наша туга прагне описати дугу, яка, в свою чергу, невтомно 
тяжітиме до завершення в колі.

Тим самим наше почуття має власну динаміку, спонукаючи до руху 
вперед, що означає прийняття тягара новочасности й досвіду пройденого 
шляху. Неможливо повернутися, тупцюючи на місці. Не існує і прагнення, 
яке розірвало б наші рідні зв'язки й  кинуло в новий світ. Рух по прямих 
лініях, скерованих у минуле або майбутнє, виявляється утопією.

Нашою фігурою зостається коло, і свої сліди ми постійно залишаємо на 
його дугах. Ось наше повернення, яке мусить невтомно змагатися з новою 
дійсністю та новим викликом.

Ш андор Ксорі писав якось, що навіть тоді, коли ми вже не можемо 
повернутися до батьківського дому, все одно стоїмо в пущі, перетворені на 
оленят, і прислухаємося до голосу, який кличе нас додому. Пам'ятаємо, що 
це неможливо, але ця пам'ять є водночас джерелом нашої сили.

Туга, яку можна назвати тугою за поверненням додому, нічого не запе
речує, не утверджує минулого, вона не антицивілізаційна й не є втечею від 
сучасности. Через це, власне, Ми й остерігалися її досі, заглушуючи легко
важністю, вдаючи, ніби вона стосується лише фрустратів, які тікають із 
міста до хуторів або на лоно природи. Ми справді боялися, що вона поста
вить під сумнів наші досягнення, — або ж це було звичайним сибарит
ством, яке всіма можливими способами зволікає з виконанням наказу ру
шати далі. Тим часом, що більше прагнули ми заглушити свою тугу, то бі
льше вона зростала, і сьогодні її вже неможливо іґнорувати. Вона домага
ється іншого, сучасного прочитання; вона хоче бути джерелом нашої сили 
в русі до нового.

Закоріненість

Людина, яка була учасником цивілізаційного розвитку Європи, вже дав
но відчувала свою незакоріненість. Наприкінці XVIII століття Вільям 
Блейк починає бій із новочасною наукою (Бекон, Лок, Ньютон), яка, 
швиргаючи людське існування в пустку нескінченного простору й іїасу, за
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бирає в нього власне місце для мешкання, нагріте та близьке, освоєне 
завдяки уяві, вписане до карти й календаря його віри. Найкраще висловив 
це візіонер із Ламбета в першій книзі Мільтона:

Небо, вічний Намет, його збудували сипи Долі;
І кожне Видноколо, яке бачить людина довкола господи,
Коли стоїть на своєму даху або в саду на гірці 
Заввишки півтора сажні, це Видноколо с її Всесвітом:
На його краях Сонце сходить і заходить, Хмари 
Схиляються над зустріччю пласкої Землі з Морем.
І в цьому придатному просторі Зоряні Небеса 
Не сягають далі, гнуться, замикаються тут
Зуссбіч, і два Полюси обертаються на своїх золотистих заворах.
А коли людина перенесе своє седиіце, тоді її Небо також перенесеться,
Куди б вона не пішла, і плакатимуть за нею сусіди.

У тридцяті роки нашого століття Симона Вайль окреслює закоріненість 
(enracinement) як "найважливішу й найбільш знану потребу людської душі". її 
опис загрози бути відтятим од коріння разюче подібний до поетичних описів 
Блейка: "Поширена думка, що мужицька дитина, яка ходить до школи в сво
єму селі, повинна знати (...) більше за Піфагора, позаяк вона слухняно повто
рює, що Земля обертається довкола Сонця. Але насправді вона не дивиться на 
зорі. Сонце, про ж е  розповідають у класі, не має жодного зв'язку з тим сон
цем, яке бачить вона. І дитина відривається від довколишнього всесвіту...".

Багато уваги присвячує Симона Вайль також проблемі народу як іще 
одному чинникові, що сприяє незакоріненості. Сучасна концепція народу, 
разом із його інституцією — державою — заступила собою всі інші 
спільноти: місто, гурт сіл, провінцію, регіон тощо, які деколи вміщали по 
кілька народів, а деколи по кілька частин одного народу. Свій висновок 
вона формулює гостро: в нашій епосі гроші й держава прийшли на місце 
всіх інших зв'язків. Держава — це холодна річ, яку любити неможливо. 
Одначе вона вбиває і нищить усе те, що можна було б любити.

