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Роман БАБОВАЛ

КОМАШИНИЙ ВИМІР

виїзд

ми трохи проти волі зранку виїжджаємо 
в країну предками й пророками обіцяну 
недокурок гріха і жменя молитов — в пожмаканій душі 
в кишені — порожня страшна бо духом ми слабі 
а хто накреслив ті стежки якими нам ступати ? 
на кожнім перехресті — янголи підступні замість воронів 
за обрій відлетів віддавна перелітний віщий птах — 
від нього загорівся світ що за побляклим дзеркалом 
ми вирушаємо свідомі що ніхто на нас там не чакає — 
паломники буденного мандрівники ймовірного.

ЗУПИНКА

я — бідний гість нікчемний і непрошений
до вашої країни срібла молока
та оксамиту ненароком заблукав
кінь (пожалійте!) — зморений докраю
води йому подайте краплю жменю проса
(для себе я нічого не прошу)
а як немає — киньте зернятко вівса
щоб завтра він мене поніс подалі в ту країну
нечувану де будуть кланятись мені князі зухвалі
і де в моїй долоні будуть їсти горді королі.

НАПЕРСТКИ

у золотім наперстку цілий світ кружляє — 
напружений спотворений на осі часу 
у срібному — примхливий голуб сивизни 
і сливка ледь розкушена (останки осени?) 
у мідянім наперстку — чи це не бджола 
якій жорстоко діти обірвали крила? 
в бляшаному бунтуються розколені дзеркала 
що для дівчат лише терпку самітність зберегли 
чи знайдеш ти мене колись у паперовому 
де я заснув: сірник між іскрою й пожежою ?
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ДЕРЕВА

дерева поділши між собою ліс 
готуючись до неминучого відходу 
за ніч усі джерела закували 
затамували кровотечу лісового листопаду 
за день довірливих комах приборкали 
і запросивши в гості нас зневолили 
себе проголосивши речниками вічности 
навколішки присіли пильно чатувати 
на перелітне пташеня останнє що 
себе ще дурить обіцянками безсмертя.

ДЗЕРКАЛО

вам панночко у цім просторім дзеркалі 
було так тісно вчора наче б у горісі — 
світ завузький й обмежувальний обрій 
з кохання в некохання ви наївно простувалися 
босоніж нечутлива до ран що не гояться ніколи 
годинник постарівся і зима вже за вікном 
осталися стежки поламані й потоки висохли 
за вами кращі спомини — різкі докори 
вже вас ніхто й не згадує бо в тьмянім дзеркалі 
вам нині панночко так пізно стало.

ПОВТОРЕННЯ

щодень як на початку родишся 
з ребра землі немов із зайвого стебла 
щоранку лісоруб лукавий по росі проходить 
по жолудях хрустять тоді старі клітини дуба 
дрімає поруч із червою в яблуку прадавній сад 
останнє літо дід докурює немов цигарку 
десь на границі самоти і смерти 
а правнук народився нині і вже час 
нам вибиратися туди за тьмяне дзеркало 
де кажуть легендарний цвинтар пахідермів.

ОГОНЬ

огонь проходить поповзом по жовтім полю
огонь скубе траву вчорашню й завтрашню
щоранку лиже жито росами просякле
бджола розносить мимоволі полум'я по лісу
що вужчає в припливі папороті та мохів
нас застає вогонь наївних серед щастя
і виїдає пристрасть виїдає цноту ефемерну
коли вогонь летить — невловний птах
що із пасток вихоплюється неодмінно:
над нами — шум крила й в мілкій долоні — сажа літа.
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ЗЕМЛЕТРУС

чуєш як земля гуде позаду 
як земля розколюється під стопою 
велетнів що нас наздоганяють ? 
роздоріжжя тріскають — паломники конають 
скорені розсипавши з дірявих гаманців 
зайві молитви хрести хрустять над 
наглим урвищем що викроїлося між нами 
(чи існує нині ще невсталена твоя хатина?) 
перед нами землетрус від неба відокремив 
землю і ніхто не знає вже куди тікати.

СНІГ

у лісі випав сніг густий лукавий — 
ведмежа дужа лапа що хрусткі дерева давить 
заморені мохи блукають навмання наосліп 
шукаючи притулок на нічліг там де його 
віддавна вже немає ходить хитрий сніг — 
навшпиньки щоб лісовиків не побудити 
на південь табуни грибів зганяє 
полонить пожирає горобців останніх 
сніг перед нами затирає всі стежки 
що нас вели з нізвідки у нікуди.

ДОЩ

дощ грається твоєю сукнею 
твоєю цнотою моїм коханням — вітер 
дощ рве твій запах на шматки — 
п'яніє комашня коли проходиш мимо 
тією лісовою стежкою що віддаляє нас 
щокрок одну від одного за деревом тремтить 
інакший світ мов чарівніший в кращім вимірі 
(де ти?хто ти? — кому потрібні ці питання?) 
як дощ оголює із вітром твої білі стегна 
остання крапля падає і ми в ній топимось.

ПОЛЬОВЕ

той вітер що росте увосени — іржавий вадливий 
молочний — як в часі поліття з колосків стікає 
в зіниці ненаситного роздмухав він на сніг пухкий 
кульбабу запізнілу і стирчить заломлене стебло вівса 
а соловей у полум'ї роси палахкотить — безкрилий 
куди пливуть оті жита що манять незговірливих бродяг? 
чи зійде і коли обіцяна весна якої не було ще тут ? 
звиває кажуть в усі вітру ластівка своє гніздо 
та кожен вірить лиш у те що бачить: на пустім покосі 
клює останнє зернятко озимки призабутий горобець.
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АВАРІЯ

морська аварія розтрощує неперебірливо 
піратські судна і купецькі каравелі 
нема пророка що кінець їй провістить 
хто вчасно ще до тебе встигне підплисти ? — 
коли пліт нестійкий нечутно потопає 
в аварії буденного стікає невгавуче кров 
із рани що не гоїться стікає з ока світло 
останнім потопельникам ніхто руки не подає 
не торканий аварією дід розказує страшні 
легенди про заблуканих сліпих мандрівників.

СТЕЖКА

так від різкого мінерального в шумке рослинне 
босоніж пробиваюся по кропиві — до нас 
тебе віддавна вже цураються сліпі свічада 
я нас не пізнаю — ані у них ані за ними 
і звідки і куди нам далі? — як невгавно 
щезають необхідні перехрестя перед нами 
десь кажуть в'ється ще остання стежка 
забута усіма обросла густо муравою 
що мала б повести тебе (але хто відшукає?) 
у безпечніший вимір — комашиний.
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ТРИ ЖІНКИ НАШОГО БАТЬКА 

(від імени Альфи — у викладі автора)
!\

Ніколи я не літав уві сні, жодної миті не почувався вільним від Гравітації — 
ні в дитинстві, ні згодом. Судячи ж, як про те розповідають інші, кому випада
ло в снах літати, моя пам'ять про першу жінку і мою рідну маму десь набли
жено така ж нематеріальна, полохлива, як і ваші польоти-сновидіння. Власне, 
навіть про те, що я народився саме з лона жінки, а не вийшов із землі, як 
травина, чи не впав з неба, як дощ або сніг, я довідався значно пізніше, ніж 
про те дізнаються людські діти. Дівчинку, котра незадовго перед війною 
народить мене, знайшли біля села напровесні тридцять третього. Вона й на 
дитину була мало схожа, а чому, я про те й розводитись довго не буду. Голод
— вельми ощадливий у ставленні до робочого матеріалу скульптор. Дівчинка 
сиділа при дорозі біля мертвої жінки — може, матері, а може, тітки чи просто 
випадкової подорожньої, — і дивилася в землю. Мабуть, земля її вже кликала, 
і дівчинка виразно чула той голос, хоч люди, які знайшли дівчинку, ще нічого 
не чули, — всьому свій час. Вони, звісно, теЖ не були ситими, але до голодної 

Журнальний варіант. Усі скорочення погоджено з автором (Ред.).
Вилучений розділ "З картотеки пана Альфи" автор має надію опублікувати окремо (Авт.).
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смерти їм було значно далі, ніж знайді. У когось відшукався малий окрайчик 
хліба, загорнений у чорну хустку, що був не зовсім хлібом, бо з-поміж першої 
весняної лободи, товчених минулорічних жолудів і березової кори справжнього 
борошна там містилася мізерія, — в тодішній хліб його клали чисто символіч
но, якщо взагалі воно було, але той наїдок люди все-таки споживали і годува
ли ним дітей.

Може, саме для власної дитини і було прибережено кусень, але хто сказав, 
що Богом дозволено голодних дітей ділити на своїх і чужих? Дівчинку взяли на 
руки і віднесли на воза, бо від мертвої жінки вже несло трупним смородом, а 
вже по тому дали дитині хліб з чорної хустки. Жінку закопали тут-таки, при 
дорозі, а дівчинку взяв до себе глухонімий Петро, який жив самотиною 
кілометрів за півтора від села, аж за залізничним переїздом, удвох із сином, 
теж глухонімим від роду Андрієм. їхня хата стояла над яром біля мішаного, 
колись панського і доладного, а тепер запущеного лісу, — нині і не вгадаєш, де 
було дворище німого Петра, хіба шматки цегли-сирцю з печі і вкажуть місце. 
Петро промишляв на довколишніх селах теслюванням і привчав до діла 
хлопця. На той час, коли було знайдено дівчинку, ні хат, ні хлівів, ні клунь, ба, 
навіть домовин не замовляли — ті клопоти поросли високим і густим голодом, 
але у Петра, певно, сякі-такі запаси лишилися з попереднього літа — ггродза- 
гонівці чомусь обминали німого, а ще виручала коза. В ті часи реверсії 
християнського милосердя вряди-годи ще давали про себе знати, отож німий 
Петро і взяв дівчинку до себе.

Років три поспіль селяни вважали, що дівчинка теж німа, бо відколи її 
знайшли, вона затято мовчала. Навіть імени її ніхто не знав, тому вже опісля 
один веселий дід на якійсь толоці розважливо сказав: "Нехай, дівко, ти будеш 
Марією, бо негоже людині, дарма, що німій і межи німими, жити без імени." 
А що дівчинка заусміхалася з-поза широкої спини німого Петра, то їй ім'я, 
мабуть, припало до смаку, чи дід і вгадав. До названого ж батька за короткий 
час дівчинка прикипіла. Як він теслював десь по людях, то неодмінно брав зі 
столу шматок чогось ласого для неї, а вже знаючи про те, господарі, аби 
догодити майстрові, завбачливо лаштували гостинця. Марія доїла козу, оброб
ляла сякий-такий городчик. Далі почали її просити в політиці на село. Якось 
по роботі та по вечері жінки заспівали, а коли закінчили пісню, кожній із 
трьох молодиць видалося, ніби їх було четверо. Усі троє здивовано витріщили
ся на Марію, а дівчина, вражена тим, що сталося, продовжувала розгублено 
ворушити губами, ніби про себе молилася. Отак до Марії повернувся голос, 
навдивовижу добрий. Голос прийшов не сам, а з силою - силенною пісень, які 
наче були посіяні кимось у Маріїній пам'яті, а зійшли лише тепер. До загадок 
в історії з Маріїними співанками треба віднести і те, що їх чув німий Петро. 
Важко збагнути, яким робом і вухом він сприймав пісню, але, повертаючись 
додому, трусив над головою вказівним пальцем і розтягував-розкрилював 
грубезного рота — це якщо Марія співала. Коли ж на подвір'ї було тихо, Пет
рові очі ставали колючими і він запитально-тривожно звертав їх до Андрія чи 
на котрогось із попутників. Здорового, як віл, і незлобивого, що тобі стара 
жаба у тихому ставку, Петра ударила кроква, як будували сільський клуб. 
Одним кінцем вона впала йому, коли він, зігнувшись, тесав, саме на поперека. 
Хоч і далеченько від села знаходилась садиба німого, а гості справно тоді ішли 
та й ішли, наче Петро за своє життя і іріха не знав.

Голова колгоспу привіз двокілкою лікаря з райцентру, але на смерть немає 
влади. Місце на сільському цвинтарі, що стало Петрові останнім притулком, 
вказав сам Андрій, молодий, дужий, а не знати j з якої гадки накопав поряд 
горбок, — у наших краях кажуть "зацюрив". Чи могло тоді хоч одне з людей, 
котрі віддавали останню шану Петрові, передбачйти, що не встигне двічі зазе
леніти і зжовкнути трава на його могилі, як переляканим десятком, більше
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озираючись навсібіч, аніж витираючи сльози, вони похапцем загортатимуть 
отут Марію? Вона наклала головою по-дурному, ні за цапову душу, коли мені 
вже було півроку. Останнє вже само по собі має свідчити, що за якийсь час 
після смерти мого діда Петра Андрій з Марією почали жити як чоловік і 
жінка, — вони того не розголошували і весілля не збирали, але відколи було 
помічено, що Марія понесла, то ніхто із селян і виразного подиву не подав, 
наче інакше не могло й скластися, наче саме на цю роль німий Петро привів 
напівживе дівча до власної господи. І що вже там сталося на залізничному 
переїзді, коли пізнього вечора моя мати поверталася із села додому, жодна 
жива душа, мабуть, не знає. Були й серед німців люди, а траплялися і сатанин
ські діти. Жінки ж — вони в одному послідовні, що навіть бояться так, ніби 
заграють із власним страхом, заохочуючи тим чоловіків до відчайдушних вчин
ків. Глибоко ж у душі жінки безстрашні з усвідомлення своєї вищости, пра
вильніше, неналежности до суто чоловічих усобиць. Моя мати і гадки не мала, 
що війна повинна була якось її обходити, жінку, в якої боліло у грудах молоко 
і щеміло за давно не годованою дитиною серце. Вона летіла через переїзд, і 
німець біля сторожової будки, певно, важив для неї, як для вітру трава абощо. 
Марія не те, щоб вірила, буцім у неї не стрілятимуть, — вона не знала, що в 
груди, налиті ущерть молоком, можна стріляти. Її стратили — майже впритул. 
Тою автоматною чергою років на три-чотири було розстріляно і мого батька 
Андрія. Природою позбавлений голосу і слуху, він і без того мався відгород
женим від людей стіною, хай ніби прозорою, бо з жителями села його багато 
що єднало, а все ж то був мур до смерти. Наглий загин Марії, здавалося, 
порвав назавжди всі нитки, що в’язали Андрія з людьми із-за переїзду. Батько 
зрікся свого ремесла і закопав глибоко в землю теслярське начиння. Я, звісно, 
не пригадую, як те робилося, — натомість пам'ятаю інший день, коли він узяв 
заступ, шматком цегли зчистив із нього іржу і пішов на город. Я побіг за ним 
назирці і разів зо два перечепився об торішнє картоплиння. Невимірним було 
моє здивування, коли батько почав діставати на світ божий інструменти, які до 
того мені бачити не випадало. Малому хлопцеві неодмінно тоді мало здатися, 
що й залізяччя виросло точнісінько так, як росте картопля, буряки чи морква. 
Але це вже сталося по війні, через кілька днів після приходу на наше занедба
не обійстя матері Люби. А до того батько геть здичавів, поріс густим волоссям 
на голові й обличчі, й до нашої хати прибилася вівчарка.

Її Андрій не прив'язував, і вона привільно гуляла довкіл садиби та в лісі, 
наганяючи жах на все живе. Ту суку я довіку не забуду, бо саме ж завдяки їй 
спромігся на перші слова. Хай це були і не зовсім слова — найвірогідніше, 
поганеньке наслідування собачого гавкоту, та незважаючи ні на що, заслуги 
вівчарки в моєму становленні очевидні і безсумнівні. Вона була до мене 
напрочуд ласкавою і по-своєму любила хлопчика не менше, а мо' де в чому й 
відданіше за німого Андрія. Людська любов більшою чи меншою мірою 
завжди хвора на егоцентризм — дике материнство цього почуття майже не 
знає, коли справа стосується дитини. Четвертою була стара і вже геть сліпа 
коза — отак ми і перебули воєнне лихоліття. Яким побитом вдалося нам ви
жити, вже забрав той секрет у могилу глухонімий Андрій, вдатний майстер, 
вірний чоловік трьох жінок. Певно, з природи був я нічого собі дитиною, що 
жодна напасть не відпровадила мене до ірію. Єдиною білою плямою, 
еволюційною неповноцінністю — і тут німий батько нічим не міг мені 
зарадити — було незнання мови. Дитині вже виповнилося чотири роки, а вона 
все ще лишень гавкала по-собачому. Історія прикра, але кого в тім винити? 
Дійшло до того, що наша садиба ледь не стала клятим місцем, а батьком, вів
чаркою і навіть мною сільські жінки страхали малих байстрюків, котрих війна 
наплодила, як грибів погожої вільглої осени. А воскресила нас, реставрувала, 
ніби з глибокого глинища за довгі чуби витягла, обкарнала шевськими ножи
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цями на наших заструпяених головах мички волосся, де отарами привільно 
паслися воші, а батькові ще й бороду поголила жінка на ім'я Люба. Не знаю 
достеменно, хто намовив батька взяти її за дружину, але то був прозірливий 
чоловік, адже незаміжніх дівчат, молодиць і вдів повоєнної пори розвелося до 
дідька і не штукою було помилитися вибором. Виразно бачиться, мовби вчора 
було, як мати Люба розпалює піч і кидає туди наше лахміття, далі нагріла 
води, дістала з-поміж немудрого свого приданого шмат грубого сірого мила і 
довго купала нас у дерев'яних ночвах, аж глиняна долівка розкисла на болото. 
Далося мені в пам'ятку, якою лоскітною і болючою водночас була та купіль. 
Батько, ймовірно, дуже соромився і щось голосно гув, ніби в димарі вітер, а 
мати Люба повинна була реготати і навмисне ще завзятіше драїти намиленим 
сіном наші спини та й усе інше — дякувати Богові, тоді я ще не знав статевих 
делікатностей. Через тиждень почув у яру постріл і коли побіг туди, побачив 
нашу вівчарку, що спливала кров'ю. Вона зажурено подивилася на мене і 
померла. Я привів до неї батька, він викопав могилу, поховав убієнну і на тім 
місці посадив ліщину — дотепер знати. Вже незадовго, не більш як за годину 
до смерти мати Люба зізналася мені, що то вона взяла гріх на душу і намовила 
сільських парубчаків, аби за пляшку самогону застрілили вівчарку. Чого-чого, а 
зброї тоді не бракувало. Сука одразу після приходу матері Люби на нашу обору 
відчула в ній суперницю і мусила або поступитися місцем людській жінці і 
піти світ за очі, або померти. Але піти від нас було понад її силу. Тому вона 
благородно прийняла смерть, котрої не могла не передчувати і зуміла б її 
уникнути, аби захотіла те зробити. І через десятки літ по всьому я кажу: вічгіа 
пам'ять вівчарці. Хай білі її кості в землі під ліщиною не мають зла на матір 
Любу і на хлопців з обрізом, що по християнському звичаю пом'янутій собаку 
за чаркою сивухи.

Якогось дня повів батько матір Любу і мене на сільське кладовище, суціль у 
горбах, точнісінько таких, як батько насипав на вівчарку. Я навіть було поду
мав, що саме тут люди закопують своїх застрілених собак, але й Бог би пода
рував дитині оце видиме блюзнірство, бо звідки ж, звідки хлопчикові, котрий 
спершу навчився гавкати, а вже потім говорити, було знати, як воно є 
насправді? На двох могилах, де поряд одпочивали дід Петро і мати Марія, ми 
випололи зілля, вимостили горбики дерном, а дещо згодом удвох з матір'ю 
Любою посадили тут чорнобривці, нагідки і мальви. Але навіщо батько біля 
Маріїного пристанища зробив іще один копець? Може, ніхто б довіку з нашої 
родини вже не вмер і не сколихнув миру в моїй душі? Така ж вона була чиста і 
прозора, що за дня в ній, мабуть, відбивалися хмари, а вночі — зірки. Хоч і 
запізно, а все ж я сказав своє перше слово, — цілком імовірно, що ним було 
саме слово "мама", а далі я вчився говорити, ніби на санчатах летів з гори у яр. 
Я так розігнався в своїй науці, що й дотепер не можу спинитися і нещасним 
почуваюся саме тому, що начебто всі слова вивчені, що все вже позаду, майже 
все, окрім того, що лишилось не названим людьми, які жили до мене, тому 
саме мені належиться звершити цю святу справу, але я, тесля, до неї не 
здатен... Далі кудись поділася наша стара коза. Може, її вполювали вовки, 
однак я навіть не встиг як слід вижуритися за нею, бо того ж, здається, вечора 
мама Люба народила Катрір...