Тепер ми вже близькі до змісту тієї науки, що її колись на еміґрації 
Станіслав Вінцент дав перекладачеві вищезгаданих слів Симони Вайль 
польською мовою — Чеславу Мілошу. Поет, що на той час утікав і від 
польських націоналістів, і від комуністів, згадує: "Тоді, під час наших пер
ших розмов, я мав багато наболілого, і Вінцент допомагав мені віднайти 
сенс слова “вітчизна”. Не знаю, чи написав би я за кілька літ по тому, з 
автотерапевтичною метою, "Долину Ісси", якби не наші розмови. І як 
Вінцент усе своє життя лишався закоріненим у Карпатах, так само я, в 
кожному разі моя уява, залишився вірним Литві”. Отож, Вінцент знав, що 
сьогодні люди тужать за вітчизною, а натомість їх удостоюють лише держа
вами. Вітчизна є обмеженою, врослою в минуле, вона завжди невелика, 
завжди гріє серце, близька, як власне тіло. На цьому переконанні він буду
вав свою концепцію Європи вітчизн.

Проблему закорінености у трактуванні Блейка, Вайль, Вінцента або 
Мілоша відчувають повсюди. їхній голос, долинаючи із самотини, 
відлунює сьогодні в найрізноманітніших людських творіннях, де робиться 
наголос на підметовості людини та її тісному зв'язку з найближчим оточен
ням, де вимагають громадянського суспільства та Європи вітчизн на про
тивагу Європі зуніфікованій. Але існує багато перешкод, задавнених образ і 
схематичних уявлень, які заважають розглядати нашу тугу за поверненням 
додому в сучасній перспективі.

Привид націоналізму

Бути центральноєвропейцем означає виховувати і тримати в послухові 
наш націоналізм, національний егоїзм, якого неможливо уникнути, так 
само, як неможливо уникнуги індивідуального егоїзму. Цих Конрадових 
слів не можна ігнорувати.

160

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Поразка комунізму виявила, які великі поклади національної ідеології 
нагромадилися за минулі десятиліття.

Мобілізація всіх сил на боротьбу з націоналізмом і комунізмом створила 
сприятливі обставини для збільшення притягальности полярно відмінної 
позиції — сучасного космополітизму. Саме це явище стало причиною нез
дорової ситуації, коли кожна наша думка або справа виштовхується на 
протилежні полюси до котрогось із цих двох способів бачення. В результа
ті націоналізм привласнив такі вартості, як  вітчизна, рідна традиція або 
власна закоріненість. Сьогодні поняття закорінености ототожнюється з іде
єю народного духу (Volkgeist), яку 1774 року висунув Гердер. У Блейка або 
Вайль це поняття мало сильний індивідуальний відтінок, стосуючись уні
версального становища людини. Тепер воно зазвичай асоціюється лише з 
множиною і егоїстичним інтересом певної групи. У сьогоднішній Словач
чині, наприклад, той, хто часто послуговується словом "закоріненість", бу
де сприйматися за прихильника Вацлава Мечіяра.

Справді дивне поле бою постає перед нами на схилі XX століття: тут 
універсальне воює з частковим, повсюдне — з партикулярним, індивідуаль
не — з колективним.

Всю цю нездорову ситуацію, яка відволікає найліпші уми, Ален Фін- 
келькраут описав у книжці "Поразка мислення".

Тим часом ми повинні відкинути прямі й повернутися до нашої лінії, 
до дуги, що завершується колом. Це відкриє нам безпосередній, нерозрив
ний зв'язок між конкретним досвідом та універсальною засадою.

Господа і відкритість

Подібно до того, як  над закоріненістю тяжіє привид націоналізму, над 
ідеєю власної господи тяжіє ціла сфера емоційних суджень і поверхових 
оцінок. Це стане для нас очевиднішим, коли скористаємося мудрістю ста
родавніх греків, що її чудово проінтерпретувала Ганна Арендт у книжці 
"The Human Condition". Отож, будуючи ідею свого "поліса", греки робили 
великий наголос на недоторканості меж, які оточували кожне володіння. 
"Нехай ніхто не рухає каміння, яке відокремлює його володіння від володі
нь сусіда," — писав Платон у "Законах". Сьогодні, в період розбудови Єв
ропи відкритих кордонів, переступання меж і пріоритету вартостей відкри
того суспільства, ця фраза може видатися дивною. Тим часом, як пише 
Арендт, для греків була значущою не повага до власности, як  ми розуміємо 
її нині, але той факт, що без власної господи людина була неспроможною 
брати участь у справах цього світу, позаяк не мала б у ньому свого місця. 
Це переконання знаходить чудове втілення у прийнятому серед греків по
ділі суспільного життя на світ спільний і приватний. Згідно з цим поділом, 
покликання господи та родини — змагатися з життєвою необхідністю, зі 
справами, що служать підтримці існування; натомість світ публічного жит
тя був уже сферою свободи. Тут діє людина, визволена з потреб тіла, яка 
може й  хоче виявити себе у стосунках з іншими. Визволитися від життєвої 
необхідности задля свободи світу може тільки той, хто є власником госпо
ди та господарем у ній.

Грецька мудрість і сьогодні не втратила своєї актуальности. Без сум
ніву, прагнення мати власну господу заспокою є потребу бути, нареш ті, 
у себе, у своїй нікомуненалежності. П арадоксально, але щойно оце зве
дення чотирьох стін із дахом над головою створює можливість справ
жньої відкритости, розім кнення ізоляції та готовности до зустрічі з ін 
ш им. Людина, потреба якої мати власну господу постійно загрожена і 
"межовий камінь" якої безупинно перекочую ть з м ісця на місце, — така 
лю дина завжди тяж ітиме до замкнености, буде податливою на ворож іс
ть щодо іншого й  завжди підтримає партикулярний погляд супроти уні
версального.

Таким чином, відкритість у міжлюдських зв'язках — це замкнений про
стір, нагрітий, обжитий присутністю конкретної людини, специфічний і 
тільки їй належний.
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Тотожність і відмінність

Відтоді, як Клод Леві-Строс замінив поняття культури поняттям куль
турної тотожности, саме слово "тотожність" почало з'являтися в різних 
контекстах і викликати багато непорузумінь. Тотожність була необхідним 
знаряддям у боротьбі з чужинським пануванням. У країнах Центрально- 
Східної Європи, які боролися з імперіалізмом, частіше посилалися на на
ціональну тотожність, а в країнах "третього світу", які боролися з колоніа
лізмом, більше мали на увазі тотожність культурну.

Одначе після перемоги, після здобуття свободи з'явилася проблема то
тожности, трохи схожа на повоєнну ситуацію, коли великі військові заго
ни, мобілізовані на час війни, утворювали в країні, яку вони визволили, 
реакційну й деструкційну силу.

У такій ситуації людина легко може стати в'язнем власної надежности, 
підданцем одностайносте думок, без права критики та вільного вибору. Ба 
більше: отак потрактована тотожність асоціюється з чимось однорідним, 
гомогенним, що в свою чергу породжує нахил до чисток і страх перед 
змішуванням. Тут уже недалеко до "комплексу Гітлера", що його Бєло- 
градський ілюструє таким фрагментом біографії вождя третього рейху, в 
якому описано Відень напередодні першої світової війни: "Щораз більше 
ненавидів я  цю расову плутанину, цю суміш слов'ян, чехів, поляків, 
угорців, українців, сербів... а головно — євреїв. Євреї були всюди. 
Двоголовий цісарський орел скидався на плід якогось інцесту!"

Те, що страх перед кількістю усе ще з нами, підтверджує "сучасний 
націоналіст" Ле Пен, уже не француз навіть, а європеєць, книжку якого 
"Надія" нещодавно видано в Польщі. Ле Пен не говорить про ненависть — 
він говорить про любов, каже, що любить арабів і алжирців, але... тільки 
тоді, коли вони лишаються в своїх країнах. Щ об задовольнити обох панів, 
Гітлера та Ле Пена, треба було б узятися до чистки, як  це робиться 
сьогодні в Боснії та Герцеговині. "Але де ж поступ? — питає Ален 
Фінкелькраут. — Подібно до давніх співців раси, сьогоднішні фанатики 
культурної тотожности забороняють окремій особі виходити поза межі її 
належносте. Вони так само абсолютизують відмінність і в ім 'я природної 
різноманітносте руйнують кожну природну або культурну спільність між 
людьми. Ренанові, який стверджував, що “людина не належить ні своїй 
мові, ані своїй расі, а належить лише самій собі, позаяк вона є вільною або 
ж моральною істотою” , Барес відповідав: “бути моральним означає не 
бажати звільнення від своєї раси”.

Варто замислитися над тим, чи мусить почуття тотожности пов'язувати
ся з однорідністю вже на щаблі мови, народу або культури. Якби в час 
першої світової війни ми запитали таких людей, як, наприклад, Міхал Ро
мер або Юзеф Міцкевич, про їхню тотожність, то вони напевно б від
повіли, що є литовцями з польською культурою, при чому слово "литовці" 
ужили б у значенні приписаного собі громадянства Великого князівства 
Литовського. Дух історії спричинився до того, що один із них став грома
дянином литовської національної держави, а другий — польської, але ні 
той, ні інший не почувалися там як  у себе вдома.

Тотожність, без сумніву, не є приписом якої б там не було чистоти й  не 
претендує на винятковість мови або народносте. Одначе будь-яка при
родна різнорідність має власні межі, яких необхідно пильнувати. Ромер і 
Міцкевич відчували свою належність до багатонаціональної традиції 
Великого князівства Литовського, але водночас і власну відмінність від 
"коронних", що також було істотним для їхнього самоокреслення.