Те, що я на ті часи був Дитиною, а отже, і дня не збігало, аби мені хоч щось 
та не відкривалося вперше| саме по собі багато каже, але ж ми жили відлюдь
ками, хлоп'ячі мої мандрівки замикалися лісом, яром та полем, а коли й 
випадало зрідка подибувати в селі ровесників, то вони були для мене значно 
незбагненнішими, ніж ліссва трава чи зірки у нічному небі, — кажучи дещо 
простіше, окремі, цілком звичні для хлопчаків мого віку речі і події були для 
мене катастрофічним дивом, як, уявімо, вертоліт для неандертальця. А що 
поряд не було чоловіка, котрий би розтлумачував бодай натяками оті чудасії і
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таємниці, що зусібічним фронтом ішли на мене, то в пошуках пояснень я 
заглиблювався у малу власну душу і дуже важко розсовував її тісну шкаралущу, 
розширював територію, яка неподільно мені належала. Саме звичка пізнавати 
світ самотужки поклала наріжні камені отієї відсгоронености, що насторожує 
людей, а часом і настроює вороже супроти мене. Ще й нині трапляється, коли 
я, мов укопаний, мов тричі тороплений, зупиняюся перед явищем, прозорим 
для кожного смертного з його далекого дитинства, а для мене муровано 
темним, непідвладним свідомості, як ото було, наприклад, з народженням 
Катрі. Я вжахнувся з цього створіння, котре нічого мені не нагадувало. Воно 
не гавкало і не говорило, одначе подавало якісь звуки і очевидно було живим. 
Тепер мені нелегко реконструювати перебіг тодішніх моїх почувань, але й 
домислювати ситуацію уявою чи посередництвом пізніх у часі знань не можу, 
бо це б виглядало неправдою понад міру. Пам'ятаю втечу, нічний ліс і гострі, 
холодні очі майже кіплінґівської вовчиці. Певно, це була-таки самиця, якщо 
вона насмілилась обнюхати беззахисне людське дитинча і не посміла зробити 
йому боляче, але я простягнув до неї руку і заглибив у шерсть пальці, як часто 
було з вівчаркою. Вона стояла біля мене, доки рука не зігрілася, і до ранку 
навідувалася ще два чи й три рази — востаннє начебто з вовченям; на світанку 
мене обступила дрімота, отож третій прихід вовчиці з вовченям міг мені 
просто наснитися. Що її вабило до хлопця, зляканого появою в хаті 
немовляти, не здатен сказати жоден смертний, бо це щось на кшталт полтер
гейсту. Але я грів руки в густій вовчій шерсті і, звісно, ніколи цього не забуду, 
хоч єдиною людиною, яка спокійно повірила моїй розповіді, була мама Люба. 
Ми неодноразово поверталися до цього випадку, і щоразу мама Люба 
загадково і трохи лукаво усміхалася, ніби це вона з Катрею перекинулися тоді 
вовками. Якщо вже немає інших тлумачень таємниці, то чом би не пристати і 
на таке, хай казкове і химерне? Зрештою, історія поступу вселюдської 
культури саме й була історією заміни одних уявлень про явища іншими: 
фантастичних — логічними, ірраціональних — математичними. І щось таке, 
що існує вже тепер поруч зі мною, але відкриється, мабуть, мені лише після 
смерти, наштовхує мене на здогад, що ми віддаляємось від істини, гнані до 
прірви ненаситною спрагою очевидної правди, однак пізнаємо лишень все 
потворніші, все підступніші маски антиістини. І материнство — довічна 
пітьма. Швидше люди навчаться літати, як птахи (це при тому, що 
ймовірніше, вони й ходити невдовзі утратять здатність), аніж освітять усі 
шпарини праматеринської психіки.

Кілька днів я кружляв довкола нашого подвір'я, вигадливо уникаючи зуст
річі з батьком, що метався між хатою і лісом, розмазував по щоках великими 
кулаками брудні сльози, роззирався здичавіло під кожен кущ, шукав мене в 
густих кронах, інколи йому здавалося, що нарешті він уздрів дитину, — тоді 
погрожував уявлюваному мені кулаком, але той, котрий увижався йому, не 
квапився залишати насиджене на дереві місце, і він, розуміючи, що так нічого 
не доб’ється, ніжно, вибачливо, а проте з упертою заікличністю усміхався, ніби 
підбадьорював до посмішки і того, що на дереві... Одного разу з невимовного 
жалю до батька і до. себе (принаймні, так мені мусило здатися тоді, — лиш 
пізніше збагнув, що то мене вжахнуло передчуття власного грядущого) я 
голосно заплакав — глухонімий батько різко повернувся в мій бік, хоч не мав 
почути, не повинен був, і повалився в траву, наче умить йому відняло ноги. Я 
підбіг до нього, але він так плакав, як люди не плачуть з радости. Твердо 
певен, батько плакав із відчаю, що не міг сказати мені чогось дуже важливого, 
найголовнішого. І в ті хвилини, коли я геть заплутуюся в собі самому, коли 
вже не маю чого їсти і пити, чим дихати, а войовничі адміністратори при 
краватках та з кокардами на кашкетах звужують довкола мене свій 
страхітливий і незбагнений танок гонитви за тим, хто збудив їхню пильність
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втечею від самого себе, аж тоді мені починає здаватися, ніби ось-ось 
здогадаюся, щ о тоді хотів сказати батько; я тужуся, підтягуюся на тонкій 
струні відчаю до батькової душі; ще хвиля — і торкнуся її вустами, а відтак 
порятуюся, звільнюся і звільню інших, але все несподівано рветься і я теж 
падаю, як стояв, і давлюся сльозами, як того далекого дня мій батько. 
Адміністратори вже тут, однак вони розчаровані, хоча вперто продовжують 
шукати. На їхню думку, той, що втікав, неодмінно злочинець — треба лиш 
знайти речові докази. Я байдуже дивлюся в порожню темінь і думаю, що аби 
вони були моїми дітьми, струна б не порвалася і я б неодмінно дотягнувся...

Чи можу я тепер собі сказати, що в ті дуже далекі часи у моїх почуттях до 
немовляти все переважала ненависть? Або страх чи огида? Часто-густо прони
зує мене гадка, що дійсне минуле, а також наша пам'ять про нього — зовсім 
різні світи, які мають одну лише спільну точку в безмірі космічного духу, — 
власне людину, к о т р а  к о л и с ь  ж и л а  і к о т р а  т е п е р  з г а д у є .  
Ми повертаємось до споминів щоразу з іншим джерелом світла і з новими 
еталонами, з незнаними досі критеріями вад і чеснот. І що більше днів і ночей 
віддаляють нас від пережитих картин і подій, то все свавільніше ми поводимо 
себе на просторах памяти, ніби живемо вдруге, втретє — вишуканіше, 
чистіше, вище та вище здіймаючись над рівнем минулого чи й заглиблюючись 
у підземні його пласти. Відтак заднім числом люди стають володарями найвар- 
тіснішого з багатств — непродуктивної мудрости, безпідставного щастя, 
оскільки така мудрість і таке щастя назавжди замкнені в собі, мов скорпіони, 
залляті прозорою епоксидною смолою. Подумки я вбивав Катрю десятки разів
— аби їй стільки було життям зафрахтувалося, скільки я їй смерти бажав, і 
вона, напевне, б мене пережила. Вже по її заміжжю і після мого повернення з 
війська ми сиділи з нею за столом, вона ритмічно билася потилицею об 
віконну лутку і втомлено голосила: "Чого ж ти, братику, не довів діло до кінця? 
Утопив би мене в яру, та й стала б я невинним янголом на віки-вічні..." 
Авжеж, Катре, янголом — з такими-от крильцями тендітними, як у нетлі. Пе
репурхувала б з одного чужого гріха на інший, мов з квітки на квітку... Але я 
не Бог, сестро, аби звільняти смертних від написаних їм долею мук. І жоден із 
сторонніх, хай би на який щабель не злетів би він у нашім високім курнику, не 
звільнить від того мене, не має на те природного права, аби й кукурікав, аби й 
квоктав чи защебетав по-солов'їному. Лише собі самому я Бог, бо ніхто не 
здатен погасити полум'я під ногами у мене, якщо я справді віднайшов у 
темних лабіринтах власної совісти шлях до Бога і викликав його з напівзасипа
ної нори на світ білий: "Виходь, Боже, хоча б через двері мого тіла, бо заги
неш, учадієш — рятуйся, Боже, якщо тобі роковано бути безсмертним! Тікай і 
не озирайся, доки очі тобі не засліпить ранкове сонце..." Зненавидь і огида до 
немовляти в обкаляному і мокрому ганчір'ї холодно жевріли в сутінковій душі 
хлопчика, тятива терпіння слабшала уві сні і тугішала за дня, коли мале 
кричало і його треба було колихати, аж доки не зачне уся хата гойдатися в 
очах, а проте в сутінках почувань не згасало світло і з кожним днем вогонь 
робився все відчутнішим. А чим би те могло бути іншим, коли не вогнем? Хто 
з вас на цім знається доконечно, ліпше за чоловіка, що був свідком з'яви 
джерела енергії незнаної, самодостатнім її" об'єктом і суб'єктом, став згодом 
слугою джерела, його носієм, мандрівною робітнею ненав'язливого, але саме 
тим і підступного тепла? Мале дівча плутає кривулями, втікає, не здогадується, 
що втікати далі й далі, як того вимагає цільова спрямованість самого слова 
"тікати", їй не дозволяє страх перед крапивою і бджолою, які неодмінно 
скривдять на чужій території, а може, і не страх — просто правила іри, 
віддзеркалення нашою свідомістю незбагненних космічних ритмів: згорай — 
не згори, втікай — не втечи, вмирай — не умри... Навіть першим людям слова 
були сутінковими орієнтирами, спробою овиразнити світ, але слова ніколи не
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були і не стануть річчю, на яку вказують, метою дії, на яку натякають. І не 
хоче втікати від мене по-справжньому мала Катря, падає горілиць у траву, але 
в руки не дається, хвицяється кривими ноженятами, б'є кулачками по моїй 
голові, сміється, аж бульбашки з носа вистрибують. Руки маленькі, а все ж 
обличчю боляче. Відвертаю убік гблову і зовсім не дивуюся, що кроків за 
десять стоїть і ніби аж замилувано стежить за нами вівчарка, а мо' й вовчиця
— котрій вкоротили віку чи та, що тоді в нічному лісі приходила до мене, — 
найвірогідніше, інші. Однак всерйоз я ніколи й не намагався наздогнати 
Катрю. Що не рік, страх перед можливістю врешті-решт зловити сестру ставав 
усе незбагненнішим, тривожнішим, важчим. Я мав сильні ноги і кількома 
стрибками скорочував відстань поміж мною і Катрею — простягни руку і 
вхопиш її за квітчасту блузу, але сила витікала з рук і ніг у землю. Я опускався 
на траву і спазматично ковтав повітря, наче картоплю з вогню. Було боляче, 
але біль був лише ширмою, за котрою стояли любов і сором. Хіба ж знав, що 
вчиню з Катрею, коли вона одного разу навмисне піддасться і впаде мені на 
руки? Рано чи пізно це мусило статись, тому я відмовився від звичних наших 
прогулянок на луку чи в ліс, накрив несподівано її запросини мокрим рядном 
якоїсь брудної репліки, чим здивував і образив сестру. Вона сторопіло стояла 
посеред двору і дивилася мені в спину. Я йшов із сокирою до повітки ніби 
цюкати гілля і чув, як вона дивиться. Чи повірите, і досі відчуваю той погляд 
так, начебто в спину поволі заганяють щонайменше десяток голок водночас, 
біль відлунює в думках, вони крижаніють і тріскаються, мов курячі яйця на 
морозі. Хай порятує вас Господь від кохання до рідної сестри...

Батько довго не брав мене з собою між люди, а може, і сам я того не 
прагнув, бо, кажу відверто, почував себе в селі ніяково. Коли навесні перед 
проводами усі вчотирьох ми рушали на гробки опоряджувати могили діда 
Петра та матері Марії і зустрічні віталися до нас, я був твердо певен, що ті 
чоловіки і жінки, діди і баби зичать доброго здоров'я майстрові Андрієві, 
другій його жінці Любі та їхній дівчині Катрі, — мене ж просто не хочуть 
завважувати. Бачать, але бояться зупинитись на моїй постаті уважним 
поглядом, ніби був на мені якийсь особливий знак віковічної застороги, 
котрий інформував їх, що перш ніж вимовити слово, я почав гавкати, що 
темної ночі мене пожаліла в лісі вовчиця, що я ладен був убити, а далі покохав 
рідну сестру, що лягла переді мною самотинна доля і навіть мерзла земля мені 
відмовить, вкаже на зорі... Коли ми поралися біля могили матері Марії, мене 
зовсім не дивувало, з якою ретельністю і любов'ю, витираючи раз-по-раз 
сльози, сама собі усміхаючись, мати Люба працювала біля останнього 
пристановища своєї попередниці. Саме на її вимогу батько змайстрував і 
поставив на могилі дубового хреста. Пригадую, він працював над ним кілька 
місяців і часто-густо навіть ночував у прибудованій до сараю майстерні. Мати 
Люба носила йому туди їсти, а повернувшись, розгублено усміхалась і 
озивалася на ту батькову роботу одним словом: "Нехай..." Коли я вперше 
побачив хреста, мені в пам'яті чомусь проступила вівчарка, а вже по тому — 
невиразне обличчя жінки, яка, мабуть, і була матір'ю Марією, розстріляною з 
автомата на залізничному переїзді. Страшно собі уявити, як угвинчувались 
шматки металу в жіночі груди і закипала змішана з ’молоком кров. Молоко і 
куля — ці два слова не можуть стояти поруч. Але мушу тут їх єднати — 
всупереч здоровому глуздові, бо того вимагають принципи вистражданої мною 
правди. Але навіть моєю правдою послуговуючись, не розповісти про 
батькового хреста, котрим німий Андрій нарешті сказав і своє високе слово. 
Хрест і досі стоїть на тім місці, де його поставили, — в узголів'ї нашої матері 
Марії, але він ніби спільне вітрило для шести могил: крайньої зліва — 
глухонімого Петра, далі — матері Марії, матері Люби, батька Андрія, сестри 
Катрі і праворуч останньої — матері Соньки, третьої нашої матері, яка

15



подарувала знудженому світові бо' зна й що ляльку Варвару, смуток і ганьбу, і 
пережила глухонімого майстра і дочку його від другої жінки. Але третя мати — 
це вже з новітньої історії, бідної на святкові таємниці, на сутінкові невиразні 
почування — натомість перенавантаженої мулькими буднями та непомірним 
рядом розчарувань. Хоча б те, що на початку новітньої історії, за життя Софії 
Микитівни, мої очі не народили жодної справді гарячої сльози, а душа, 
випалена дотла іронією, ані разу не стрепенулася передчуттям чи здогадом, 
націленим кудись далеко, значно далі, ніж здатен сягнути інтелект, — це вже 
має свідчити саме за себе.

Коли мені сповнилося чи не дев'ятнадцять, почуття, пов'язані з Катрею, 
знайшли, здавалося, рівнинне русло, аби нести на собі човни буденних 
клопотів і реальних справ. Школяра з мене не вийшло... Яйце трісло завчасно, 
і перед очі старенької вчительки і моїх ровесників із-за переїзду постало 
незбагненне створіння, цілком визріле для захисту і нападу, але не для покори. 
Виразно пригадую тих кілька днів у школі, кожен з яких починався піснею 
про сизокрилого орла, але голос матері Марії мені не передався, — можливо, я 
замало випив молока з її ірудей. А що я вперто мовчав, то бабуся-вчителька 
покликала однорукого директора школи, котрому війна залишила правицю 
власне для того, аби мав чим тягати за вуха і без того нещасних дітей. Неда
ремно першою моєю наставницею була вівчарка, бо я прокусив тому чоловіко
ві руку до крові і більше до школи не пішов. Читати мене навчила мати Люба, 
а вже решту знань я визбирував, як дика птаха холодної зими коштовний 
наїдок. Однак сестру, коли її віддали в науку на село, зустрічав на переїзді 
справно... П'ятнадцятилітнім хлопцем я вже міг самотужки зробити ощип на 
хлів, віконну раму чи й хвильончаті двері, і мати Люба мусила залишати хату, 
коли я купався. Дистанція між нами вочевидь зросла, але ми так і лишалися 
усі четверо ніби зв'язаними спільною артерією; вона лиш напружилась, хоча 
традиційні наші мандрівки до могил час від часу будили в мені незбагненну 
кволість і бажання знову зануритись у тугий букет запахів, що струменіли з 
долонь матері Люби. Я уникав її погляду, ніби вона знала про мене щось таке, 
в чому я сам собі боявся відкритись. Так тривало довго, але одного разу за 
вечерею я зауважив відсутність того знання у материних очах, а відтак ніяко
вість в одну мить розвіялась. Вирішив перевірити власне відкриття і знову 
нагострив погляд — сумні вицвілі очі молилися на мене і про щось благали. Я 
ще не вмів читати поступу смерти і чимось незначущим погасив тривогу. А за 
кілька днів по тому Катря, на кожному слові затинаючись, попрохала, аби не 
зустрічав її на переїзді, позаяк вона вже доросла... Я не надав належної ваги її 
словам, і наступного вечора трапилося те, що мало трапитися. Той, що цілував 
її вже по наш бік преїзду, ні в чому не був винен, лише з роками я дійшов 
такого висновку; той, що її цілував, певне, вже сивий; я навіть імени його не 
знаю, не відаю, де він тепер, як йому ведеться, — може, сестра була б з ним 
щасливою, однак тоді я замалим його не покалічів. Катря упала мені в ноги і 
руками, наче конопляними путами, зв'язала їх, заголосила. До того мені 
траплялося бувати в райцентрі, але я ще не знав простої штуки, що селюкам 
місто може подобатися, доки воно зоддалік і збоку, — переважною більшістю 
люди від землі надто тяжко вписуються в міську релятивну етику, в суєтний 
прагматизм до парадоксів неоднорідної, як багатоскладникова емульсія, маси 
городян. На той час мене вабив зовнішній екзотизм міських вулиць і будинків, 
а що стосується базару, то він був чи не найбільшим дивом з моєї юности. 
Саме тому проблеми вибору переді мною не стояло. Я навіть не замислювався, 
куди піду, наче одвіку було так покладено, що всі праведні стежки та шляхи 
ведуть до міста. Відштовхнув Катрю і навіть не озирнувся на того чоловіка, чув 
лише, як він десь ізбоку коли б не сякався кров'ю, — та й пішов. Що вже мені 
плелося нічною дорогою, куди і навіщо була оця друга втеча від Катрі, яка
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сила штовхнула мене побити того, котрий її цілував?.. Мої вчинки й дотепер 
витікають з джерела інтуїції, а механізм логічних суджень вмикається лише 
згодом, часом надто пізно, аби можна було щось переграти чи змінити. Хіба ж 
не так воно трапилося з тою ж таки тіткою Сонькою чи, як вона спершу сама 
попрохала себе називати, Софією Микитівною, хоч, певно, душею і тілом 
прагла пестощів далекосяжних, — на Софієчку відгукнулася б з іншого кінця 
міста? А зварилося, що син батькові сватом став... Хто мене переконає, буцім 
із самісінького початку дикою споконвіку інтуїцією я не передбачав саме 
такого виверту долі? Коли дістався до міста, я ще мав у кишені трохи грошей, 
кілька днів жив туристом, блукав вулицями та парками і вперше в житті 
зайшов до божого храму — до церкви святого Андрія Первозванного, де 
згодом на вимогу вихрещеної з жидів і, може, саме тому вельми скрупульозної 
в релігійних канонах Софії Микитівни охрестили дев'ятнадцятирічного 
парубка на ім'я Іван, але хлопець задовго до хрещення, ще в хаті глухонімого 
батька, вигадав собі таємне ім'я Альфа, а, прибившись до міста, саме цим 
чудернацьким іменем і назвався — піп чмихнув багатозначно, проте парубка 
так і записав, оскільки перша літера грецького алфавіту нічим не завинила 
перед православною церквою, — скорше, навпаки. Ночував я на залізничному 
вокзалі і чимось привернув до себе увагу молодиці з буфету, бо ж коли у мене 
закінчилися гроші і вже два дні поспіль не мав ріски у роті, вона покликала 
мене і попрохала переставити ящики в підсобці. Схоже, молодиця й без того 
могла мене нагодувати, але щось їй вказало на неприпустимість дармівщини. 
Найперше вона була хитрою, а вже потім доволі розумною і на найбільшій 
можливій глибині жіночої душі — підступною. Що стосується мудрости, то 
вона прийшла до жінки запізно, після смерти німого Андрія, аж тоді 
заповнила її душу доостанку і розчинила зло, як ходила вона, третя жінка мого 
батька, в село на кладовище, до п'ятьох могил, запашних, як шлюбна постіль, 
виривала зілля і садила квіти та з умиротвореним усміхом зупиняла свій 
погляд на тому місці, де я накопав за сімейною традицією місце для шостої 
ями. Молодиця не кокетувала і не загравала зі мною — в тому був також 
далекий розрахунок, бо ж на обличчі моєму вже тоді читалося неприйняття 
навіть мізерної фальші. Я не пояснював їй, звідки прийшов і за чим. Скупе 
"втік з дому", може, і не вдовольнило її, однак вона того нічим не виказала, і 
впродовж тижня я виконував при ній обов'язки вантажника, за що Софія 
Микитівна тричі на день мене годувала, спати ж я вкладався в залі для 
пасажирів. Завтрашній і позавтрашній дні не те щоб завдавали мені клопоту,
— просто уникав гіркоти роздумів, хоч ішлося до зими і далі так тривати не 
могло. Одного разу Софія Микитівна сказала, що живе у власному будинку, 
залишеному їй чоловіком-небіжчиком, який хворів на туберкульоз і з яким 
вона дітей не діждала; будинок на два ходи, і можна було б поставити ліжко в 
чоловіковій майстерні, де він ремонтував годинники, а вже за житло 
розрахуюся, як забагатію. Вона ж напитала мені місце на меблевій фабриці. 
Там я штабелював дошки і шалівки, аж доки майстер не зглянувся наді мною 
та не перевів учнем столяра, певно, він приятелював із Софією 
Микитівною. В учнях я походив лише день, бо знуджений за деревом, одразу 
ж видав, як мені згодом пояснили, ледь не дві змінні, норми.