Тотожність потребує відмінносте, живої відмінносте. Це не дуже легко. 
У цій області ми маємо схильність кидатися з крайнощів у крайнощі, що 
створює нездорову й неприродну ситуацію. Отож коли ми протиставляємо 
себе позиції ксенофобії, то негайно стаємо визнавцями "інших", страждаю
чи комплексом неофіта: для нас важлива довіра "тубільців" іншої культури,
і ми кокетуємо перед ними власною толерантністю, обороняємо їх од будь- 
яких нападів тощо. Головне — стати "їхньою людиною". Насправді ж стате
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нею неможливо (хіба що то тверда життєва постанова, реалізовувана 
протягом довгого часу), отож це є дуже поверховим заходом і втішним 
видовищем для всіх "тубільців". У такій ситуації легко забути, хто ти і які 
вартості визнаєш. Добрим прикладом такої позиції є підхід цивілізованої 
Західної Європи до ромів. Там часто можна зустріти людей, які, забувши 
про те, що вони теж "зайди", стали більшими за самих ромів ортодоксами 
щодо засад їхньої культури, охороняючи їх від "поганого" оточення і з по
гордою дивлячись на кожного, хто замість "ром" скаже "циган".

Ми вміємо робити з відмінности привід для декламації, цікавинку, 
"мавпу" до розглядання, провідну тему в мас-медіа, — але не партнера, з 
яким ми маємо природні зв'язки, з яким не погоджуємося, змагаємося, 
якого боронимо або критикуємо.

У своїй відомій лекції, прочитаній на форумі Ю НЕСКО 1971 року й 
визнаній шляхетними європейцями за єретичну, Леві-Строс стверджував: 
"...кожній справжній творчості притаманна глухота до голосів інших вар
тостей, яка поширюється аж до відмови прийняти їх або навіть до запере
чення. Адже неможливо загубитися в чужій насолоді, ототожнити себе з 
іншим — і водночас зберегти свою відмінність. Реалізоване сповна, цілко
вите порозуміння з іншим рано чи пізно починає розхитувати оригі
нальність і його, й моєї творчости".

Не підлягає сумніву, що дистильована вода так само небезпечна для 
споживання людським організмом, як  і вода стояча.

У пошуках coniunctio

У моїх роздумах є певний парадокс: домагаючись нової форми, шукаю
чи нових шляхів і бачення, я так часто звертався до понять і вартостей із 
багатою традицією. Але проблема полягає не в можливості визначити інші 
або альтернативні вартості. Сьогодні нашою проблемою є, передусім, 
крайність позицій. Це вона призводить до того, що істотні для нашої 
форми поняття спотворюються і протистоять одне одному, тоді як мали б 
залишатися в гармонії та взаємно підтримуватися.

Нам потрібна середня позиція, ближча, без сумніву, до нашої природи, 
свідома наших слабкостей, вільна від суперечок і стереотипів, позиція, яка 
має форму кола, а не прямої лінії, позаяк суперечності нашого життя 
шукають coniunctio, а не нескінченного поділу.

Ті, що воюють із ксенофобією та стереотипами, з усім, що різнить і 
розділяє, так само будують мури поділів і абсолютизують те, чим воло- 
діїоть, як  і ті, що бояться змішання та різнорідности; всі вони зазнають тієї 
самої спокуси: хочуть підкорити життя власній, нехай і найшляхетнішій, 
ідеї. Дійсність для них — це поле гри, на ж о м у  чиясь рука розкладає 
сподівані ситуації, переставляє, чистить, дистилює... Те, що є, затуляється 
тим, що було або буде. Тим часом життя відбувається тепер і тільки це є 
реальним. Життя відбувається посередині, завжди близько до нашої 
природи, і завжди хоче, щоб ми були собою, поглиблюючи це буття собою. 
Хіба загрожуватиме нам тоді якийсь партикуляризм або поневолення 
тотожністю?

А універсалізм? Невже він крився б в абстрактних ідеях, очищених од 
будь-якої специфічности?

Зберігаючи вірність формі кола, ми спускаємося за універсальним углиб 
коріння.

Лютий 1994 р.

Розширена версія реферата, виголошеного на конгресі 
"Культура переломного часу", Познань, 1994.

З  польської переклав Костянтин Москалець
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Паулу МОУРА

С О Ц ІА Л Ь Н А  Н А Д ІЯ  ТА Е К О Н О М ІЧ Н А  К Р И З А

Пошуки шляхів розвитку

Соціальні держави являють собою дуже складні групи споріднених 
феноменів, які неможливо звести до простого випадку. Тепер, коли світ 
став справді відкритою системою, в якій усе взаємопов'язане і взаємо
залежне, всі економічні проблеми неодмінно пов'язані з соціо-політичним 
середовищем, а також зі стереотипами поведінки суспільства, про яке 
йтиме мова.