Мій учитель Прохорович, який спершу прозоро поставив умову про 
"учнівські", злякано дивився на мої руки, і похмільна скорбота розросталася 
йому до страхітливих масштабів, життя майстра катастрофічно втрачало сенс, 
бо ж досі йому багато прощалося саме завдяки винятковому хисту і волячій 
працездатності в кінці місяця. Звідки було мені знати, якого болю я завдав 
дідові, дарма, що й не зумисного? Адже і йому було невтямки, що може 
існувати душа, в котрій робота і честолюбне суперництво зовсім не пов'язані 
між собою, не те щоб ворожі одне одному, а просто несумісні, як і оті
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дев'ятиграмові кута з молоком матері Марії. Дотепер я не можу збагнути, яким 
чином має узгоджуватися акт народження штуки з матеріалу, що є 
продовженням функцій природи, з так званою продуктивністю праці? 
Паперова квітка, бутафорний пряник для дурників, що живуть не творенням, а 
спортивним азартом, — он воно як мені видається. А проте всі в цеху були 
одностайні, що я тяжко образив Прохоровича. Земля тріснула у мене під 
ногами, а з тріщини, що утворилася, повіяло присмерковим холодом 
самотности. Поволі я почав задкувати до передчуття приречености на одвічну 
несумісність із братами і сестрами по виду. Я ще не міг пояснити цього 
словами, але вже бачив себе сьогоднішнього, змученого гонитвою, а ще далі — 
на нічній лісовій галявині палало високе багаття і чоловік посеред нього 
мужньо віддавався вогненним жорнам — перетворювався в борошно з іскр, 
диму і попелу. Це було очевидним поділом чоловіка на дух і тіло, вивіль
ненням духу. Саме тому в теперішнім часі вже нічого не страшно, але так було 
не завжди. Аби випити страх смерти і перетравити зусібічну самотність, 
вділивши їй належне місце необхідної складової людського духу, я мав пройти 
шлях довжиною в шість могил. Однак тоді було лише дві могили і земля 
готувалася розступитися знову, а третя жінка мого батька розпускала мою 
долю на шовкові нитки, аби плести на нього тенета, хоч про існування 
глухонімого Андрія ще й не здогадувалася. Мисливський інстинкт наказував 
Софії Микитівні чинити саме так, а не інакше. Спершу знак жертви 
привидівся їй над моїм чолом; — одної ночі я прокинувся від нестерпно 
гарячого дихання істоти, що прийшла до мене в ліжко. Це був дивний вогонь, 
що не руйнував темряви, однак здатен був, не зустрівши вогню, рівнозначного 
по силі, перетворити чиє-завгодно тіло на попіл. Хто знає, чим би скінчилося 
це змагання, аби двома днями пізніше вранці біля прохідної мене не зупинив 
чоловік із села. Я пішов за ним у провулок, де стояла підвода-однокінка, а на 
ній, звісивши до землі ноги, поклавши голову на зігнуті в ліктях та на коліна 
зіперті руки сидів згорблений глухонімий Андрій. Він подивився на мене 
свинцевими очима і відвернувся. Я сів на підводу -з іншого боку і відчув 
спиною батькову спину, чоловік із села коротко "нокнув", і ми поїхали. Дорога 
була мовчазна і рівна, але мене не полишало вражежя, ніби ми збираємося на 
високу-високу гору, — важко дихав кінь, натужно скрипіли колеса, стугоніло у 
вухах. З гори назустріч нам узявшись за руки легко ішли літній чоловік і 
молода гарна жінка. За ними бігла вівчарка. Я впізнав її, а відтак здогадався, 
що чоловік — то мій дід Петро, а жінка — мати Марія. Це були, безперечно, 
вони, бо хто ж інший міг іти нам назустріч отак легко та й розминутись, навіть 
не глянувши в наш бік? Вже як нас розділяло кроків зо двісті, вони 
зупинились: ставний чоловік, струнка жінка і хижа вівчарка. Жінка начебто 
прощально помахала нам рукою, і всі троє присіли біля поваленої бурею верби 
обіч шляху. Я подумав, що, можливо, це мені сниться, і вслід зауважив собі, 
що тут вони сидітимуть довго, доки до гурту не пристане ще хтось сподіваний 
і любий їхньому товариству. Біля двору мені подала руку Катря і повела до 
хати. Вона залишила нас удвох з матір'ю Любою. "Іване", — нібито сказала 
мати Люба, — і я здригнувся, давно мене Іваном ніхто не кликав, на фабриці 
Альфу переінакшили на Аліка, а Софія Микитівна взагалі уникала називати 
мене на ім'я, мовби боялася накликати з того світу нечистого, — "Іване, 
прости, коли завинила. Мо' щось не до ладу було, так міняти вже сили 
немає..." Однак вже тоді, біля ліжка матері Люби, я дійшов висновку, що 
людський дух навіть на смертному одрі лишається невичерпним. Якщо життєві 
сили, саме ті сили, завдяки яким ми ще можемо щось переінакшити, і 
витікають із нас, то душа вмирущого мусить наповнитись новою енергією, про 
небуденну сутність котрої мало хто з живих здогадується. Я стверджую це, бо 
мати Люба, хоч і виснажена недугою, вмирала так потужно і праведно, як мало
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кому випадає жити. Вона сповідалася мені, наче переказувала чудернацький 
сон, котрий власне її і розбудив, але з кожною хвилиною ставало все 
помітніше, що мати Люба дуже хоче додивитися його до кінця. Встигла 
розповісти про страчену з її волі собаку, однак це вже торкалося мене хіба по 
дотичній, бо мати Люба все помітніше замикала віднайдену енергію в коло, 
відсторонювалась. Я стежив за нею бо' зна як довго, потім поцілував її в чоло і 
вийшов. Батько Андрій перекладав у майстерні дошки. Я зрозумів, що вибирає 
на домовину. На мене навіть не глянув. Пронизливо закричала Катря, але 
батько продовжував незрушно крутити в руках тридцятку — його діловитість 
передалась і мені. Я лиш підняв догори очі і послав ними в сіру безодню 
німий клич. Ні допомоги, ні навіть відповіді не було. Та й не мусила вона 
вирізнитись поза мною — шлях до вищої інстанції даленів і губився в мені 
самому.

Наступного дня прибула Софія Микитівна. На неї ніхто не сподівався, бо й 
не знав її ніхто, окрім мене, однак ні батько Андрій, ні я, ні Катря, ні 
молодиці із-за переїзду не здивувалися з того, ніби всі тут були одне з одним 
знайомі, ніби так було й треба — те, що відбувалося на моїх очах, виглядало 
страхітливо буденним і простим. Складалося враження, що ця буденність — 
навмисна і саме посередництвом неї хтось поза нами ховає таємницю, значно 
важнішу за смерть матері Люби. Софія Микитівна виклала з сумки ковбасу, 
консерви, гречану крупу, хтось дав їй фартух і темну хустку — вже за хвилину 
вона вирізнялася з-поміж сільських жінок хіба нафарбованими губами. До села 
домовину з матір'ю Любою везли однокінкою, а на околиці шестеро чоловіків 
переставили її на мари, а далі взяли на плечі. Попереду зайняли місця діди з 
корогвами, ми з Катрею плакали легко — в її очах я не помітив жодної 
каламутної сльози. Небіжчиця, мабуть, щось таке знала за життя, що 
полишила нам за собою жаль спокійний і світлий, невіддільний від надії на 
неодмінну зустріч. Батько ішов і пильно дивився в землю, ніби в якомусь місці 
мати Люба повинна була непомітно викинути для нього з домовини коштовну 
примху, аби здогадався, як жити далі. Але мати Люба так і не зворухнулася. 
Тим-то батько не відходив від могили, все на щось сподівався, аж доки копачі 
не загорнули ями, а тоді взяв заступ і з великої Ъбрази на другу свою жінку 
накопав ще одне місце — для себе.

Коли все скінчилося, я повернувся до міста, однак Софія Микитівна 
більше не навідувалась до моєї кімнати вночі, хоч піклуватися про мене стала 
ще пильніше — робила те ненав'язливо і майже непомітно. Кілька разів 
поспіль приїжджав німий Андрій. Можливо, почав він бувати тут значно 
частіше, ніж мені випадало його бачити, бо, повернувшись із фабрики, я 
начебто чув запах свіжої стружки в кімнаті господині. Надто відчутним він 
видався мені одного вечора, що я вже хотів було запитати в Софії Микитівни, 
як треба розуміти ці часті батькові гостини, але вдома її не було. На столі ііід 
непочатою пляшкою казенки лежала записка: "Хата залишається за тобою. І 
все, що в хаті. Ноги моєї тут більше не буде." Я випив горілки і не спав до 
ранку. Така довга була ніч, щ о. тепер мені здається, ніби я не спав тоді 
щонайменше тиждень, аж до того дня, доки не приїхала Катря, привезла 
свіжини і повідомила, що вже маємо мачуху — Софію Микитівну, а потім 
попрохала, аби я запитав на фабриці місце для неї і про гуртожиток. "Дурнень
ка, ми з тобою багаті, у нас є велика хата, займай кімнату мачухи і живи. Все 
буде добре." — "Але так добре, як було, не буде." — "Може, т а к  і не буде, 
але краще — напевне." І як у мене тоді язик повернувся отак безпечно поводи
тись зі словами? І що мав на увазі, коли отаке стверджував? Катрине раптове і 
недоладне заміжжя? Новину, що мати Софія народила дочку Варвару? Кому з 
нас вона була дочкою, кому — сестрою, а кому — онукою? (“Ноги моєї тут 
більше не буде.” — чи не тут ховалася відповідь?) Чи то вже мені увижалася
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батькова смерть, що про неї я дізнався в армії з Катриного листа, який 
знайшов мене, коли по німому Андрієві і сороковини відсиділи... Катря 
влаштувалася в той-таки буфет на вокзалі, де раніше працювала мачуха, — без 
допомоги останньої тут не обійшлося, хоч Катря мене в ці справи і не 
посвячувала. Та й по всьому в мене склалася думка, що стосунки з матір'ю 
Сонькою у неї з самісінького початку були рівними, достатньою мірою 
приязними. Це вже згодом вона, певно, здогадалася, що Варвара ніяка мені не 
сестра. І чи не в пекельному жарі цього здогаду згорів батько? Далі я 
познайомився з Катриним судженим і з його замулених очей вичитав невеселу 
сестрину долю. "Панно Катре — тиха ватро, задубіли мої руки. Я стою на 
вічній варті обіч нашої розлуки..." — чигав мені в караульному приміщенні 
власні вірші Василь із Козельця, читав тихо, аби не розбудити нікого з 
відпочиваючої зміни, але з почуттям. Про "вічну варту" він перебільшував — 
дівчина Катерина його дочекалася, я гостював у них через кілька літ по службі, 
вони вже мали двох синів. Ми випили горілки, і Василь знову чигав армійські 
вірші — нових не було, бо це нічого не міняло, поезія вкотре зневірилася в 
спробі порятувати світ від нас і нас від світу. Навколо завойованих нами 
територій височів даремний, проте нездоланний мур. Василь буденно 
усвідомлював приреченість юнацького захоплення поезією і роздмухував 
радість довкола себе будівництвом нової хати, клітки у клітці, хоч і знову ж 
таки марнотної, але клопоти принаймні успішно заповнювали витончену чашу 
абсурду. Так він казав. А вірші лише заважали, бо розгойдували тугу. Зо два 
місяці я допомагав йому майструвати і жив у літній кухні. Я ж бо почувався 
вільним, гонитви і втечі неодмінно випадали в осад сурогатом сякої-такої 
незалежности, бо втеча від повсюдної неволі все ж не може замінити волі 
дійсної, — вона тільки й здатна бути ерзац- нікомуненалежніспо. Довкільних 
стін не було — лише в одному напрямку ввижалася мені висока руїна, яка 
вілділяла мене від шістьох могил. У пологовому будинку померла Катря, дитя 
лишилося в її животі — це трапилося через два роки після мого повернення з 
армії, а мати Софія теж не забариться — в ті дні, коли я порався біля Васи- 
левої хати, вона все частіше відкривала скриню з одягом на смерть, все пиль
ніше навідувалася на сільське кладовище, хоч ходити з кожним тижнем* було 
важче й важче. Варвару занесло в безпросвітню і безгомінну далеч — навчалася 
в якомусь спеціалізованому інтернаті для обдарованих дітей — скрізь були 
євреї, а отже, ніде не бракувало своїх. У невигойних споминах перетліли, 
перегнили гріхи третьої жінки нашого батька. Мати Сонька вгадала рокований 
день і вирушила до сільської крамниці по хліб — на людях це відбувається 
простіше і благородніше, і це було останнім свідченням того, що вона так і не 
впокорилася доостанку долі: вона не бажала вмерти, як помирає осінній 
листок, а ще тужилась завершити земний шлях красиво... Коли я повернувся з 
мандрів, снігу було зовсім трохи і закам'яніла від грудневих морозів земля 
справа від шостої могили, де я хотів накопати ще одне місце,' очевидно 
відмовила мені в своїй останній милості. Це був-таки химерний шмат муру в 
самісінькому центрі мого сурогату волі, котрий вказував мені єдино можливий 
шлях — між зірки. Однак вже пізно. За вікном хати матері Софії, де я вперше 
пізнав жінку, спроквола сіріє. Невдовзі почне сходити сонце. Однак згодом я 
ще повернуся. І повертатимусь дуже наполегливо, бо мушу сказати все: що 
було і могло бути. Навіщо? У вагоні мені забракло повітря, студенти скоопе
рувалися з дембелями, пили, палили і намагалися співати. Можна було б іще 
терпіти, аби до мене час від часу не поривалася розмальована дівчина, що 
вельми вже когось мені нагадувала. Вона все переконувала подругу, але з 
таким розрахунком, аби слова доходили до мене, що я "дуже строгий дядя", аж 
доки її не вирвало. Я впізнав дівчину і саме тоді мені стисло горлянку. Щойно 
поїзд зупинився, я зійшов і навіть не запитав у провідниці, яка це станція. У
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невеликому залі для пасажирів було людно, однак місце вдалося знайти 
швидко. Я сів і тої ж миті провалився в гарячу і вогку яму. Прокинувся від 
того, що хтось тримав мене за руку. Це була старезна огрядна баба з бородав- 
кою-вуглиною на лівій щоці, наче одною волосиною прив'язаною. Вона міцно 
стискувала грубою сірою правицею мою долоню і казала міліціонерові, що 
стояв тут-таки, аби не чіплявся до чоловіка, а міліціонер їй відповідав, щоб не 
лізла не в своє діло, бо за такими бабушками, як вона, давно "сугки" плачуть. 
Я подав служивому паспорт і про себе зауважив, що за сценою стежать ледь не 
всі присутні в залі. Помітив це і міліціонер, бо навіщо б йому було демон
струвати отаку прискіпливість. Неквапно, чисто тобі розтягував задоволення, 
одягнув окуляри і довго вчитувався, ніби паспорт з першої до останньої 
сторінки справді був заповнений дрібними та густими літерами, а потім 
навіщось понюхав обкладинку. Коли він пішов, баба відпустила мою руку, 
присіла важко на свій тугий вузлище і сказала, що "кокарда" знову навідається, 
але мені нема чого турбуватись, доки вона біля мене: її хоч і лають, але 
проклять остерігаються і не такі слизнюки. "Ти кликав уві сні матір, і я мусила 
підійти — тобі щось лихе снилося?" — "Не пам'ятаю. Яку матір я кликав?" — 
"Двох матерів не буває... хоча... — баба загнулася, — я тебе, здається, знаю." — 
"Звідки?" — "Я старцювала у ваших краях. Я давно старцюю — служба в мене 
така інтересна, хоч і незаконна... Матір твою Марію знала і її глухонімого 
батька теж." — "Він їй не був батьком — просто прихистив у тридцять 
третьому..." — "Я знаю, що кажу, — у неї був рідний батько, теж німий, я вже 
забула, як його звали і в якому селі вони жили, але в тридцять третьому сім’я 
вимерла. Одна твоя мати полишилась і пішла старцювати з нами. Тільки 
великим гуртом просити було не з руки — і ми розбрелися парами. Потім я 
знову зустріла твою матір на хутірці у німого Петра, але вона мене не 
признала. Тим більша честь щедрому подаянию з її рук — хоч і не впізнала, 
чужій чужині виносила, а не поскупилась: теплу хустку дала. Я її носила, доки 
війна не закінчилась, а тоді якось перепилась і десь посіяла. За хустку я 
розповіла твоїй матері про її минувшину, бо я ж таки, вража баба, достеменно 
знала, що з нею було, але й долю вгадала. Я казала їй, щоб ішла від німих 
межи люди, бо не житиме довго, але вона не послухала." — "Коли матір 
підібрали біля села, вона теж довго не говорила..." — "Авжеж, вона була 
дочкою німого і на неї часом находило... А хіба тобі такого не трапляється?" — 
"Не знаю, часом я не можу знайти потрібних слів і надовго замовкаю. Це буває 
дуже недоречно, але воно відступається." — "На твоєму лобі, чоловіче, Знак 
Ключа." — "Що це за Знак такий?" — "Запитай у старіших, хоч де ти знайдеш 
старішу за мене? Один чоловік, царство йому небесне, навчив мене впізнавати. 
Слово довго вистоювалося у твоїх дідах чи мо' й прадідах і в батькові твоєму — 
може, і Знак через це? Дай мені грошей, завтра я куплю собі горілки і вип'ю, 
аби твоїм горепашним м'яко лежалося, а тобі легко велося."

Баба взяла гроші і не попрощавшись пішла геть. Однак це було, але як 
перевіриш, чи не вигадала баба про Знак? Зрештою, їй потрібні були іроші, 
проте, що стосується другого мого діда по матері, бабина розповідь дуже схожа 
на правду.

СУДМЕДЕКСПЕРТ

Сприймати того, х т о  говорить, і розуміти те, про що в і н  каже, нам 
заважає й о г о  присутність. Чи в достеменній реальності цього дивного 
парадоксу людство не пересвідчилося в ситуації з Ісусом? Чи не потверджує 
цієї ж думки в контексті мого особистого досвіду феномен Альфи? Що стоїть 
поміж нами і живими пророками поруч нас? Те, що Альфа належить до 
пророків, — може, невчасних, а тому й марних, — для мене вже є безсум
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нівним. За життя він виразно усвідомлював власну роковану відмежованість 
від людей прозорою стіною — він бачив нас і ми бачили його, в окремі 
моменти нам здавалося навіть, що ми чуємо його... Яка жахлива ілюзія: з 
порухів його вуст, як це часто трапляється між глухонімими, ми просто 
вгадували найелементарніші слова і фрази, і нам здавалося, що ми чуємо. 
Може, і я, спілкуючись з Альфою, вгадував трохи більше ніж інші і це одне 
вже давало мені підстави вважати, що я знаю про Альфу цілком достатньо, що 
навряд чи за тим знанням стоїть щось важніше, чого я не спроможний 
збагнути. Ця його брезентова куртка і плащ-дощовик у негоду, це його сиве 
рідке волосся, котре не часто стикалося з милом і яке він ніколи нічим не 
покривав, ці гострі жовтаві вилиці, оці вузлуваті руки, що на похмілля неспро
можні були донести до рота чарку, — хіба всі ці сторонні деталі не заступали 
мені Альфу істинного, хіба вони могли зорієнтувати мій погляд за межі 
очевидного Альфи? І лише його зникнення, загадкове і несподіване (чи таке 
вже й таємне і раптове для тебе сьогоднішнього?), поклало початок періоду, 
що я його називаю "часом після Альфи"... Куртки, що він їх залишив мені у 
спадок, спершу й не збудили того потужного інтересу, котрий спонукав мене 
пізніше повернутися до рукопису "Житла", що на ньому я був, по суті, 
поставив хрест. Якось і руки не доходили до цих акуратних ящичків, а побіжне 
знайомство з окремими нотатками ще не зачепили мене за живе. Далі, 
пригадую, зовсім випадково (чи так уже й випадково?) мене запросив випити з 
ним пляшку знайомий майор-судмедексперт. Ми базікали з ним того вечора 
про всяку-всячину: про політику, мовне питання і ціни — аж раптом він 
вирішив за доцільне переповісти мені навіщось кримінальну історію, котру 
йому в свою чергу розказав колега з Путивля... Десь там, у лісі, знайдено сліди 
свіжого багаття, а в ньому — людські кістки... "Дивне самогубство," — 
зауважив майор. — "Чому самогубство, а не вбивство?" — "Не знаю. Колеґа 
каже, не знайдено слідів насилля, взагалі немає нічого такого на тому місці, 
що вказувало б на вбивство. До всього, за триста метрів дуже глибоке озеро — 
чи не ліпше було б з точки зору злочинців заховати кінці у воду?.. А тут щось 
інше: або чоловік підпалив багаття, зійшов на нього і прийняв ціанистий 
калій, або ж згорів живцем..." — "І коли це сталося?" — поцікавився я, аби 
лиш про щось запитати. — "Десь наприкінці червня чи у першій половині 
липня..." — "Липня?!" — "Чому це так тебе вразило?" — "Вразило?.. Та ні... 
Ні..." — я ще й собі не міг відповісти, з якої причини оце "перша половина 
липня" посіяло в мою душу страх. Шостого липня народився мій менший брат 
Іван, десятого — старша моя дочка, чотирнадцятого липня — мій день народ
ження. Знаєте, чий іще? Альфи. Чотирнадцятого липня. Одного разу це було 
приводом для дрібної пиятики на кухні. Але не це мене насторожило — інше. 
Я знав про традиційні самітницькі тижні, що їх практикував Альфа щороку в 
першій половині липня. Пам'ятаючи про своє народження у лісовій хатині 
німого столяра, він над усе поціновував ліс і тиждень відлюдництва проводив 
саме в лісі. Альфа не розповідав мені, чим він там займається впродовж семи 
днів, — те мене не вельми й цікавило, але... Я подякував судмедексперту за 
чарку, за приємну компанію та поквапився додому. Сів на кухні, запалив 
цигарку... Далі приніс і поставив на обідній стіл один із ящиків і через 
кільканадцять хвилин тримав перед очима картку за № 1754, котра починалася 
словами: "Зійду на гору, що світло вивільняє, й залишу тіло...". Цього було 
більше ніж досить, аби позбавити мене сну. Я напружено згадував останню 
зустріч з Альфою, вираз його обличчя, кожне його слово — ніщо не 
потверджувало мого страшного припущення, але ніщо й не перекреслювало 
його. Хіба що ось ця фраза: "Якщо протягом десяти — п'ятнадцяти днів мене 
не буде, вам належиться забрати до себе картотеку і зберігати її до мого 
повернення...". Але так він казав завжди, коли мав десь на стороні серйозну
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роботу. Двічі чи тричі я вже забирав додому оцей скарб, було, що знічев'я брав 
окремі картонки до рук і читав... Тоді мене дивував лише почерк, бісерний і 
вишуканий; він нагадував про реального Альфу хіба тим, що важко ув'язувався 
в моїй уяві з його руками, які дрібно вібрували на похмілля. І лише цього разу, 
коли Альфа не повернувся ні через п'ятнадцять днів, ні через місяць, я почав 
пильніше вчитуватися в тексти. Напрочуд гарні літери тепер уже мені не 
заважали, і чомусь не спливали в пам'яті руки, які часто-густо не тримали 
чарки... Невже це мало означати, що на вузькій кладці поміж мною і записами 
Альфи на цей момент його самого вже не було, цебто земна присутність 
Альфи вже не поставала на шляху мого руху до його текстів? Я згадував, що не 
спав після розмови з майором, а наступної ночі Альфа мені наснився: він 
стояв віддалік на якомусь вугільно-чорному пагорбі в чомусь білому, схожому 
на нічну жіночу сорочку з льону, яку ще одягала моя мати-небіжчиця, але вже 
доньки дістають її з шафи як музейний експонат; тримав долоні складеними 
перед собою, наче збирався молитися, але я йому заважав, і тому він з деяким 
осудом дивився в мій бік... І з чужого, і з власного досвіду я знав, що мертві 
сняться на негоду, а навідуючись у наші сни, як правило, не кажуть і слова, 
якщо вони справді мертві... Наступного дня дійсно пішов дощ, до речі 
очікуваний землею і людьми, — нині, через два роки по всьому, я майже 
певен, що мені вже немає і не буде з кого питати дозволу на використання 
нотаток з картотеки в "Житлі", що оте "вам належиться забрати" я маю 
трактувати не як прохання, а як заповіт. Зрештою, і все інше з тої далекої 
епохи, званої "часом з Альфою": і добрі поради майстра-теслі, і зауваги, що 
стосуються роману-робітні — воно все набуло ваги заповіту. Це майже 
однозначний для мене самого висновок, хоч, наголошую, докінченої певности 
в тому, що в багатті під Путивлем знайшли рештки тіла Альфи, ми не можемо 
мати і, мабуть, ніколи не будемо її, такої переконаности, почувати. І саме оці 
решткові буттєві мізерії мусять живити наші надії на повернення Альфи, — 
може, в якийсь хитромудрий спосіб, поки ще не відомий нам.

НАПАДИ ТА АНОМАЛІЇ

Альфа послуговується незвичною манерою оповіді — звикнути до неї було 
непросто. Ось я намагаюся з чимось порівняти його спосіб говорити: перше, 
що мені уявляється, — це образ річки, скажімо, Сейму. Два спекотних 
незатишних сезони я провів біля грибка рятувальної служби, тому Сейм 
вкарбувався в мою пам'ять надовго: вибіленим на сонці піском, водою такою 
прозорою, ніби процідженою через рад густих фільтрів, розважливою поверх
нею, але дуже темпераментною на ділі течією. Що стосується течії Сейму, то 
вона справді підступна. З берега її майже не сприймаєш, але досить пірнути чи 
спробувати дістатися певної точки на протилежному березі, аби збагнути, що 
Сейм — річка з норовом. Півтора місяці я заробляв на пиво і цигарки 
човновим перевозом, допоки зборов навіть не страх перед течією, а звичайну 
ніяковість перед пасажирами, коли сідав на мілину метрів за п'ять від берега 
або мене зносило вниз, де закінчувався пляж і починалися стрімкі береги 
острова. У процесі розповідей Альфа ніби перебував на обох берегах 
одночасно. Зауваження про два береги видається мені вельми суттєвим, бо це 
було схожим саме на діалог двох берегів, а не на монолог у традиційному 
значенні слова. І саме береги, що їх представляв Альфа, завдавали течії 
траєкторію, малюнок, норми поведінки, саме береги одухотворювали воду 
віддзеркаленням верболозів, тополь, осик і сосон, наполовину вимитих із 
піщаного ґрунту течією і кожної миті готових зірватися на власні образи. Але 
ті ж таки береги, з'єднані поміж собою сепаратним дном, угодою таємною, 
жили своїм життям стосовно води, усвідомлювали власну вищість, зберігали
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статус споглядальництва, філософської незворушности. Відстороненість Альфи 
від власної оповіди, від розмірковувань справді нагадувала холодне тло свічада, 
непроникне для гніву, скорботи, ніжности, образи. Може, саме оця поверхнева 
відстороненість і розчиняла в собі оті характерні для Альфи напади, про які я 
довідався частково з його картотеки, подеколи згадував про них і він сам, але, 
здається, надто вже цими психопатологічними штуками не переймався. Чітко 
виокремити один такий напад в Альфи мені вдалося лише один раз — уже й 
по тому, як щось подібне почало траплятися зі мною, я не одважувався 
стверджувати, що ці відхилення від норми треба називати хворобою, як не 
одважуся, мабуть, ніколи наполягати й на тому, що буцімто ми знаємо, що в 
нашій поведінці є нормальним, а що маємо відносити до аномалій і відхилень. 
Я спробую пригадати й окреслити кількома десятками слів, яким це мені 
побачилося збоку. Альфа саме розповідав щось го стр о сюжетне, майже 
детективне, зберігав на обличчі вираз застигло сти, ритми оповіди в його очах 
не простежувались, але мене історія змусила напружитись; я пильно, як 
ніколи, дивився на Альфу — і раптом мене пройняв жах: я майже на всі сто 
відсотків певен, що впродовж кількох хвилин бачив Альфині вуста незво
рушними, ніби виліпленими з потемнілого воску (якщо це не так, тоді, треба 
думати, напад переживав не Альфа, а я), але голос його продовжував звучати
— може, навіть зі стелі чи й з-поза моєї спини. І очі мого співбесідника 
нагадували вікна будинку, залишеного мешканцями на невизначений час, — 
прийшов наглядач, порозчиняв геть усі вікна навстіж, аби провентилювати 
помешкання протягами, а сам десь прилаштувався на осонні і задрімав. Ліва 
рука Альфи лежала на синьому пластиковому тлі кухонного столу, ніби теж 
пластиковий протез кольору коров'ячого молозива. Своєю лівою я нишком 
торкнувся того подобива руки — Альфа ніяк на те не зреагував; далі спробував 
намацати пульс, але це мені не вдалося. Може, це мені сниться: нерухомі вуста
— і голос нізвідки? Великим і вказівним пальцями я добре вщипнув, аж 
лишилося знати нігті, свою ліву руку нижче ліктя, але болю теж майже не 
відчув — ще раз хапнувся за пульс співрозмовника — знову марно. Допоки я 
приходив до тями, гарячково перебираючи варіанти подальших дій, голос 
несподівано пірвався і я побачив, як Альфа хитрувато поглядає на недопиту 
пляшку. Зрештою, то була моя порція, але мені так відлягло від серця, що я 
рвучко вицідив Альфі в склянку все до краплі. Вже проводжаючи його до 
воріт, я поцікавився суб'єктивними почуваннями в процесі нападу, яким це 
йому бачилось ізсередини. — "Ізсередини? — перепитав Альфа. — А чому не 
збоку? Часом мені здається, що в такі періоди я бачу себе переважно збоку? 
Але й це неточне пояснення. Ліпше уявіть собі, що поза моєю волею з моєї 
тілесної структури виокремилося кільканадцятеро моїх двійників; перший із 
нас не спить і тримає ситуацію під контролем, решта сплять, але усвідомлю
ють, що це сон; вони сплять по колу — кожний наступний споглядає сон того, 
що знаходиться попереду нього; перший з моїх двійників пильнує за останнім
— коли він випустить його з поля зору, може статися катастрофа; тому цей 
перший перебуває в такій напрузі, що ніби аж кам'яніє..." — "Перший — це 
ви?" — "Звідки мені знати, в котрому з них буваю я? Один із тих кільканадцяти 
бачив, приміром, як ви шукали мій пульс, інший — як ви запалювали сигарету 
і з наглого страху так і не зуміли прикурити, точніше, пропалили її ледь не 
посередині..." — "Сигарету? Вибачте, я не брав тоді до рук сигарети, бо справді 
злякався за вас і мені було не до того..." — "Значить, могли запалити, якщо й 
справді не запалили, — хіба це щось міняє?" Альфа пішов, а я повернувся на кух
ню і з-поміж кількох недопалків у попільничці побачив цілу сигарету, але зі
псовану, пропалену посередині. Знаючи напевне, що я її не брав до рук принаймні 
не я намагався її запалити у момент нападу, спробував згадати, хто сьогодні був у 
мене з візитом і кому сигарета могла належати, але нічого з того не вийшло.
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Не виключено, що згадані напади переживалися Альфою вже в дитинстві, 
однак оформились вони в певну буттєву самодостатність і були ним 
усвідомлені вже в період зрілосіи. На жаль, я не маю ані належної 
психологічної освіти, ані окультного практичного досвіду, аби в деталях 
дослідити механізм оцих прикордонних між реальністю і сном феноменів. 
Однак дилетантизм має і свої "плюси" — він унеможливлює підпорядкування 
ірраціональних начал раціональним претензіям на так званому серйозному 
науковому рівні. Хіба ж не подибуємо тепер на кожному кроці, як інтуїцію, 
птаху екзотичну, замикають до золотої клітки академічної ерудиції, — ми ще й 
селекційними потугами переймаємось, аристократичним рукоблудством: 
виводимо м'ясні, молочні, співочі і змішані типи інтуїції. Глибоко 
переконаний, що пізнаннєвий процес втрачається не лише на притаманній 
йому чарівності, а й на проникливості, на силі там, де зумисне зменшується 
дистанція між раціональною та інтуїтивною потенціями. Саме інтуїтивний 
здогад не дозволяє мені вичерпно пояснити психічні неординарності з життя 
Альфи складною взаємодією фізичного, ментального та астрального тіл, хоча, 
може, саме на цьому кармічному рівні містяться найсуттєвіші зв'язки. До 
всього, мені не дає спокою те, що німими з народження були столяр Петро і 
столяр Андрій, німим був і батько матері Марії і сама вона страждала 
нападами німоти... Чи не дивовижний ланцюг випадковостей? І навіть Альфа 
спершу навчився гавкати від вівчарки і лиш згодом перейняв людську мову. 
Науковці-фізіологи, мабуть, знайдуть свої пояснення цим відхиленням і багато 
в чому матимуть рацію. Але що мала на увазі баба-жебрачка на нічній станції, 
коли видобула із захаращеної всіляким непотребом пам'яти спогад про Знак 
Ключа? Маю сумнів, що найрозкутіша письменницька фантазія могла б внут
рішньо узгодити в одному фабульному ряді оці збіги.

Свого часу в "Листах з-поза дзеркала", писаних в Новгороді-Сіверському 
для Ганни, я передбачив процес роботи над "Житлом": "Поїздами, кораблями, 
літаками, потоками талих і дощових вод, а ще за ногами рознесло скалки мого 
розбитого люстра по всьому світу. Сідаю до столу і марно напружую пам'ять, 
уяву силую: яким воно було? Опускаються руки, вичовгується ліктяіуш на 
столі, замусолюється цнотливий папір. Жодного разу не вдалося впевнено 
почати і за рядком рядок реставрувати хоча б один з можливих варіантів того 
прадавнього дзеркала. Лиш мандруючи, подибую в краях чужих, у далеких 
душах, в закапелках найнесподіваніших скалки мого дзеркала — і нахиляюсь, і 
вклоняюся місцю, аби повернуло мені моє. Записую, занотовую, відправляю їх 
у конвертах тобі — охоронниці моїх скарбів. Від листа до листа — безмежно 
довго заповнюватиметься рама, оживатимуть поволі береги-контури мого 
текучого дзеркала. Нестиме воно колись на своєму свічадному тлі сліди 
давньої катастрофи, але й свідчення нашої трудної перемоги над хаосом. Так 
тяжко шукати і згадувати. Мов народжений удруге, котрий тужиться згадати 
перше своє життя, страждаю невимовно. Але немає іншого способу бути."

Іншого способу бути тоді-таки й не було. І я справді страждав. Майбутня 
книга вже бачилась мені лабіринтом-компіляцією, штучною низкою 
висмоктаних з пальця сюжетних ліній, а саме "Житло" видавалося нікчемною 
претензією на новітню біблію. На що ти замахнувся, чоловіче? Порада Альфи 
заробити на хату гроші великою книжкою про те, як ти її писав, була 
похмільним жартом майстра... Відчай і принизлива самотність. Вільні польоти 
поза часом і простором, зімпульсовані пиятиками. Зусібічний наступ пітьми і 
непевна, але вже потужна хода заобрійних здогадів... Несподіване зникнення 
Альфи. Несміливе наближення до його скарбів, загравання з його картотекою, 
спершу ніби з наміром збагнути і пізнати Альфу, далі супутнє впізнавання 
себе, бо картотека видалася навсібічним люстром, великим дзеркальним 
яйцем, за свічадною шкаралущею котрого перебуває щось незбагненне мені
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сьогоднішньому. Я кружляю довкола яйця, вглядаюсь у власні відображення в 
його дзеркальному параболічному тлі — гнута поверхня не відбиває мене 
істинного: неприродно видовжене обличчя з виразом витягненого по вертикалі 
чи то переляку, чи то подиву, чи то сміху із самого себе. Це, очевидно, було 
зовсім не те дзеркало, яке я реконструював у Новгороді-Сіверському і з-поза 
котрого писав Ганні листи... Несподівано я побачив у своїх руках свічу — 
незапалену, але з обвугленим кінцем нитки — хтось до мене вже користувався 
нею і передав мені... Якщо ця свіча моя, — загадав я фантастичне бажання, — 
вона мусить спалахнути сама по собі. Але здивувало мене не те, що за якусь 
хвилю вона рівно загорілась, — полум'я свічки збудило зустрічне пульсуюче 
світло з мого єства — і дзеркальне яйце помножило світло свічі та світло з 
мене щонайменше в чотири — п'ять разів — майже все тої миті з мого 
минулого, теперішнього і майбутнього життя знайшло своє місце на землі і 
пильнує того місця й донині. Найдивовижнішим, майже містичним, я вважаю 
те, що відтоді я став не просто автором чи літописцем "Житла", — я збагнув, 
що був народженим і жив досі як дійова особа роману. Все, що було, 
воскресло в моїй пам'яті під знаком слова "збулося". І почало збуватися те, що 
я означив лиш пунктирами для фабули майбутньої книги. Ба більше, реальні 
події зачали випереджати уяву. Відпала необхідність що-небудь вигадувати. 
Треба було просто жити і квапитися писати слід у слід — хай тут буде відсутня 
чітка, заздалегідь спланована композиція, хай подекуди хибує на недогляди 
мова, хай виставлять проти мене легіони заргументованих до зубів звинувачень 
того чи іншого характеру, хай не судилось мені завершити... Останнє 
пояснюватиметься не тим, що я не спромігся, не зумів дописати, а тим, що я 
не дожив. Вкладуся, приміром, спати і мені насниться, що я живу, що 
продовжую роман-робітню, що ось поруч двері, — варто лише звестися, 
помолитися і збадьорити тіло холодною водою, зготувати чай, запалити першу 
сигарету і сісти писати. Але.сигарета залишиться незапаленою, ні на підлозі, ні 
в чистій попільничці вже ніхто її не знайде і не достукається в мій сон за 
поясненнями з приводу картотеки Альфи, бо я буду заглибленим в роботу на 
віки-вічні.