У Латинській Америці сьогодні проблема боргу (але не тільки боргу) 
створює складні умови для країн-боржників, породжуючи економічний 
спад та безробіття, погіршуючи як зовнішній, так і внутрішній торговель
ний баланс, ставлячи людей в умови, коли вони практично вже не в змозі 
чинити опір чи пристосовуватися.

Розрив між країнами "третього" та "першого" світу постійно збільшуєть
ся, і не тільки в економічному плані. Такий розрив можна спостерігати у 
всіх соціальних вимірах латиноамериканських країн, а також у багатьох ін
ших аспектах. Це також стосується валового національного продукту, осві
ти, науки та технологій; підвищення продуктивности праці і, зрештою, за
гального рівня життя людей. Справді, розвинутість більше пов'язана з рів
нем життя, ніж із макроекономічними показниками. Якщо брати до уваги 
кількість робочого часу, необхідного для виготовлення того ж самого су
купного продукту, то співвідношення між "третім" і "першим" світом було
2 до 1 на початку XIX століття, тепер воно становить трохи більше ніж 12 
до 1 (і на кінець 2000 року може становити 20 до 1). А це означає, що се- 
редньостатистичний робітник "третього світу” повинен у двадцять разів бі
льше працювати за свого європейського, американського чи японського 
колеґу, щоб заробити ті самі гроші. Було б наївним сподіватися, що люди 
залишаться пасивними і змиряться з таким станом справ назавжди.

Чому все сталося саме так, і чому й надалі все так залишається? Б і
льшість латиноамериканських держав, я вважаю, можуть створити потенці
ал для стабільного та інтегрованого розвитку. Але водночас вони можуть 
так само легко досягнути рівня абсолютного хаосу. Поки що невідомо, що 
чекає ці країни 2000 року. Окрім багатьох економічних причин (інфляція, 
дефіцит капіталу, неправильна фінансова політика і т. д.) та внутрішніх н е
дуг (корупція, політичні перекручення, неефективне управління), ці проб
леми тісно пов'язані з цілою низкою культурних, політичних та соціальних 
чинників процесу розвитку. Відносини між елітою та широкими масами 
населення є класичним прикладом останнього. Більшість країн, що розви
ваються, мають "еліту, яка нездатна здійснювати керівництво"; це суспі
льний клас, що не сприятиме змінам, унаслідок яких він може втратити 
привілеї, котрими вже давно користується.

Борг

Структурні труднощі в країнах "третього світу" досягли критичної межі. 
Щоб краще оцінити це становище, розгляньмо головні фактори: 1) нафтові 
кризи 1973 та 1979 років у більшості країн-експортерів нафти; 2) брутальне 
збільшення в односторонньому порядку Федеральною резервною системою 
США відсоткової ставки в чотири рази; 3) (що ще гірше) теперішні розмі
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ри боргу країн "третього світу" — це наслідки нерівноправности умов тор
гівлі, в які поставлені ці країни "третього світу", через торговельні бар'єри, 
протекціонізм та порушення політики ҐАТТ (Загальної угоди про тарифи 
та торгівлю, GATT).

Хоч би як  там не було, поблема боргу вимагає деяких компенсаційних 
процедур. Коли один із гравців забирає всі чіпси, гра або зупиняється, або 
ж чіпси перерозподіляють. Оскільки світові ігри не можна припинити, по
винен відбутися певний перерозподіл. Очевидно, що теперішні борги 
просто неможливо сплатити. Очевидно й те, що після певного рівня забор- 
гованости неможливо виплачувати навіть відсотки. Якщо ці проблеми не 
вирішувати, то це може привести до соціальних заворушень.

Врешті, загальна економічна ситуація в більшості країн Латинської 
Америки сьогодні не така безнадійна, як  була декілька років тому. М екси
ка, здається, вже знайшла свій шлях. Аргентина, після тривалого періоду 
хаосу, перебуває в набагато кращому становищі. Болівія впоралася з жах
ливим банкрутством. У Бразилії ситуація все ще критична, хоча, без сумні
ву, можливість виникнення гіперінфляції вже позаду.

Проте не варто забувати, що всього два роки тому становище було аб
солютно іншим. Аргентина й Болівія переживали гіперінфляцію (понад 
2000%), Бразилія була на грані тотального краху. І хоча "суспільний сцена
рій" значно покращився, немає жодних доказів того, що відбулися глибокі 
зміни в психології людей.