ФАНФУРИКИ

Двадцять восьме липня — святого Володимира, моє тезоіменство. Напере
додні увечері зовсім мало випив спиртного, але самогон трапився навдивовижу 
бридкий — до цього часу самому тхне. І не втечеш — ні в що і нікуди, мовби в 
залитому сонцем степу — від власної тіні. Заварив чаю, дістав записника, дату 
проставив — нема про що писати, від заміцного чаю натщесерце щось у мені 
набирає обертів, дросельний трос наче десь защемило, а передача не 
вмикається. Виразна похмільна нудьга, і, до всього, спекотним буде день. 
Чверть години стовбичив при дверях майстерні один, далі прийшов питати 
недопалка інший — звідки вони в мене, недопалки? Доки чай настоювався, 
знайшов недометикований чубук з більярдної кулі, припасував до нього 
мундштук і примотав ізоляційною стрічкою, визбирав до крихти тютюн у 
попільничках і дещо біля столу під яблунею знайшов — люльку набив, ще й на 
самокрутку полишилось, маєш охоту — крути. Пропозиція моя безальтер
нативна — базікає і крутить, хоч і не вміє. Але навчимось. По всьому видно, 
що нас тепер багато чому навчать і багато чого примусять згадати. Востаннє 
бачив, як тютюн росте, в Удайцях — було мені тоді вісімнадцять, і я палив 
запашний болгарський "Тютюн за лула"... О tempores!.. Минулої ж весни Ганна 
купила на базарі насіння майорів, з-поміж квітів зійшла стеблина тютюну, я б, 
може, і не второпав, що то тютюн, але сусідка підказала. Восени він сам і 
посіявся, а цьогорічного травня густенько зійшов на клумбі. За порадою
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знаючих людей я його пропасинкував. За тиждень-другий почну потихеньку 
сушити. Але це буде згодом. Нині ж он бреде ще один з числа неприкаяних 
хронофагів. І не зосередитись мені сьогодні на записникові — це вже 
однозначно. І грошей нема, і сигарет нема, і бо' зна відколи не показує очей 
Альфа... Третій із хронофагів по діловому засипає в металеву бочку зо три 
пригоршні дзвінких матюків і починає її сюди-туди качати: на Генсека 
Міченого, на комуняк, на мафію і на спекулянтів. З рота в нього заклично 
пахне "Рябінушкою". Знічев'я цікавлюся, де це він її купляв? У Галантереї біля 
танка — через дорогу. Не завадить мати в резерві і таку інформацію, невідомо 
ж $о, ііцо день грядущий нам готує. Хоча б визирнула у вікно Ганна та 
покликала до телефону. Вдаюся до телепатії, подумки вперто повторюю: 
"Ганно, ти мене чуєш? Прийом..." Не чує. Певно, енергетичні мої запаси 
вичерпалися. Чарку б та бодай зо три сигарети. Раптом погляд падає на 
стовпчик "Месенчнік літерацкі" в кутку майстерні — з-поза нього визирає 
кілька порожніх пляшок, супутньо вмикається спомин, що й на кухні 
зібралося їх з десяток. Нарешті третій дав бочці з матюками спокій і 
запишався: "Понімаєш, Вова, ну, просто странне дєло, до чого мине рибята на 
роботі уважають..." І не "розпитується" — "Рябінушка" надійно затекла в 
мізки. З'явився б Альфа, посиділи б та помовчали. Такі зосереджені мовчанки, 
як правило, завершуються пропозицією пройтись до котрогось із його 
клієнтів-роботодавців, минулих чи майбутніх, а забудовники — люди при 
запасах. Але Альфи немає вже три тижні. Імовірність того, що він саме тепер 
зголоситься на мою нудьгу, значно поступається імовірності, що його не буде і 
впродовж наступних десяти — двадцяти днів, — скажімо, умочив роги в 
затяжну шабашку. А мо' й ніколи не буде... В одних похмільна нудьга будить 
відчайдушний оптимізм, я ж рефлексую на песимістичних максимумах: 
"немає", "не буде", "ніхто", "ніколи", "назавжди"... Роблю рішучий вигляд, що 
несподівано згадав, — ну, як я міг забути? добре, що вчасно згадав, — зачиняю 
оперативно майстерню і рубаю хвости. Можна б навідатись до друкарні, але, 
не виключено, у хлопців ще не вичерпався робочий запал — іще не вечір, хай 
настукають тиражі і трохи розгойдаються... І який вражаючий сюрприз: 
пляшок набирається аж двадцять дев'ять штук! Тетяна на місці, черги немає — 
операція "Кришталь" забирає у мене хвилин десять. Тепер — до пивбару, а по 
дорозі можна зазирнути і в Галантерею. Вистачає на два фанфурики і 
зостається на пиво. Давно помічено, що варто зрушити з місця першому 
каменю удачі, — і розкрутка гарантована... Пивбар щойно відчинили, є 
вчорашнє розливне, на Острові Пияків чудова сонячна погода, гурт знайомих 
туземців щось жваво обговорює. Беру пиво і приєднуюсь — хочеться курити: 
"Ванько, дай своєї люльки хоч тричі затягнутися — вуха пухнуть..." — "Не 
люлька, а файка..." — "Не файка, а сук..." — "Не сук, а трубка..." — "Та дайте ж 
у зуби хоч хто-небудь, щоб дим пішов!" — "А ето ми могьом — совершенно 
другой разговор..." — І хтось нарешті дає мені пристойного недопалка. 
Цікавиться, чи давно бачили Альфу-Аліка-Месію? — "Сівого мєріна, котрий 
на тєбє похож?" — перепитує Кацап. — "Схожа свиня на коня — тільки шерсть 
не така," — незле парирую. Після п'ятого липня його теж ніхто не бачив. Вже 
рушаю додому і виходжу на Брехайлівку, дорогу з одностороннім рухом вздовж 
залізничного насипу, але хтось гукає. Різко обертаюсь, аж у черезплічній сумці 
зрадливо торохтять фанфурики, — бракувало мені ще того, аби здогадався 
Віктор. У сержантській учебці він був найближчим моїм подільником — він та 
Юра Вдовін з Астрахані; лиш на гражданці я виразно побачив прірву між 
Віктором і собою, але зустрічаємось, вітаємось і "общаємось". Нині я запитую 
в нього сигарету і несподівано Віктор дістає з кишені цілу коробку. Мляво від
мовляюсь, на що він рішуче каже: "Бери, доки даю, — мені сьогодні двадцять 
пачок підігнали." Балакаємо про се, про те, Віктор їде до електростанції, —
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нам було б по дорозі, аби я вирішив заглянути до Альфи. А чому, б і не зайти? 
Мо' вдома і занедужав? А якщо господаря нема, то я знаю, де заховано ключ: 
відімкну і посиджу в самотині. Вип'ю зубного еліксиру і випалю сигарету-дві. 
День виразно тяжіє до безпричинного свята: повезло з тарою, з "Рябінушкою", 
з пивом і сигаретами... Чому, запитується, я маю опиратися святу? Прощаємо
ся з Віктором і невдовзі заходжу на Альфине подвір'я. Його не назвеш занед
баним, — це, швидше, заповідник холостяцької волі. Бузок і жасмин впритул 
підступили до ретельно побілених — треба віддати належне — стін хати, а з 
боку глухої стіни на погребі ледь не сягають червоної черепиці мальви. Альфа 
їх дуже любить. Парадними дверима він майже не користується, з тильного 
боку є інші двері до хати, через майстерню, але й тут трава давно не топтана... 
Знаходжу ключ, відчиняю двері і кілька хвилин озираю сутінкову майстерню. 
Як затишно, Боже, — в житті мені не випадало зустрічати такого ладу, мабуть, 
ніде. Чисто тобі провінційний музей старожитностей: полиці з інструментами, 
між полицями — ікони, за іконами — пучки сухої м'яти, пижми, тмину, 
звіробою, деревію, ще якогось зілля. Тут багато інструментів і пристроїв, 
якими Альфа не користується. їм бозна й скільки років, про призначення 
багатьох з них знають, може, хіба їхні колишні господарі. Буваючи на селах, 
Альфа неодмінно привозить звідтіля старі інструменти й ікони. Сказати, що 
він колекціонує і те, й інше, буде перебільшенням, бо в його збиральництві не 
проглядає властивий колекціонерам фанатизм. Боюся, що й сам він не зміг би 
вмотивувати своєї пристрасти до напівзщених іржею інструментів та 
облуплених ікон, віднайдених на горищах, у дров'яниках і де завгодно. Він 
жалів їх, як напризволяще покинутих котів чи собак, і давав їм останній 
притулок та останній шанс зотліти і зотрухнути в мирі. З часу знайомства з 
Альфою до древніх інструментів та до ікон став небайдужим і я. Але в мене це 
з самісінького початку забарвилося претензіями на культурологізм. І була в тім 
певна корисливість — одного разу я навіть продав кілька ікон, і те лягло мені 
на душу непрощеним гріхом... Склянка, з котрої Альфа чи його гості в кризові 
періоди споживали парфуми, знаходилася в осібній шафі. Я набулькав собі 
еліксиру, дістав з-поза найближчої ікони св. Антонія стеблину м'яти і перехи
лив пекучу рідину. Не завадила б вода, але до другої половини хати заходити 
самому не було великої охоти. Запалив сигарету і згадав Кацапове "сівово 
мєріна, котрий на тєбє похож”. Мо' й справді розпочався процес уподібнення? 
Я заплющив очі — і час зупинився. Вирішив не рухатися, доки час не подасть 
знаку сам.