Розгляньмо ситуацію, яка мала місце в Бразилії. Бразилія країна з вели
чезним потенціалом має репутацію миролюбної, прагматичної й орієнтова
ної на людину. Вона має всі передумови до того, щоб стати високорозви- 
неною державою, і не тільки в економічному сенсі, а й щодо рівня життя 
людей. Однак у Бразилії спостерігаються структурні спотворення та суспі
льний дуалізм, настільки сильний, наскільки й несприйнятливий; ці спот
ворення перетворюють країну на величезний вузол проблем для всієї Ла
тинської Америки. Можливо, для Бразилії це останній шанс вирішити всі 
свої проблеми демократичним шляхом. Якщо їй не вдасться цього зроби
ти, то держава або випустить із-під свого контролю всі важелі, або, прагну
чи зберегти контроль, перестане бути демократичною.

Незважаючи на те, шо Бразилія має потужну економіку (посідає восьме 
місце в західному світі за валовим національним продуктом на душу насе
лення), у звіті ООН "людські ресурси" вона тільки на 58-му місці. Отже, це 
багата держава з нещасним народом. Хоча нині в економіці Бразилії спос
терігається деяке покращення, національна (соціальна) криза в повному 
розпалі. Такий стан справ спричинив паніку в суспільстві. Ця паніка впли
ває на інвестиції, спричиняє безробіття й поглиблює всі соціальні пробле
ми. Свого часу сер Лідел Гарт говорив (у "Вступі до історії другої світової 
війни"): "Якщо ви дозволите комусь нагріти чайник до надто високої тем
ператури, то за можливий вибух відповідаєте ви".

Криза

Слово "криза" грецького походження krisis — означає вихід, закінчення; 
це момент прийняття рішення, час труднощів чи небезпеки. В китайській 
мові слово "криза" представлено двома ідеограмами: перша означає небез
пеку, інша — можливість. Таким чином, самі собою кризи не обов'язково 
можуть бути поганими чи добрими. Перш за все, криза означає неспро
можність пристосувати наявні умови (до яких ми вже звикли) до нової і 
невідомої ситуації, що виникає. Певною мірою, криза — це втрата рівнова
ги. Отже, вийти з кризи можна тільки змінивши парадигму поведінки та
ким чином, щоб можна було відновити рівновагу й забезпечити ситуацію, 
в якій успішно вирішувались би насущні завдання. Ось чому в кожній кри
зі завжди існують небезпека та можливості. Пережити кризу — особисту, 
корпоративну чи соціальну — завжди неприємна й небезпечна справа, 
особливо на початковому етапі, але зрештою люди збагачують себе корис
ним досвідом.
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Говорячи про економічну кризу, ми маємо на увазі такий тип кризи, 
який справді є дифункціональним. Маються на увазі такі явища, які тісно 
пов'язані з високим рівнем інфляції, чи з гіперінфляцією, яку вже можна 
спостерігати. Залишмо суто економічний аналіз явища фахівцям. Вони 
розробили з цього приводу дуже багато теорій, і це, можливо, становить 
одну з проблем. Тут мене цікавить поведінка, оскільки прихований аспект 
проблеми завжди ігнорується, незважаючи на те, що він має дуже важливе 
значення.

Є певна різниця між сприйняттям гіперінфляції як класичного еконо
мічного феномена та розумінням її ширших соціальних наслідків. Адже гі
перінфляція — це не тільки певний рівень інфляції (зазвичай 50 відсотків 
щомісячно; Бразилія мала за 1989 рік 1500 відсотків). Це не просто некон- 
трольований вибух цін, що руйнує економіку й призводить до втрати купі
вельної спроможности за одну ніч. Гіперінфляція також спричиняє глибоке 
відчуття індивідуального та колективного безсилля: відчуття безнадії як для 
окремої людини, так і для цілого колективу. Це хвороба, яка сприяє соці
альним вибухам.

За останній час чимало інформації з цього питання можна було бачити 
по телебаченню: відчай людей, атмосфера загальної депресії в чергах для 
отримання допомоги чи до магазинів, щоб купити товари, яких уже немає 
у вільному продажу. Загальне враження від таких репортажів — це смуток, 
самотність, депресія та відраза. В деяких країнах історично склалося так, 
що репресії з боку держави були єдиним виходом зі становища. Однак у 
кожному окремому випадку мало місце відчуття глибокої соціальної трав
ми, яку неможливо було забути навіть через багато років. Отже, політичні 
наслідки неминучі. Інфляція 1923 року в Німеччині завдала суспільству та
кої травми, яка пізніше стала однією з причин появи нацистів.

Існує лінійне співвідношення між поглибленням економічної кризи та 
зниженням загального рівня соціальної надії. У критичний момент, коли 
економічна криза сягає найвищої точки, а соціальна надія — найнижчої, 
виникають соціальні заворушення. Добрим прикладом цього є французька 
революція.

Соціальні катаклізми ніколи не трапляються несподівано. Фахівцям, які 
вивчають поведінку (бігевіористам), добре відомо, що все починається 
поступово; цей процес зазвичай відповідає певному шаблонові.