ПРЕМІЯ ПАНА ІКСА

"Знаєте, — я накладаю на зворотний бік кахлі розмішаний з крейдою 
бустілат, — частенько на самотині, в ліжку чи деінде, я люблю посмакувати 
дурними і марними вигадками," — ретельно розмазую розчин шпателем і 
приміряюсь ліпити плитку до стінки, — "Ну, це таке ж природне, хоч і 
сороміцьке явище, як і онанізм для чоловіка, який нестерпно довго жадає 
жінки, безнадійно далекої, мо' й назавжди втраченої, котрій поклявся не 
зраджувати," — дещо глумливо реагує він. Припасовую кахлю, підстукую 
обережно ц кути руків'ям шпателя, доки по краях не починають виповзати 
рештки розчину, і розмірковую над його порівнянням. У новгород-сіверському 
ЛТП з ленінської кімнати нашого третього загону, розташованого на горіш
ньому третьому поверсі в'язниці катерининських часів, можна було бачити 
шмат вулиці та узвіз до Десни. З-поміж перехожих траплялися жінки та 
дівчата, часом дуже гарні, хоча хлопчику-наркоману, котрий прикипів чолом 
до шибки й ошелешено рукоблудив, жіноча врода не так вже й багато важила. 
Коли я зайшов, хлопець навіть голови не повернув, а двері ж добряче хряс-
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нули. По брудно-зеленому ребру опалювальної батареї стікала сперма. Я мусив 
би вийти і не заважати хлопцеві ловити кайф у свій спосіб, не один він 
піднімався сюди за цим з першого поверху, проте він уже зробив своє, за 
хвилину-дві врівноважиться пульс і минеться звична для таких ситуацій 
млявість — він спокійно піде, не обмовившись до мене й словом. Я сідаю на 
стільці в кутку кімнати і намагаюся повернутись до "Кесаря і Галілеянина" в 
грубезному томі без палітурок, вибраному в котельні з бібліотечної макулатури, 
призначеної для спалення, але це мені не вдається. Ібсен цієї хвилі не бачить 
маленької калюжки під батареєю, він підхмарний, наче птах, і споглядає 
Древній Рим, і бачить увесь Новгород-Сіверський з давніми шляхами до 
нього, з лісами довкола, з Десною, з чудовим пляжем, де розкішні жінки 
мліють від сонця на вологому піску. А це... тут... це, мабуть-таки, земне і 
тварне, хоча... І звідки набратися мудрости думати, чекати, постувати тим, хто 
приходить у цю ленінську кімнату: від того, чиїм іменем названо сакральний 
куток, від начальника загону, від зама по режиму чи від "кума"? Котельня ж, де 
спалюють Ібсена та й чимало інших подраних книжок, вона знаходиться в 
передзоннику, наркоманів туди не випускають та й алкоголіків далеко не всіх... 
Я про себе усміхаюсь, кахля сидить добре, і повертаюсь до Альфи: "Отак лежу,
— продовжую перервану розповідь, — і чекаю телефонного дзвінка. Рівний та 
енергійний голос із рурки призначить мені побачення в єдиному люкс-номері 
нашого задрипаного готельчика. Я поголюсь, одягну улюблену сорочку, 
костюм-трійку і не забуду про вишивану краватку. Далі вип'ю гарячого чаю, 
запалю біломорину, скажу Ганні, що хочу прогулятися, хай собі спокійно 
спить — і піду до місця зустрічі з власником голосу, що викликає довіру. В 
двері номера я постукаю тричі по три, як роблю це завжди, і мені запро
понують зайти. Відносно молодий чоловік, майже мій ровесник, мо' на два- 
три роки старший, сподобається мені з першого погляду. На ньому будуть 
неодмінно світло-сірі штани, кремова сорочка вільного покрою. На 
нерозібраному ліжку дещо недбало лежатимуть піджак та краватка. Незнайо
мець запропонує мені сісти, а сам схрестить на грудях руки біля заштореного 
білою тканиною вікна і попрохає вибачення за те, що не називає власного 
імени...” — Наступна кахля "грає": натискаю пальцем на верхній справа ріжок
— піднімається нижній лівий. Обережно підважую її шпателем, розглядаю 
рельєф стіни — тут усе гаразд, але пальцями намацую в розчині ірудочку 
крейди завбільшки з горошину і викидаю — тепер справді все в ажурі. Плитка 
таки гарна — білі квітки на блакитному тлі. Саме на наш родинний смак. Я не 
розповідав Альфі, що вона вкрадена із сараю першого секретаря райкому 
партії. Мо' іріх і не в тому, що вкрали, — мало вилучили і не поділилися з 
біднішими за себе, а не розповів. Було б ліпше, аби все чинилося на осонні, це 
ж навіть кармелюківщиною не назвеш, бо ж для себе самих старалися темної 
ночі. То все так, а покаятись колись треба — чисте житло споруджують 
чистими руками. — "Уявіть собі, — скаже молодий чоловік, — людину, яка не 
вміщалася, — я навіть чую виразно, як натискає він язиком на дифтонґ “щ”,
— у прижиттєву домовину, котру всі звикли називати соціалістичним устроєм. 
Людина намагається підняти віко, натискає на боковини, але біля домовини 
стоять імущі владу і пильнують, аби ніхто не порушував спокою на 
марксистсько-ленінському цвинтарі. І тоді похованому живцем чоловікові 
спадає на думку, що істинні шарлатани все гірше ховають в основу, в 
підмурівок і що дно домовини неодмінно мусить бути з гнилих дощок. 
Насправді так воно і виявляється. Чоловік непомітно залишає вділений йому 
прокрустів відтинок простору і починає жити, як уважає за розумне. Це було 
непросте життя — швидше химерне, аніж героїчне, трагічне, комічне чи 
драматичне. Мало, виявляється, позбутися персональної неволі; воля одного в 
пітьмі суцільного рабства — то як барель нафти, вилитий на поверхню океану:
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вода, звісно, нафти не розчинить, але рано чи пізно має роззосередити 
плавучий острівець. Однак людина, про яку веду мову, оволоділа складним 
мистецтвом, може, найскладнішим з усіх існуючих, — вона поставила собі за 
умову, що життя — це гра без правил... Що то була за гра, я сам лише 
здогадуюсь, а розповідати про щось вам, видавати домисли за певне знання... я 
не знаю... це, мабуть, було б нечесним, бо знаю я не більше, ніж будете знати 
колись і здогадуватись ви. Мо' саме вам як на вашу блискучу уяву і 
непересічний розум пощастить посередництвом здогадів розплутати Гордіїв 
вузол цієї долі — може... Рік тому моєму господареві дали прочитати машино
писний примірник вашої книги; я теж розуміюся на поезії, але для проник
нення в лабіринт міфу, котрим є завжди поетичний текст, необхідно мати 
ключ — чи то досвід, чи то долю. Не в кожного на чолі з'являється Знак Клю
ча, хай би навіть і три життя поспіль було прожито, три долі перемудровано. 
Не в кожного, але мій господар — я в нього щось на зразок секретаря, для вас 
нехай він залишиться просто паном... — "Іксом", — підказує мені Альфа. "Так, 
паном Іксом", — погоджується молодий чоловік на тлі білих штор і помічає, 
що я обережно торкаю язиком сухі губи. Він забуває, що хотів сказати після 
слів "але мій господар", і дістає з дипломата пляшку коньяку, сполоскує у 
ванній дві склянки, наливає до половини і перепрошує, що не подбав про 
цукерки. Я скептично на те усміхаюся, бо й одеколон не завжди випадало 
запивати бодай водою з калюжі, а вже на таке благородне питво... чи не 
зашкодить йому, коли я запалю? Ні, бо він сам палить — такі люди, як 
правило, і п'ють, і палять, і на жінках знаються. Ми піднімаємо склянки: 
"Ваше здоров'я..." — "Радше, за наше..." — Випиваємо і запалюємо. Тепер він 
сидить на стільці навпроти мене, щоправда, на дещо більшій дистанції від 
столу ніж я. Несуттєва деталь, але далі і трохи під кутом. Просто це в мене 
така звичка — зауважувати незначні дрібниці: колір гудзиків, кілька санти
метрів відстані тощо. Цей процес фіксування мізерій триватиме аж до зламу в 
нашій розмові, до спалаху, який засліпить мене аж так, що далі змушений буду 
долати певний відтинок бесіди в пітьмі. Особа пана Ікса вже заінтригувала 
мене, я передчуваю наближення оргазматичного моменту, але мені трапився 
на диво розважливий і неквапливий співбесідник; один спортсмен-мотоцик- 
ліст колись просвітив мене, що ефектні польоти мотоциклів на трасі — суща 
дурість, бо саме там спалюються дорогоцінні секунди, треба бути майстром 
високого класу, аби гасити трамплінування; здається, до такого рівня фахівців 
належить особистий секретар свого господаря — несподівано він переводить 
розмову на інше: "Чув, що ви нагледіли стару хатину поблизу Батурина і маєте 
намір її купити, щойно з'являться гроші?" — "Авжеж," — я мав би здивуватися 
хоч для форми, але натомість наливаю йому і собі із пляшки і смакую; 
аристократ з келихом оживає в мені саме тоді, коли я твердо знаю, що 
квапитись немає куди, що пійло закінчиться не сьогодні і принаймні не завтра. 
Альфа згідливо киває головою — це відчуття певности знайоме і йому як алка- 
шеві зі стажем. — "Авжеж, — потверджую вдруге. — Помешкання за власним 
проектом і власними руками — моя неприступна фортеця, моя наскрізна 
нора, моє кришталеве гніздо на високому дереві, навіть не на дереві, а бо' зна 
й де, щоб зірки були вгорі, внизу, скрізь, — то моя давня, ще з дитячих літ 
мрія. Ще й до школи не ходив, а вже витоптував — чи й повірите? — на снігу 
обриси будинку, де я колись житиму: тут буде веранда, спальня, бібліотека з 
великим фікусом посередині... Власна хата для мене, для сім'ї, для друзів, для 
вічних пілігримів — це значно більше ніж помешкання, просто житло. Боюся, 
ви мене не зрозумієте..." — Кому адресована остання фраза — секретареві пана 
Ікса, Альфі, собі самому? — сказати важко, але з-поміж нас трьох, я в цьому 
впевнений на сто відсотків, найліпше мене розуміє Альфа; він мовчить лише 
тому, що не настав його час і не настане інакше, як через мене, бо він взагалі
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не належить цьому часові, а може, і будь-якому іншому; колись я про це 
здогадаюсь — о Боже, ліпше б оце "колись" не наставало, ліпше б завмерли 
ми, як на фотознімку: я з кахлею в лівій, а в правиці замість шпателя — 
склянка з коньяком, навпроти мене за столом — секретар у кремовій сорочці, 
біля підвіконня цідить крізь рідкі зуби холодний чай Альфа — закінчу ліпити 
цей ряд, і ми обов'язково вип'ємо з ним по чарці,Ганна ж знає, що без цього 
ми люди неповноцінні, загнані в клітку без потаємного, відомого лише нам 
двом виходу звірі. — "Двокімнатне помешкання у двоповерховому будинку, 
яке отримав, ще працюючи в газеті, — це глуха клітка. Нині я реконструюю 
квартиру, аби хоч якось наблизити її до мрії, але давно збагнув, що, навпаки, 
віддаляюсь, проте продовжую за інерцією опоряджувати... Варіант з 
матіївською хатою, яку, може, придбаю — то буде єдиним вдалим за вЬе моє 
життя комерційним ділом. Ця хатина мене неабияк тішить, вона паралельна 
омріяному мною житлу, проте в евклідовій геометрії ці два поняття ніколи не 
перетнуться, — хіба десь-інде, не тут, не в нашім дні і не в цьому просторі..."
— "Упродовж останніх місяців мій Старий дуже змінився, — перебирає 
ініціативу в розмові секретар свого господаря. — Я не схильний перебіль
шувати рушійну в цьому процесі роль ваших текстів, хоч він, гадаю, оволодів 
ключем до них і знайшов там дещо таке, про існування чого не здогадуєтеся 
навіть ви — автор "Автометодики”. Таке траплялося в історії мистецтва не 
заперечуйте, будь ласка, я можу навести приклади; щоправда, якщо ви не 
захочете зі мною погодитись, ви їх легко спростуєте і потопчете, — і матимете 
рацію... Старий доручив мені зібрати про вас якомога вичерпнішу інформацію. 
Таких завдань за весь час служби в Старого я не мав і сподіваюсь, що доля 
боронитиме мене грішного від них до кінця життя. Боже, як мені б не хотілося 
тепер бути щирим... — Він закриває на хвилину очі, потім поволі випиває 
коньяк і наливає знову мені і собі. — Прошу, випийте, — це не остання 
пляшка... Мені б не хотілося бути щирим... Бо' зна як не хотілося б... Ви за 
гороскопом Рак, а я Скорпіон — ми обоє в Тритоні Води; вже з фотознімка я 
відчув до вас симпатію; людям, які подобаються, важко говорити в очі гірку 
правду; я маю на увазі не взагалі правду, а лиш те, що мені видається правдою; 
перепрошую, але коли б я рухався від фактів вашої біографії до сьогоднішньої 
зустрічі, не знаючи вас навіть із знімків, не маючи щонайменшого уявлення 
про вашу приємну зовнішність, я мав би право сподіватися на побачення з 
виродком — чисто у фізіологічному розумінні — і, до всього напівбожевіль
ним. Ви не гніваєтесь?" — "Боронь Боже..." — "Колись у нашому селі блискав
ка розщепила вербу — стовбур став потворним букетом, що розвалився навсі
біч, але продовжував зеленіти щороку; діти гойдаються на тій вербовій руїні, 
стрибають у ставок з гілки, що лягла на воду, жінки білизну на ній сушать, 
кози об'їдають листя, ніби їм кущів немає, а вона живе; хіба я не мав би права 
сподіватися побачити вас таким деревом — з потрощеною свідомістю і 
розщепленою душею — з ваших творів ви саме таким і постаєте..." — "Але 
корінь у вербової руїни залишається здоровим і спільним для всіх гілок та й 
вотчини на березі ставка дерево не зреклося," — дещо іронічно зауважую на 
його гарячковий монолог. Альфа дивиться в темне квітневе вікно — суцільна 
пітьма, нічого не можна вирізнити, ніщо не заважає шукати потрібного слова
— і поволі резюмує: "Секретар пана Ікса помітив значно більше, аніж сказав. 
Мабуть-таки, здогадуємось потужніше, ніж те спроможне осягнути слово, бо 
воно було спершу, знаменувало собою всього лише початок. Слово — єдиний 
цілях до Бога — універсалізувалося в міф, цілісний, гармонійний і, вже в силу 
цього, недостатній. Його вершинність притягує блискавки і сумніви. Сумніви 
розщеплюють міф на гірчичні зерна метафор, метафори розтікаються до 
асоціацій — сполук нетривких і непевних. Слово-першопосередник зазнало 
жахливої ерозії, відтак між Богом і нами вже майже нічого не стоїть, окрім хіба
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шкаралущі древніх догм та прілого падолисту конфесійних інституцій. Слуги 
Божі вже тут — і слуги Сатани також. Процес розщеплення не є безкінеч
ним..." — "У дзеркалі на стіні ми бачили себе такими, якими є насправді, — 
втручається секретар, — і от приходите ви, інші, схожі на вас, власники поруй
нованих душ, знімаєте дзеркала і кидаєте на землю; віднині я бачу себе в 
кожній скалці, але не всього себе — ви безкінечно розчленовуєте наші тіла, 
душі, свідомість, — хто вас послав: Бог чи Диявол? Ось питання питань..." — 
"А той, хто вас послав, — чий слуга він?" — вдаюся до зустрічного захисту- 
нападу, і мій співбесідник замовкає, бере з коробки сигарету. Я знаю, що моє 
запитання не було для нього несподіваним. Спершу на нього мав не знайти 
відповіди його господар, а далі мусив відступитися від неозорої множини 
страхітливих припущень і його сумлінний помічник. Не відступилися лише 
ми, Альфо, — чи не так? Чи всього-навсього тішимо себе, що не відступилися? 
Ні ж бо, таки не відступилися — бодай самотнім одинакам необхідно залиша
тися послідовними, аби нарешті побачити, чиї .ми слуги... Секретар масажує 
пальцями скроні, між середнім і вказівним лівої руки затиснена сигарета, 
попіл струшується на рукав сорочки, далі — на підлогу: "Він мене взйв до себе, 
коли я ще був хлопчиком. Батьки мої загинули в катастрофі. Чому він 
заопікувався мною, дав мені блискучу освіту, навчив бути своєю тілесною 
тінню, а до всього ще й власним сповідником, духівником, носієм сили- 
силенної його таємниць, я цього не знаю і, мабуть, вже не дізнаюся ніколи. 
Років з десять тому він ще був для мене героєм, месником, безкінечно вільним 
одинаком, котрий зумів піднятися над мерзотною суєтою, — силу імущих 
владу він переважив мужністю, терпінням, відвагою і наполегливістю, а їхню 
лозунгову начитаність — своїм блискучим інтелектом... То був хижий таємний 
звір; усі, хто мав підстави жахатися кари за життя, знали про його існування, 
вгадували його наближення, але зупинити хижака ніхто і нічим не міг. Певно, 
він умів ставати безтілесним, перевтілюватись чи разюче міняти зовнішність. 
Він ніколи і нікого не карав на горло, його кара була страшнішою, але я 
зв'язаний клятвою і нічого не скажу навіть вам. Я захоплювався ним, заздрив 
його могутності і мав сокровенну надію, що він не вічний і колись неодмінно 
передасть мені свою силу, своє ремесло, бо ж я був і залишаюся для нього 
навіть не найближчим — єдиним... Та впродовж останніх дев'яти — десяти 
років з ним почало коїтися щось дивне: він майже полишив справи, днями не 
виходив зі своєї бібліотеки; часом кликав мене до себе і говорив по кілька 
годин поспіль, доки, геть знесилений, тут-таки, в кріслі, не засинав. Ці 
монологи... Раунд за раундом... неперервне боксування... я витримав стільки 
ударів... за кожним його словом, за кожним порухом думки мусив стежити, 
аби передбачити, вчасно зреагувати на його наступний випад... Ці монологи 
втомлювали мене не менше, аніж його, але доки він спав, я збирався на силі і 
гарячково перегортав книги, які він читав напередодні... Прямого способу, 
найкоротшого шляху, аби стати спадкоємцем його могугности, вже не було — 
я це вчасно збагнув... Чи то Старий сам забув про той шлях, чи то він зумисне 
вів мене темним підземеллям, щоб я, знесилений, побитий, вичавлений 
завчасно, самочинно зрікся потаємних надій? Далі моєму господареві передали 
ваші тексти... До цього часу я не позбувся непохитної певносте, що він узяв 
звідтіля .значно більше, ніж ви мали намір сказати, ви просто долили собою 
вже й без того повний келих" його сумнівів — не ви б це зробили, то хтось 
інший, — і він несподівано для мене заспокоївся. Я добросовісно виконав його 
доручення і передав йому зібрану про вас інформацію. Там є навіть про 
рідного дядька вашої баби Оришки — чорнокнижника і ворожбита. Багато 
чого там є — навіть таке, що мало б статися з вами, але не сталося, бо ви ж 
таки, мушу констатувати, часто-густо жили всупереч логіці і здоровому глузду. 
Це парадокс: саме всупереч логіці і саме ви — той, кому пророкували майбут
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нє математика. Пан Ікс — хай він назавжди залишиться для вас паном Іксом
— поклав на ваше ім'я чималу суму грошей, — секретар відчинив дипломат, 
дістав звідти папку, а з неї — кілька ощадкнижок, повернувся до столу і 
поклав їх переді мною. — Все, що залишиться від цих коштів, а чи капітал, 
котрий зросте завдяки премії пана Ікса і вашим особистим зусиллям, ви маєте 
передати тому, хто йтиме за вами. Право вибору свого наступника — це ваше 
суверенне потаємне право, але премія мусить залишатися анонімною. Це єдині 
умови, що їх поставив пан Ікс... І останні його слова...” — "Він помер?" — "Ні, 
наклав на себе обітницю довічного мовчання. Читає і думає. Тепер надійшла 
моя черга говорити. Він слухає мене з усмішкою і, мабуть, ще не здогадується, 
що я вже читаю його очі, його думки, як свого часу робив це він, коли 
змушував мене просиджувати перед ним у бібліотеці по кілька годин, 
напружено слухати, стежити за найменшим порухом мислі, блискавично 
реагувати, передбачати наступний крок і хід... Сьогодні він ніби екзаменує 
мене, мовчки ступає за мною слід у слід, не втручається; збоку може видатись, 
що я поводир у сліпого, але ж несхибно веду його до місця, визначеного ним 
самим, — до відмітки, де він зупинився. З часом я змушений буду перебрати 
його функції в суспільстві на себе, але це вже буде боротьбою не за вас, а 
проти вас, хоча й перше чинилося, і друге чинитиметься завдяки вам... 
Насправді вами не опікуватися треба, а ставити в один ряд з найнебезпечні- 
шими руйнівниками надлюдського в людині...” — "Ви казали про його останні 
слова?" — "Не бо' зна яка сентенція — ось його останні слова: “Я переконався, 
що тут ладу не осягнути силою, залишається переосвідчитись, що цього не 
можна зробити ні мовчанням, ні словом”. Я ж особисто не згоден зі Старим і 
продовжую сповідувати силу...” — Ми знову п'ємо — за чесне протистояння. 
Альфа теж хоче випити, і я гукаю на Ганну. Тепер нас троє. І ряд закінчено, 
полишилось протерти поверхню вологою ганчіркою — на сьогодні досить. — 
“І що ви зробите з премією пана Ікса? Збудуєте хату? Купите авто? Дасте 
освіту дітям?” — "Бачите, Альфо, до того, як я почав викладати вам цю 
химерію, здається, знав, що зроблю, а от нині вже й не певен, що вичерпно 
про те знаю. Та чи й варто взагалі торкатися бодай копійки з того багатства?.."
— "Людину ганьбить не те, що вона бере, а те, що віддає завдяки взятому, — 
розважливо перефразовує Євангеліє Альфа, — хоча я розумію ваші вагання по- 
своєму; deus ex machina — бог з машини — рано чи пізно це збудить активність 
Сатани — за тим-таки принципом — з машини; тому я б не спокушав долю і 
не сідав до “гусарської рулетки”, знаючи, що в барабані є одна куля; треба 
покладатися на природний перебіг обставин і долати труднощі, супутні 
творчости, власними силами. Існують малі дослідні ділянки і є великі буттєві 
поля — на перших умови завдають штучно, “з машини”, і культивують нові 
сорти, на других, покладаючись на Провидіння Господнє і на долю, озброю
ються терпінням та наполегливістю і вирощують хліб насущний...” — "Вашими 
словами, Альфо, та мед пити — справжня поезія, на противагу маскультурі, в 
усі часи, за всіх соціальних систем і правителів завжди діалогізувала лише з 
мертвими і ненародженими, інстанціями справді вільними від земної сует
ности. Поезія, котра згадує, вгадує і здогадується, оперує непростими знако
вими системами; цьому нічим не зарадити — для живих ми темні і зашиф
ровані; тут і тепер ми не є очевидно доцільними, тому з кожним століттям 
суспільство все менше завдає собі клопоту матеріальним утриманням марної 
мудрости, котра завжди вказує на довкільний шлях; але шлях найменшого 
-опору — він надто вже спокусливий для смертних, треба стати безсмертним, 
аби збагнути: підеш ближчою дорогою — буде далі і навпаки." — "Але ж і 
премія пана Ікса є спокусливим найкоротшим шляхом?.. — іронізує Альфа. — 
Пишіть Нову Біблію — вона на часі, наша катастрофічна епоха потребує саме 
Біблії. Може, пощастить вам чи котромусь із вас і ви ще за життя видрукуєте
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Книгу Книг, отримаєте за неї добрі гроші, збудуєте насамкінець хату, посадите 
біля неї квітки та яблуні..." — Я реаґую дещо скептично: "Ви пропонуєте 
повторити шлях бідолашних мучеників, що їм числа немає? Тих, що шукали 
істину, універсальні буттєві рівняння і філософський камінь? Тих, що 
вдавалися до самокатування, до самозречення, самопожертви? Вони таки 
майже всі здобували те, чого прагнули: тримали в руках жар-птицю, горнули її 
до серця, захоплено читали її віщі очі... А глядачі нестримно реготали з 
чергової в часі комедії, з ще одного блазня з облізлою куркою в руках. Що 
може бути смішнішим і трагічнішим водночас?” — Обличчя Альфи блідне, очі 
міняють колір, щомиті міняють, ніби втікають чи наближаються, щаблями 
спектра. Мені здається, що десь далеко за вікном сяйнула блискавка, і чекаю 
грому — натомість від вікна долинає втомлений голос Альфи: "Хто хоче м'яса, 
бачить курку, хто шукає істину, має право побачити жар-птицю..."

МЕСІЯ І МОЙСЕЄВ

Прізвище — спадкове. Вже коли батько Шесто пал, то й ти мусиш бути 
Шестопалом. Ну, якщо вже надто свербить, можеш із дозволу властей у 
паспорті "ов" присобачити. Але пильнуйся, бо надійде 24 серпня, Україну 
проголосять незалежною державою, — і доведеться "розкацаплюватись". Інша 
річ — Блятін. "Бля" воно і є "бля", а до всього ще й глухий "т" норовить про
дзвеніти. Тут уже треба ретельно зважити історичні шанси України на реальну 
незалежність і перелицьовуватись на Орлова, Орла чи Орленка. Власне, хай 
буде навіть Орленідзе — все ж таки без "бля". З прізвиськом значно марудніше. 
Воно випірнає на світ білий невідомо звідки і не знати як. Веду мову про 
справжні прізвиська, котрі відстояли свій статус і право на існування, 
втративши автора, вирісши з дитячих штанців першопричини до солідних 
штанів безпричинности. Бігав, скажімо, в штаненятах просто Коля, а в штанях 
він уже Коколя. І буде ним до смерті. Хто? Чому? Навіщо? У міркуваннях з 
цього приводу мені Гоголя не переплюнути, хоча проблема виникнення 
прізвиськ та їхньої функціональної значимости для проникливого розуму 
могла б стати темою цікавої філологічної розвідки, а чи й дисертації, — дарую 
ідею за так, навіть без традиційних ста грамів і пончика. Мене ж особисто 
цікавить інше — якомога швидше завершити перший том "Житла": розставити 
крапки над "і" та просто крапки, виписати щонайвичерпніше, щонайколорит- 
ніше характери в світлі філософії та філофронезису, овиразнити їхній співрух і 
протистояння. В даному розділі маю намір торкнутися взаємостосунків поміж 
Месією і Мойсеевим — носієм прізвиська і власником прізвища, людиною- 
леґендою і звичайним старшим лейтенантом міліції, втікачем до смерти і 
переслідувачем до пенсії. Месія — це той таки Альфа, але згадане святотатство 
чинне на обмеженій території — на одному з автономних шматків суші у 
бурхливому суспільному морі, котрий правомірно буде наректи Островом 
Пияків. Міститься він поблизу індивідуальних гаражів, збудованих на висипа
ному болоті (береш у міськраді дозвіл на кусень болота, звалюєш туди десятків 
зо два кубометрів піску та щебінки, кільканадцять років чекаєш сам, а чи 
передаєш спадкоємцям право чекати, що воно з того буде, і вже котрийсь та в 
якомусь коліні з представників твоєї терплячої династії зведе там гараж). 
Ділові люди називають Острів Пияків просто пивбаром, туземці ж 
послуговуються назвою "гендельок біля гаражів", аби не плутати його з іншим 
"гендельком", розташованим біля базару. Клімат на острові помірно континен
тальний, моральний кодекс будівника комунізму втратив тут свою чинність, а 
що найважніїие, — зрештою, явище давно зафіксоване і перевірене місцевими 
науковцями — час на острові помітно сповільнює свій шалений лет, а бува, що 
й зовсім зупиняється. Альфу охрестили тут Месією, цілком імовірно, за те, що
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він одним з перших помітив згаданий феномен тутешнього часу, а може, і за 
якісь інші заслуги. Бо ж таки колись — але це було чи не чверть століття тому, 
з тодішніх приятелів Альфи багатьох покосила "білка", дехто вік свій звікував у 
"дурках" та ЛТП, а були й такі, що спромоглися на власного вутлого човника 
"активної життєвої позиції", озброїлися веслами "здорового способу" і вийшли 
в бурхливе море, — в ті доісторичні часи Альфа споживав спиртне з більшим 
ентузіазмом і напідпитку його "проривало". Може, саме за схильність до 
широкомасштабних узагальнень і пророцтв його і нарекли тут Месією, але 
теперішні клієнти-завсідники, поряд з котрими Альфа виглядає патріархом у 
брезентовому дощовику чи в куртці з тої ж таки тканини, всього того не 
знають. Месія для них мав би бути безпричинним, але це нікого не бентежить, 
цим ніхто не переймається. Месія то й Месія... Ну, є на острові ще один 
старець, теж людина шанована, сорок три роки відтарабанив, Ніколай 
Орестович або, по-тутешньому, Арест. Що першого, що іншого пригостити 
пивом уважають за честь — обоє на знак дяки з гідністю кивають головою. 
Солідарність на Острові Пияків ще й досі котується високо — всупереч 
сподіванням небіжчиків Брежнєва та Андропова, а також великої когорти 
інших, котрі ще й нині при здоров'ї та кар'єрі. Названі генсеки і просто секи та 
сексоти мали намір цінами на горілку, вино, пиво та парфуми дестабілізувати 
економічно-фінансову базу на Острові, а заодне й підірвати етичні устої, але з 
того вийшов пшик. Жлобство на нашому Острові і нині зневажається тою- 
таки мірою, якою вшановується подільницгво. Не скажу, що Мойсееву такі 
вже чужі духовні запити мешканців острова — його теж поїдом їсть нудьга за 
безсмертям, а чи за змогою бодай сповільнити плин часу. З іншого ж боку 
його кличуть зірки — майорські, зрозуміло... Отак поміж нудьгою і зірками 
Мойсеєв розривається. Йому б наполегливість і стійкість ветхозавітного 
Мойсея, а чи хоча б елементарну єврейську гнучкість і в'юнкість, а то ж 
українець українцем, хоч і на "єв". На дозвіллі Мойсеєв навіть теслювати 
любить, що для Месії, як відомо, — основне джерело матеріальних статків. 
Мойсеєв-тесля цінує теслю Месію. Мойсеєв, котрий інколи пахне сосновою 
тирсою, міг би навіть випити чогось такого з Месією, від якого пахощі дерева 
ллються тим потужніше, що більше він споживе пива, але це може трапитись 
лише у відкритому морі, де жодної душі, окрім них двох, у човні не буде, — 
інакше: прощайте, майорські зорі... "Чого вам треба, Мойсеєв?" — "Коли ти 
мені справку принесеш з місця роботи?" — "Там, де я працюю, довідок не 
дають..." — "Ну да, ні в Петра, ні в Семена власної печатки немає... Треба за
конно устроюватись". — "Я працюю — і маю з того хліб і до хліба, як бачите... 
Підтертися у мене теж є чим. А як у вас того нема, то йдіть самі до Петра-Сте
пана-Івана і вибивайте ваші папірці". — "А коротше, — підпрягається із-за 
сусідньої стійки Буш (є тут і такий, каже, далекий родич Джорджа Буша), — 
чи не пішов би ти, старлей, — знаєш куди? — та й не чіплявся б до чоловіка..."
— Мойсеєв каже "ну-ну, поговори", сідає до свого човна і відчалює... В останні 
три роки, правда, полегшало: стаття за дармоїдство ніби ще і є, і ніби її вже 
нема. Принаймні старший дільничий по міськвідділу тепер довідок не вимагає, 
а отже й у Мойсеева нині ніби вже нема нагальної потреби чіплятися ні до 
Месії, ні до інших босяків, що мешкають, як "птахи небесні", на його дільниці. 
А було ж: капітан стукає олівцем по столу (вчора ж разом у цьому трюмі, 
курва, пили), дивиться ніби и по-дружньому, але й субординуватися не 
забуває: "Слухай, Мойсей, за місяць твій Месія тричі у витверезнику побував, а 
шефові літню кухню робити відмовився. Придави. Не погодиться — готуй 
документи чи в Конотоп, чи в Новгород-Сіверський..." — "Ну, Іванович, цей 
же хоч і п'є, але помірно, і працює — хай по дядьках та по шабашках — за свої 
п'є, а скільки на участку босоти, що їх одразу до стінки ставити треба за 
саботаж, а не на примусовку відправляти. Люди на прошлій сходці про Месію.
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і говорить не пожелали — безобідний, кажуть, чоловік, — і дуже мастеровий — 
коли вже, кажуть, власті од нього од стануть..." — "Може, і пожелали б, якби ти 
його на сходку доставив..." — "Іва-а-анович! Месія — не Буш, він у штани від 
нашого крику не накладе — то ко подивиться на мене, як на сопляка!" — "Ну- 
ну, як подивиться? Да мені б твого Месію, я б йому сєроє вещество зразу 
промив, а ти — наче по первому году служби в органах..." — Що ти цьому 
недоумку з чотирма зірочками скажеш? Заламав би він Месії руки, привіз би 
на сходку силою, а там що? Месія ж спокійно, без жодного слова залишить зал
— не бити ж його привселюдно? Та й за що бити? Він дивний-таки чоловік, не 
від світу цього і грамотний, але цього малувато, щоб бити... Зачіпку треба, а 
Месія слизький і делікатний — паршивого матюка від нього не почуєш. Було 
раз, що найшла коса на камінь, але й там Мойсеєв зарвався і ледь не нарвався. 
І хто його знає, як воно тоді обійшлося без крови: густої, червоної, солонющої
— одним словом, людської. Трапилося це по тому, як Мойсеєв зібрав-таки 
належні документи, правдами і неправдами, але назмітав їх у течку з усіх 
закутків, навіть свідків знайшов (йому саме капітана збиралися присвоїти — і 
не присвоїли — нема в світі справедливости, може, в світі десь і є, а в органах 
нема) і передав "діло" в суд... Дали Месії вчетверте два роки примусового ліку
вання. Тричі до цього його саджали інші, а це настала черга Мойсеева. Месію, 
звичайно, достроково звільнили — подейкують, ніби на "тубіка" закосив, але 
річ, мабуть, не в тому. Мойсеєв знає, що Месія одною лиш сокирою копійку з 
дубового бруска витеше — і одиничка буде, і герб, і зубчики — напевне, щось 
"хазяїну" робив... І уявилося Мойсееву після повернення Месії на круги своя, 
що відтепер носить у своєму серці безкінечну-безкрайню ненависть до старлєя. 
Уявилося — і все. Просто комплекс якийсь та й годі. З іншими босяками 
такого не траплялося. Ну, здав і посадив, ну, одкинулись, ну, шиплять услід, 
лягашем паршивим називають — якось так глубоко наплевать, якось до 
лампочки і до 'дного місця — ну-ну, пошипи, гадьониш, фунфурничок, мразь 
вонюча... З Месією — не так. При зустрічі навіть головою кивне — вітається, 
значить. Але безкінечно ненавидить Мойсеева, аж труси на останньому тліють, 
аж чад від горілого волосся ніздрі забиває. Хоч знімай посеред вулиці і гаси... 
А може, Месії "глубоко наплевать" на Мойсеева? Такого не буває. Не є і не 
буде, бо бути такого не може. Ніхто нікому ніколи такого не прощає. 
П'ятнадцять чоловік неблагополучних на закріпленій за Мойсеевим території, 
двоє за "мокроту" сиділи, у темному кутку їм лягавого пришити, що два пальці 
обісцяти, — і всі п'ятнадцять, не рахуючи тих, що з ними за компанію, і не 
чманають, і ні в гріш не ставлять, і глубоко-глубоко, до найменшої 
волосиночки на тілі Мойсеева ненавидять його, але йому наплевать. А от 
Месія — це случай... Звихнутися і поїхать можна. Мо' справді десь там є Бог, а 
тут є його діти — небагато, але є; і Месія — він мо' і є... Месія?.. Син Божий, 
що прийшов не туди, не до тих, не тоді — або запізно, або ж зарано? Могли й 
не впізнати, не дошурупати, не допетрати. Але ж у Бога один був син — 
єдинородний?.. А ти звідки знаєш, лягаш паршивий? Недоумок, який не 
спромігся вивчитись на щось путнє, то й подався в органи... А-а-а... — 
протяжно стогне Мойсеєв і повертається в ліжку на лівий бік, на серце. — "Не 
може бути, щоб син, указаній таких не поступало..." — гірко усміхається в 
темряві голий Мойсеєв, і тіло любої йому дружини, — за майорські зірки 
милішої, ще в дев'ятому класі як закохався в семикласницю, так і не 
проходить, — починає не пахнути, а тхнути. Пора шукати іншу роботу чи й 
взагалі тікати з цього міста. Куди ти тепер виїдеш? Квартира, діти, старша 
музичну закінчує, у жінки місце гарне, не бий лежачого, всі магазини встигає 
оббігати, а платять добре, хоч і бо'зна за що і не знати, чи довго так буде, але 
платять. Куди ти виїдеш? Просто комплекс якийсь — напасть... Якщо він син, 
то не мав би мене ненавидіти, — возлюбив би з потрохами, гріхи мої тяжкі на
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себе взяв би... Але звідки ти знаєш, що він тебе ненавидитіь? Може, він уночі 
за тебе молиться? А якщо хтось когось і ненавидить, то це ти — сам себе і в 
собі усіх, що на тебе схожі. Наче наслано і пороблено. Таки ненавидить. І цей 
рішучий висновок будить у душі Мойсеева цілком природну реакцію — 
зустрічну і взаємну ненависть. Взяти хоча б той випадок. Воно, правда, сам 
зарвався. Найгерплячішого чоловіка можна вивести із себе, а смирнішого за 
Месію у всій совдепії не знайдеш. На ягня косить. "Стьобнули" вони тоді з 
одним сержантом на палубі опорного пункту і попливли вечірньою вулицею. 
Куди пливли, Мойсеєв уже й не пам'ятає, але що без "Макарова" був, то це 
точно. Сержант навіть рацію на опорному залишив — батарейки сіли. Все до 
найдрібніших мізерій з того вечора, коли заледве не пролилася й о г о  кров 
солонюща, старлей пам'ятає, хоч і був трохи вгашений. Ха-ха, синаш божий... 
А хіба не було, що і в Бога терпіння вийшло і потопив цю двоногу наволоч до 
ноги, — одну лиш праведну сім'ю на розвод залишив? Пливуть вони тоді 
вулицею, а сержант каже, що в Месії двері в майстерні навстіж і світло горить. 
Мойсеєв повернув голову вліво — справді світло. Чого, питається в задачі, 
завертати? Пливи, куди плив. Але в тім-то й річ, що задача древня і ротаційна, 
що не пам'ятає Мойсеєв, куди, вони тоді пливли, а не пам'ятає, може, саме з 
тої простої причини, що нікуди конкретно вони не пливли, — просто пригод 
на власну жопу шукали. Перевертається Мойсеєв на правий бік і зітхає 
протяжно, нерівно, наче їде велосипедом по мощеній бутом дорозі, — отак він 
видихає, мовби схлипуючи. Зупинилися біля порога майстерні, але досередини 
не заходили. Месія удвох з якимось чорнявим, як пізніше виявилось, 
молдаванином, сидять біля верстака. Перед ними — "Столична", на вітринах 
нею тоді і не пахло, аж заздрість узяла, бо ж вони щойно із сержантом на 
палубі опорного вонючий самогон пили. На стінах — ікон, на полицях — 
інструментів!.. І де він їх назбирав, і за що купив? А в кутку на долівці сторч до 
стіни приставлено теж чотири чи п'ять дерев'яних "дощок" у рядок, дуже 
старих, бо Мойсеєв до пуття і не розгледів, що на них намальовано. Месія 
спиною сидів до дверей і гостей не бачив. Молдаванин, звісно, їх одразу 
помітив, але й оком не повів, наче вони з сержантом допіру пили з ними 
вкупі, а це лиш на один момент вийшли відлити і знову повернулися. І, може, 
саме це Мойсеєва "дістало" чи ота дефіцитна "Столична", а може, і через 
інструменти, яких у Мойсеєва нітрохи не було і, думається, не буде, запалився 
він нерозумною люттю? Чи мо' реакція отої зустрічної ненависти до Месії 
сягнутіа критичної точки?.. Важко тепер Мойсеєву збагнути, звідки він тоді 
набрався такого зухвальства. Не під магазином же п'ють. І що йому до 
господаря, до його гостя, до ікон? Він, правда, начебто привітався і сержант 
щось промимрив за компанію, і Месія відповів, і гість несподівано якось 
заусміхався, наче зрадів. І тоді, легенько виштовхнувши з горла своє 
традиційне "ну-ну", Мойсеєв переступив поріг — сержант залишився потойбіч, 
на вулиці, — і поцікавився в Месії, що це за т и п  і чи є в нього п а ч п о р т. 
Месія звівся з табурета, наче хотів його запропонувати лягавому. "Шукай- 
шукай... п а ч п о р т . . .  — рішуче запропонував молдаванинові старлей, і 
погляд його знову упав на ікони: — Приторговуєш, Месія, антикваріатом? 
Ремеслом на "Столичну" тепер не настараєшся, воно таки-так...” — Лезо 
сокири біля лівої скроні він помітив боковим зором, просто помітив і встиг 
відзначити про себе, що це лезо сокири... Ухилитися Мойсеєву всеодно не 
вдалося б — просто Месія не опустив руку. Він пильно дивився на ліву 
скроню Мойсеєву і вже бачив червонющу і солонющу, як і в усіх людей, кров, 
а цього було більше ніж задосить. Сержант із-за порогу теж побачив кров і 
через те задерев'янів — бери його голими руками і живцем четвертуй, а тоді 
неси обох на болото, закопуй, щоб ганчір'я міліцейське і м'ясо лягаве швидко 
зотліло, — і кінці у воду. Побачив кров і молдаванин та в одну мить
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напружився, наче хижак перед стрибком. Залізна рука Месії — правду кажуть, 
що вона у нього зростається в роботі із сокирою, — ледь помітна вібрувала... 
Коли всі побачили кров і Мойсей реально відчув себе смертельно пораненим, 
дуже надовго чи й на віки-вічні, залишилося тільки поміняти роботу, або й 
виїхати, або й повіситись, він скорботно виплив з майстерні, наче відійшов від 
домовини, де щойно попрощався з власним тілом, і почвалав на опорний 
пункт, звідки по телефону можна було викликати наряд. Сержант кудись 
подівся, але Мойсеєв якось і самотужки знайшов дорогу, сів на стілець і 
набрав 02. Така собі яхточка-уазик причалила під вікно опорного на диво 
швидко. Приїхав із зірочкою на погонах коротший за Мойсеєва Вася-дурачок, 
вислухав плутану розповідь колеґи і запитав, чи є свідки. Мойсеєв кивнув, і 
вони поїхали до сержанта. Той уже сидів на кухні — форма два голий торс — і 
сьорбав юшку. Дружина його сиділа навпроти, — мабуть, сержант розповідав 
їй, що сталося кільканадцять хвилин тому...” "А бог його знає, що там сталося?
— сказав сержант Васі, але подивився в очі старлею. — Не кричали, не 
матюкалися — я саме відпливав. Старший зайшов і вийшов, а далі я йому 
зробив ручкою і ми пішли кожен своєю дорогою. Вася вийшов з квартири, а 
сержант затримав Мойсеєва за рукав мундира: “Слухай ти, мудило, ми з тобою 
на одній вулиці виросли і — пам'ятаєш? — у сніжки грали. Аби я знав, що ти 
станеш таким мудилом, я замість сніжки узяв би камінь і спробував би 
поцілити тебе туди... куди... — Тут Мойсеєв знову побачив лезо сокири біля 
скроні і здригнувся. — І мене б не судили як дитину, а й о м у ,  мабуть, була б 
вишка — за такого мудила, як оце ти. Й о м у , — сержант багатозначно ткнув 
пальцем чи то в стелю, чи в небо, а далі швидко і несхибно націлив його в 
перенісся Мойсеєву, — за тебе. Сєкьош? Чого тебе понесло?” Вася-дурачок 
уже сидів у машині, запалив сам і запропонував старлею. “А чого тебе, 
собственно, туди понесло? — запитав він. — Заявлєніє було чи як?” Так і не 
діждавшись відповіли, наряд підвіз Мойсеєва додому. Молдаванина підібрали 
тої ж ночі п'яного, як чіп, на вокзалі, але вранці на похмілля він лише нахабно 
кліпав очима в лице Мойсеєву і наївно-глумливо повторював раз-по-раз: ч е- 
го — ч е г о  — ч е г о ?  Мойсеєв згадав учорашню ситуацію з п а ч п о р т о м  
і зрозумів, що молдаванин передражнює його, знущається, як уміє і може. 
Такий закопав би... Власне, цей розділ час завершувати, бо історія 
взаємостосунків Месії і Мойсеєва на цьому майже фінішувала, бо другий із 
героїв вичерпався, засвітився, пересох, — не зосталося в ньому нічого 
цікавого. І роботи він не поміняв, і нікуди не виїхав, і навіть не повісився. Але 
його майже для нас не стало, як не стане колись для когось і нас: кожного у 
свій час і по-своєму — не зловтішаймося з людського омізернення. Месія ж — 
в очі я його кличу лише Альфою — заходив ще вчора і обіцяв навідатися 
сьогодні по сьомій вечора.

К Л І Є Н Т И

(Зі слів Альфи)