1. Коли економічна криза зачіпає життя простих людей, першим попе
реджувальним сиґналом є атмосфера загального збентеження. Людей охоп
лює здивування й сум'яття, вони ніяковіють перед наступом кризи. Зви
чайно з'являються здивування і страх водночас, і на суто психологічному 
рівні виникає виразне відчуття індивідуальної неадекватности. Кожен ок
ремий індивідум співчуває сам собі та висловлює жаль із приводу того, в 
якому стані перебуває економіка країни. При цьому він неспроможний 
конкретно визначити проблему, оцінити її глибину і вказати ,, як краще 
можна було б допомогти державі.

Загалом виникає психологічний дискомфорт, який відчуваєтеся на під
свідомому рівні. А оскільки ціни виходять із-під контролю (щомісяця нові 
ціни, потім щотижня, потім щодня, далі щогодини...), "природно", що дех
то з людей заперечує реальні проблеми й почуває себе "винним" за те, що 
не може вирішувати свої фінансові проблеми. Дуже часто відбуваються сі
мейні конфлікти через фінансову скруту.

2. У міру того, як  криза поглиблюється, збентеженість переходить у н о 
ву стадію — виникає відчуття особистої небезпеки. На зміну психологічному 
дискомфортові приходить страх, люди не мають упевнености щодо умов 
їхнього життя. Таким чином на психологічному рівні тривога є основною 
домінантою поведінки. Психологічно тривога (існують "нормальний" та 
"ненормальний" рівні тривоги) є такий тип поведінки, що викликає реак
цію на будь-яку загрозу, яку люди усвідомлюють, але при цьому не визна
чають її природу та причини появи. Ніхто не задумується над тим, чи це
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реальні загрози, чи вигадані. Люди реаґують на те, як  вони самі сприйму 
ють ситуацію, а не на факти. Вони втрачають спокій, стають підозрілими, 
недовірливими і не знають, як сприймати небезпеку. Тривога (навіть "нор
мальна" тривога) дуже швидко розширюється серед людей і при цьому 
постійно зростає. Саме на цій стадії з'являється відчуття безсилля, непевне 
відчуття того, що з нами повинно щось трапитись, однак при цьому прак
тично нічого або й  зовсім нічого не можна зробити, щоб відвернути загро
зу. Соціальна надія швидко йде на спад.

3. Тривога викликає відчуття безсилля, оскільки витрачається дуже бага
то психічної енергії, економічна криза, яка постійно поглиблюється, може 
спричинити апатію. Не завжди можна розпізнати апатію, особливо тим, 
хто не має спеціальної підготовки. Здається, що апатія дуже подібна до ле
таргічного стану, коли настають депресія та нудота; люди просто ні на що 
вже не реаґують і все пускають на самоплин. Але насправді це не так, оскі
льки апатія — це психологічний вияв змін у поведінці, подібно до перехід
ної сплячки. З погляду стороннього спостерігача нічого не відбувається, 
однак якщо подивитися зсередини, картина зовсім інша — відбувається 
мобілізація всієї психічної енергії особистости. Ба більше, апатія — це вияв 
пригашеної свідомости особистости. Як зазначає Роло Мей: "Якщо люди 
відчувають свою нікчемність як  особистості, в них також руйнується по
чуття відповідальности".

На рівні апатії основною психологічною характеристикою є відчуження 
та примусовий пошук чудо-розв'язань проблем. Відчуження виступає як за
сіб утечі від тяжкого становища й дуже часто пов'язане з уживанням алко
голю, наркотиків, транквілізаторів, а також поганою соціальною поведін
кою (розпуста та гра в карти вважається відхиленням від носили навіть у 
найдемократичніших суспільствах). Така поведінка спричиняє багато пси
хосоматичних захворювань: астма, виразка шлунку, серцеві захворювання 
тощо. З другого боку, пошуки чудо-розв'язань свідчать про нетерпимість 
до небажаного, але неминучого становища: становища, якому можна зара
дити за допомогою чудо-розв'язання: заклик до радикальних заходів, що їх 
можна дуже легко застосувати. Купівля лотерейних квитків може стати од
нією з обов'язкових форм азартної гри, як  це має місце тепер у Бразилії 
(тут щотижня розігрується дванадцять видів лотерей). Чим бідніші люди, 
тим вони легше вірять у те, що можна розбагатіти за один день.

За таких умов завжди є ризик того, що лідер, здатний зачарувати людей, 
задовольнить потреби суспільства в чудо-розв'язанні: зазвичай це може бу
ти популістський лідер, що обіцяє просто вирішити найскладніші соціальні 
проблеми. Природним у такій ситуації є пошук "козла відпущення". Дуже 
часто вину звалюють на чужинців чи на міжнародні інституції (МВФ, нап
риклад), що може частково пояснити проблему Мальвінських (Фолклен- 
дських) островів для генерала Ґольтієра в Аргентині чи переслідування єв
реїв у Німеччині в роки правління нацистів. У такий час етичні норми як 
окремої особистости, так і всього суспільства зазнають великих змін.

Психоаналітики називають це етикою політичного обґрунтування, ку
льтурою використання особистої чи політичної переваги там, де тільки 
можна, будь-якою ціною і незважаючи ні на які моральні норми (фраза, 
яка звичайно асоціюється з корупцією, непотизмом та різноманітним полі
тичним впливом).

4. У міру того, як  криза поглиблюється, а срціальна надія йде на спад, 
наступають зміни в поведінці. Здебільшого це стається раптово, але потребує 
певних передумов: а) наявности культурних передумов, де має місце зага
льне невдоволення; б) деякої ідеологічної радикалізації (наприклад, полі
тичного або релігійного екстремізму); в) появи керівництва, здатного при
чарувати народ, зібрати воєдино всіх незадоволених і пообіцяти їм виріши
ти всі проблеми; г) деяких критичних випадків чи проблем емоційного по
рядку, які відіграють роль "генерального фактора" (наприклад, інфляції, 
що становить 90 відсотків щомісяця).

5. На цьому етапі ми досягай порога соціальної конвульсії, для якого ха
рактерні загальний соціальний бунт, тотальне насилля, некерованість або
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хаотична стадія громадянського порядку. Це період, коли спостерігаються 
різні вияви агресії, навіть серед звичайних людей. Коли наступає період 
соціальних конвульсій, ніхто не може передбачити, як довго вони можуть 
тривати, як це все може закінчитися чи якої шкоди може бути заподіяно. 
Це як під час війни — здається, що валиться весь світ. У такій ситуації не 
буде нічого надзвичайного, якщо люди закликатимуть до втручання міліції 
та армії з метою відновити громадський порядок. Природно, що можна 
сподіватися різноманітних соціальних наслідків — від крайнього лівого до 
крайнього правого авторитарного режиму. Саме в такий період соціальна 
надія сягає найнижчого рівня.

Соціальна надія

Соціальна надія — це очевидно, найважливіший засіб подолання кризи. 
Вважається, що соціальна надія є найбільшою силою бурхливих часів. 
Словник дає таке тлумачення слова "надія": бажання, поєднане зі сподіван
нями та віра в можливість досягнення того, що хтось сподівається зробити. 
На психологічному рівні надія — це сподівання, деяка схильність поводи
тися певним чином. Отож вона не має нічого спільного з пасивною пове
дінкою. Однак надію не варто сприймати як "природний оптимізм". Надія
— це завжди активна поведінка, "засвоєна в минулому, яка чекає на май
бутнє, через терпимість до теперішнього". Отже, вона обов'язково орієнто
вана на майбутнє, краще майбутнє, це, сказати б, — обіцянка кращого 
майбутнього. Ми тільки можемо сподіватися на те, що здійсняться наші 
бажання й мати надію, що ми досягнемо того, чого сподіваємося досягти. 
Відмова від того, що ми маємо, веде не до надії, а до відчаю.

З погляду поведінки — як  індивіда, так і колективу, соціальна надія — 
це впевненість у тому, що варто боротися, щоб подолати всі труднощі, що 
варто навіть заплатити за це високу ціну. Доки існує така надія, доти зав
жди будуть резерви людської енергії, здатности мобілізувати людську пове
дінку, навіть із непередбаченими жертвами. Однак у міру того, як така н а
дія перетворюється на безнадію, людська енергія випаровується, і на її м іс
це приходить безсилля, розчарування, депресія та відраза. Вінстон Черчіл- 
ль спромігся мобілізувати енергію британців у період другої світової війни, 
працюючи над їхньою соціальною надією, пообіцявши їм тільки "кров, піт 
і сльози".

Коли соціальна надія зазнає краху, поразка починається зсередини. Лю 
ди втрачають здатність відповідно поводитися й вирішувати проблеми, які 
виникають у процесі поглиблення кризи. Спочатку можна спостерігати за
гальний песимізм, потім скептицизм, потім цинізм або навіть відразу, що 
свідчить про те, що люди відмовляються сприймати стан справ у даний 
момент у світлі майбутнього, яке вони також не мають бажання сприйма
ти. Такий взаємозв'язок між кризою та соціальною надією не є постійним і 
однорідним. Він має мінливий характер, постійно змінюється, не обов'яз
ково в арифметичній прогресії. Одним словом, чим далі поглиблюється 
криза, тим більшого краху зазнає соціальна надія. Жодне суспільство не 
може вийти з гіперінфляції без болісних експериментів та втрат.
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