Батькові Андрієві ніколи не бракувало замовників, як свого часу, треба 
гадати, і дідові Петрові. У батька я спершу був просто підручним — кому він 
відмовляв, а кому давав згоду, до кого квапився в першу чергу, а хто міг і заче
кати, з чого виходив, оцінюючи власну роботу, я мало тим переймався. Після 
повернення з війська влаштувався столярувати в рембуддільницю, але терпіння 
мого вистачило всього на чотири місяці. День у день бачити себе збоку конем, 
з якого не хочуть зняти пута, але вперто запрягають і батожать — це було мені 
не по силі. І я пішов на свій хліб, бо не бачив у цьому нічого протипри
родного. Ненормальним мені видавалося те, що за мною хвостом плелися
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увесь час міліціонери, фінінспектори, погрожували, залякували, називали 
дармоїдом, описували майно та інструменти, бо' зна й скільки разів саджали на 
п'ять, десять і п'ятнадцять діб, відправляли до ВТП та ЛТП... Були, щоправда, 
серед цих переслідувачів і щирі люди, які начебто хотіли мені добра і 
переконували мене, що найголовніше для кожного в жилі — це трудовий 
стаж, що хай би я оформився хоч кудись, хоч кимось, хоч за мізерну платню, 
бо ж хто про мене подбає, коли захворію, хто утримуватиме, як надійде 
старість... Спершу я боронився, як міг, опирався як умів, але мене не розуміли 
чи то не хотіли збагнути. Найдивнішим мені здавалося те, що якогось дня 
котрийсь із чиновників чи міліціонерів приходив з пляшкою і прямо заявляв, 
що він по ділу: ощип, заставка, плінтуси, двері чи вікна... З перших таких 
прохачів я зловтішався і напідпитку допитувався в них, що ж таки треба 
вважати ділом: їхні намагання запрягти мене стриноженого в якусь установу чи 
те, що їх привело до мене з пляшкою? Одні з них знічено барабанили по столу 
пальцями, інші казали, що служба службою, треті обіцяли, що переговорять 
нагорі, й мені, може, віднині дадуть спокій. Останню обіцянку я навіть, було, 
кілька разів сприйняв усерйоз, що й грошей за роботу не брав... Насправді ж 
таким чином я збувався одних хвостів, а на їх місце реп'яхами чіплялися інші
— ці інші також рано чи пізно приходили з пляшкою. З часом я махнув на все 
рукою. Якщо завчасно випадало помітити на подвір'ї гостей у мундирах, при 
портфелях і папках, зачинявся на засув або втікав через тильні двері з 
майстерні. Коли ж не вдавалося втекти, покірно вислуховував проповіді чи 
йшов до буцегарні, бо знав, що з голоду мені там померти не дадуть, а діло 
моє всеодно буде при мені. На те ж бо мене і забирали, аби комусь із началь
ства щось на дурницю зробив. Мітли в руки чи лопати прибирати територію 
біля міліції мені ніхто ніколи не пропонував, а я б і не відмовився... Коли ж 
з'являлися з могоричем, мовчки прикидав, на коли обіцяти, а що стосується 
платні, то прохачі звикли до моєї відповіді: "Питайте в людей: скільки люди 
платять, стільки й мені дасте." Бозна з якого часу вже й не питають. І не 
пригадаю такого випадку, щоб зі мною повелися не по-людському. І за собою 
вини не знаю. Були, правда, делікатні ситуації, коли люди не мали чим 
платити, просили трохи зачекати, приносили мені замість грошей картоплю, 
сало, горілку, і всяку-всячину — чого там, було і таке, і друге, і третє... Але, 
знаєте, я навчився вгадувати добрих людей, хоч і бідних, але затишних. Такі 
люди, як правило, намагаються подати по роботі теплу воду в емальованій 
білій мисці, а самі стоять поряд з рушником і чекають, доки вмиєшся, — 
чомусь мені сентиментальному той рушник спершу хотілося поцілувати, а вже 
потім витирати руки і лице — я й прикладав його непомітно до вуст. 
Траплялося, що в очі господині хвалив без задньої думки вишивані на рушни
ку візерунки і наривався на подарунок. Вдома я вже маю десятків зо три 
рушників, інколи їх просто перекладаю, розглядаю полотно і вишивки, згадую 
жінок, які мені їх дали, дихаю чистими запахами свіжої тканини, так хочеться 
скористатись рушником за призначенням, але не наважуюсь — після мого 
парубківського прання рушник вже нічого в мені не будитиме. Взяли б якось 
при нагоді хоч кілька рушників для своїх дівчаток — вони, певно, домоткани
ми ще не втиралися... (Збирався взяти, але без Альфи не міг, — може, серед 
тих рушників були особливо йому дорогі, — тепер пізно: ні облуплених ікон, 
ні чудернацьких інструментів, ні рушників; від пожежної частини до подвір'я 
Альфи навпростець можна перейти за десять хвилин — машина ж приїхала чи 
не через півгодини; воно, правда, на наших внутріміських залізничних переїз
дах і довше можна простовбичити). Один такий рушник нагадує мені про 
спробу відмовитися від зароблених грошей. Чоловік сам будував собі хату, 
поїхав у Семенівські ліси по дерево, з звідтіля його привезли неживого. По 
собі він залишив молодицю з трьома зовсім малими хлопчиками та безногого з
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війни батька. Через рік по смерті господаря мене запросили робити вікна і 
двері до тої хати. Я напружено думав, яким чином я зможу відмовитися від 
платні, і нарешті знайшовся: я сказав жінці, що позичав у чоловіка-небіжчика 
гроші і не встиг повернути. Молодиця густо почервоніла, а її безногий свекор 
послав невістку за чимось у погріб і наодинці сказав мені таке: "З Михайлом 
ти на тому світі особисто розрахуєшся. Йому якраз твої гроші знадобляться, бо 
на той час він усі свої борги роздасть, а сам залишиться без копійки, що й на 
пиво не буде. А Михайлові діти повинні знати, що в цій хаті на подаяния і 
цвяха не забито..." Той гордий дід вивчився лагодити людям взуття, я до нього 
ношу дотепер свої черевики і чоботи, хоч він і слабує нині на очі, але робить 
на совість. Я не осмілююсь дати йому за роботу і на карбованця більше, аби не 
образити. Увесь свій заробок він віддає невістці, котра так і не прийняла 
нікого в нову хату. Але понад платню дідові я завжди беру із собою чвертку, 
його ж — закуска... Мені там завжди гарно, тому я навіть тішуся, коли 
помічаю у власній взувачці гандж. Рушник з тієї хати небалакуча молодиця ви
шивала сама, як була дівкою. Хто знає, як би воно склалося, аби в дівках вона 
трапилася на очі не Михайлові, а мені.

Але був ще один курйоз... Ви ж добре знаєте С. — так, саме того С., який 
добивається, щоб я йому продав свою садибу, він хоче там ставити хату для 
дочки. Рано чи пізно він виживе мене з того місця; навіть якщо його дочка 
виїде в Ізраїль чи в Америку, він вибиватиме з-під мене це подвір'я для 
власної могили і не зупиниться ні перед чим — це вже доля.

Оказія, яку згадую, сталася давно, одразу після укрупнення районів, і 
стосується вона тих-таки грошей. У ті часи С. був комісаром при одному 
голові колгоспу гарту 20-х років, у комісарові вже тоді вгадувався жид, хоч в 
рисах обличчя це почало проступати лише тепер. Але те, що він, чоловік 
розумний і хитрий, перебував на другій ролі при голові-телепневі і начебто й 
не примірявся посунути того на задній план, багато про що свідчило. Це вже 
згодом С. пристав на пропозицію зайняти посаду в райцентрі і переїхати сюди, 
в чотирикімнатну квартиру, але, може, якусь у тім містичну роль зіграв і я, а 
чи міг зіграти — і все повернулося б інакше... За мною в ті роки вже міцно 
закріпилася слава тямущого в будівництві і легкого на руку майстра, і комісар 
С. звернувся до мене. Тип хати не сподобався мені із самісінького початку: 
тринадцять з половиною на одинадцять метрів, розміри будівлі видавалися 
страхітливими ще й тому, що до двох суміжних стін буквою Г планувалося 
припасувати веранду завширшки в чотири метри. Поміркованістю в цьому 
проекті і не пахло. Навпаки, це був наш, чисто радянський гігантизм, або ж 
навіть простежувалось щось характерне для українців, як родове 
проупередження до божевілля, прагнення переплюнути сусіда. Я вголос 
висловив припущення, що цей проект розроблявся на розширеному правлінні 
колгоспу, і виявилося, що майже влучив у "яблучко". С. був одружений на 
середній доньці свого шефа, з котрого ревкомівське галіфе зуміла стягнути 
наприкінці 60-х лише пані Смерть. Отож хату для зятя розмислював сам 
голова колгоспу — ймовірно, що в його уяві масштаби помешкання 
асоціювалися зі світовою революцією. Я зауважив С., що рух угору нічим не 
поступається рухові вшир, — згори ж навіть далі видно, що вкрай важливо для 
партійного комісара. Він пристав на варіант з двох поверхів з літньою 
вітальнею і лоджією на горищі. На мене покладався мудрований каркас-ощип 
і заставка стін цієї химерної на ті часи споруди — двома словами, теслярські 
роботи — обкладати ж іззовні стіни цеглою мала інша бригада. На мою вимогу 
до мене було приставлено п'ятьох помічників з того ж таки села — хлопців 
роботящих, кмітливих і дотепних. С. попередньо запитав у мене про платню, 
але я йому відказав те, що й іншим. В який спосіб винагороджували моїх під
ручних, ци& я гіе переймався, хоча з виразу їхніх облич за святковим столом

40

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


через чотири місяці важкої праці зметикував, що їх ніби обдурено. Мені ж, не
призвичаєному до великих сум, отримані гроші (я розписувався за них у 
колгоспній касі) видалися казковим скарбом. Після нас біля хати поралися 
муляри, штукатури, покрівельники, а стіни ізсередини навіть мазано було 
толокою — мене вже те не обходило, але одного разу на моє подвір'я власними 
персонами з'явилися тесть і зятьок та почали досить гостру розмову, 
приправлену щедро матюками і погрозами посадити. Я тужився хоч щось 
уторопати з їхніх півнячих наскоків, але це мені ніяк не вдавалося, допоки С. 
не обмовився про сморід... Аж тоді я все збагнув і зайшовся таким реготом, 
яким мене, мабуть, ще не проривало ні до, ні вже після того, — аж мої 
агресивні гості спантеличено примовкли і погодилися зайти до хати, де я 
перехрестився на ікону, що особисто в мене ніяких претензій до них не було і 
немає, а отже, чому б це я мав закладати їм яйце? Ви ж, гадаю, чули, що в 
старовину інколи так зле жартували теслі-витівники над хазяями, що 
порушили домовленість і не заплатили належної суми. Через певний час яйце 
починало так тхнути, що годі було й думати, аби жити в тій хаті. І тоді 
господар мусив іти до майстрів на поклін: каятися, укоськувати, ублажати, 
нести гостинці, переплачувати, ставити безкінечні могоричі... Мені начебто 
вдалося переконати несподіваних відвідувачів, що я до того непричетний, але 
ж від цього хата смердіти не перестала. Якось я був у тому селі, заходив до 
колгоспної столярні і бачив чотирьох хлопців (п'ятий на той час згорів від 
питва), які були в мене підмайстрами, — з ними С. дійсно повівся непорядно, 
але вони божилися навіть за п'яного мертвого побратима, що ніхто з них яєць 
комісарові не підкладав. Але з кожним тижнем хата тхнула все дужче. Увесь 
укрупнений район реготав з тої дивовижі. Кажуть, що до хати нишком було 
припроваджено священика, аби освятити помешкання, але той, лиш ступив на 
поріг, затис пальцями ніздрі і заперечливо покрутив головою. Щоб засмердіти 
отак хату, треба було збирати яйця чи не по всьому району і не один день. 
Збутися цієї хати С. також не міг — який би пришелепкуватий її купив? 
Мабуть саме тому С. погодився на підвищення з квартирою і перебрався в 
райцентр. А потім покупець до нього з'явився сам — і придбав хату за півціни. 
Не треба й великого розуму, аби здогадатися, що при новому господареві 
помешкання враз очистилось і, кажуть люди, навіть материнкою запахло. Вас, 
Омего, бачу, цікавить, як я собі пояснюю цю халепу і чи міг би я звільнити 
хату від нечисті, як зробив це нинішній її власник, — аби ви знали, це 
нащадок сім'ї, розкуркуленої і відправленої до Сибіру в часи колективізації. З 
їхньої хати викидав на сніг пожитки тесть комісара С. — він-таки потім і жив 
у тій рубленці, допоки у війну хата не згоріла... Отож чи міг я за грубі гроші 
спробувати знайти яйця? Аби мав право, мабуть, зміг би, хоч батько Андрій і 
не посвячував мене в деталі, але якось я сам зметикував, що треба врахувати 
просідання хати та деякі інші моменти, що витікають з природного 
ущільнення дерев'яної конструкції... Вам воно навряд чи придасться та й 
теоретично цього ніяк не можна пояснити.

ПОЖЕЖА

...Банальний режисерський прийом — я розумію, що таким чином мається 
на меті збудити в глядача, цебто в мене, передчуття страху і тривоги: впершу в 
кадрі — обтягнені дерматином вагонні лавки приміського поїзда, крупним 
планом — соняшникове лушпиння на підлозі біля моїх ніг, потім — вогонь, 
суцільний, в'язкий, як тісто, знову — вагон, на колінах у мене якийсь часопис
— "...поет, що був більше поетом, аніж зреалізувався, Тодось Ось..." — і хлюпає 
прямісінько зі сторінки межи очі полум'я... Зміна кадрів здійснюється в 
абсолютній тиші, без належного в таких випадках музичного супроводу. Звук
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частково роззосередив би передчуття тривоги, мелодія, можливо, збудила б 
якісь інші асоціації, імовірно, що я спробував би згадати автора музики, — 
зрештою, відсутність музики — це теж музика, напередодні чи після зву
чання... Просто режисерові необхідно було на короткому часовому проміжку 
між "напередодні" і "після" сягнути містичної напруги, і він майже впокорює 
високо підняту планку. Я починаю дрібно вібрувати, напівбожевільний поет на 
часописному знімку теж цокотить зубами, під вагоном ревуть якісь дивні 
двигуни... Далі — височезний пішохідний міст, завузький, але двоє людей 
розминуться, немає ні поруччів, ні перил, я біжу і не боюся впасти, бо те, за 
що справді боюся, десь попереду; пішохідка — надто незначна причина для 
дійсного страху. Раптом з пітьми зринає подзвін: "Бам-бам-бом... Бам-бам- 
бом..." Режисер міг би дати кадр із порожнім кисневим балоном, підвішеним 
до перекладини між двома стовпами, і з гусеничним шворнем на мотузку 
поруч балона — це .запам'ятав, з дитинства, але таємний режисер знає про це, 
він розуміє, що мені достатньо одного "бамкання", все інше увімкнеться в моїй 
уяві миттю — режисер заощаджує на найдрібніших деталях... Мосту не видно 
кінця, тому я різко зупиняюсь, долоні докупи складаю човником, ніби для 
молитви, а чи збираюся пірнати у воду — і стрибаю вниз. Лечу довго; доки 
лечу, розмірковую, що треба б загальмувати падіння, — хоч мене цьому ніхто й 
не вчив, я виставляю долоні проти землі, зосереджуюсь і напружуюсь — на 
зміну падінню приходить відчуття вільного польоту разом із густим димом, що 
я в нього занурююсь, лівою рукою викреслюю траєкторію спуску, а правою за
тискаю ніздрі. Ногами нарешті торкаюся тверді і впізнаю доріжку між сара
ями, двері моєї майстерні відчинені навстіж, там хтось щось гарячково шукає, 
несподівано бачить мене і закриває лице рукавом, щоб я його не впізнав; але 
він запізнився — я вже знаю, хто це, і пам'ятатиму до смерти, але позаяк це 
бездоказово, це лише сон, то й оприлюднювати звинувачення я не маю 
права... Наш будинок горить рівно, як свіча. Люди стоять колом на безпечній 
відстані, стиха перемовляються і милуються справді незабутнім видовищем. 
Пожежників чомусь не видно, хоч пожежна частина міститься за п'ятдесят 
метрів, — я раптом розумію, що це все не випадково, що до палаючої хати 
Альфи приїхали теж запізно, але там можна було припустити, що пожежникам 
добре заплачено, позаяк Альфа не хотів пристати на жодну з умов і продати 
ділянку під забудову. Боже, — питаю тихо, — але за віщо постраждають мої 
сусіди — в будинку ж, окрім нашої, ще сім квартир? Будинок цегляний. Чи 
може отак рівно, як солома на безвітрі, горіти цегла? І робиться нестерпно 
клопітно за власні рукописи і картотеку Альфи. Хай би не для друку, то для 
дітей полишилося б, а десь там і для Всевишнього, що не марно жив... 
"Рукописи не горять... — вибігає звідкись вогняна білка і мчить по спицях- 
складах: — ру-ко-пи-си-не-го-рять-ру-ко-пи-си-не-го-рять...". Хоча трапляєть
ся інколи, що навіть Ярина, народжена під сузір'ям Тельця, видається мені не 
нашою з Ганною дитиною... До речі, де Ярина? І Ганна? Стоять біля колонки
— звідти ліпше видно спальню, а в спальні зосталися Ганнині клопітні дні і 
ночі, ранки і вечори. На кільканадцять тисяч купонів тканини сьогодні — 
завтра буде на кількадесят. Але нині купони стають попелом, а попіл переве
дуть у гривні. Дурисвітні метаморфози. І казав же буквально напередодні, наче 
передчував: навіщо ти залишаєш тут пальто Владі Володимирівни, раптом 
обікрадуть квартиру? Тепер вогонь списує борги. Ярина все ж таки встигла 
виправити "двійку" з креслення, увесь вихідний тратила зір над клятим алфа
вітом — я на її місці, мабуть, намазав би зворотний бік аркуша "Моментом" і 
поклав би вчителю під сідницю... Тепер алфавіт із "п'ятіркою" згорить. Не 
віриться, буцімто не горять рукописи. Треба ще раз напружитись і зосере
дитись на думці, що вогонь не завдасть тобі шкоди. Про що журитиметься 
Олеся, коли дізнається? Певно, прог.аплікації з пташиного пір'я і сухих квітів.

42

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Хтось"намагається втримати мене за рукав — я знімаю навіщось плаща, ніби 
саме за ним побивалися ті, хто зупиняв мене, і комусь віддаю. Двері в під'їзд. 
Спокійно — вогонь тебе не зачепить. Двері в квартиру, на щастя, не зачинені, 
а то мусив би повертатися до Ганни по ключі. Полум'я холодне, наче ран
ковий чи вечірній душ після молитви. Полум'я не відступає, але воно на диво 
ніяке, хоч у ньому, мовби крижини, одна по одній тануть на полицях книги. 
Не горить лише андалузька елегія в польському перекладі... Неопалимий 
срібний віслюк мирно пережовує вогонь і сумно дивиться на мене Хімене- 
совими очима... Далі не можу писати... Ганна дістає заниканих з учорашнього 
вечора сімдесят грамів горілки і ставить на стіл, іронічно-співчутливо 
усміхаючись. Я випиваю і, безкінечно сентиментальний, ладен заплакати з тої 
простої причини, що полум'я обминуло нас із Платеро... Горить навіть Лорка. 
До цього часу не можу забути Чубаєві одної-єдиної фрази на адресу Лорки. На 
тім світі Грицько піде на сьомий цоверх літінститутівського гуртожитку до 
свого приятеля-грузина Міхо і принесе чачі. Ми її питимемо втрьох: Федеріко, 
Гриць і я — ніхто ні в кого не проситиме вибачення, все вирішиться, загла
диться фактом нашого мирного співіснування біля даадцятилітрової каністри з 
чачею, біля котрої ми знову помремо. Але не від чачі — від поезії, яку, може, 
винесу колись із вогню... Аж тепер я збагнув значення цього дивного сну. 
Дякую тобі, Боже. Ти почув мою ранкову, хоч і з похмілля молитву. Мені 
завдано було випробування вогнем і страхом за рукописи та картотеку Альфи
— задля цього я пішов у вогонь. Але тепер я все збагнув — і природу холод
ного полум'я, котре, імовірно, прийняло Альфу, також. Полишилось мізерне
— скажімо, мова, якою говоритиму... Все інше — нехай горить воно ясним 
вогнем.

З КНИГИ-ОМЕГИ І

1. Воля — з дітьми, з жінкою, з чаєм і поганим магазинним пійлом, котре 
всі одностайно називають вином, з важкими для шлунка м'ясними стравами і 
вареними качанами купленої на базарі ще молодої кукурудзи, з немитими 
тарілками і чашками в раковині на кухні, з товстим шаром пилюки під 
сервантом і на фортепіано... Хоч малюй по тій пилюці квіти моєї теперішньої
— після новгородсіверської зони — волі. Це ж бо таки вона. Це не що інше, як 
воля. Може вона буває інакшою, але мені про те невідомо. Принаймні за 
тридцять одне літо ліпшої волі я не знав. Чи й знатиму коли?

3. Гострив пилку-ножівку за столом під яблунею, кожен зубець обходив 
напилком, ніби перемальовував літери древнього тексту на давно забутій мові
— тексту, про який знаю лише те, що то молитва наших далеких предків до 
найласкавішого Бога. Ішлося до вечора, а я собі міркував, що наші 
інструменти — то найправдивіші свідки, як у наших душах сіялись, сходили і 
гасли на палючім сонці, на жорстокому вітрі зелені-зелені наміри.

4. Упродовж оцього місяця, відколи я на волі і вдома, мене ніяк не 
полишала підозра, що меблі і стіни, підлога і стеля напружено дослуховуються 
до моєї ходи, сторожко вдивляються в моє обличчя, ніби щось пригадують, 
древнє і далеке. Особливо ж незатишно і млосно робилося під серцем, коли 
старша донька, вмикаючи телевізора, чіпляла штору і з-поза неї блискала 
холодним поглядом крайня справа вечірня шибка, котру я з такими 
незабутніми пригодами ставив власноручно. Та й не було, мабуть, квадратного 
сантиметра площі у квартирі, на котрий за час одинадцятимісячного капіталь
ного ремонту не впала б крапля поту з мого чола! І після всього, і по всьому — 
цей холод, незатишність, настороженість і недовіра...
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Аж тепер, коли повимітав пил і павутиння з-поза меблів та з кутків, коли 
виколінкував підлогу з ганчіркою в руках, нарешті прийшла певність: квартира 
мене впізнала.

6. На порослих зіллям розсипах щебінки вибирали бут на цоколь будинку, в 
котрому колись житиме пан Іконостас — наш начальник. Холодно було і 
важко. Вітер гуляв під нами, над нами і в наших душах, різні запахи котилися 
тугими хвилями від складів з міндобривами і час від часу видавлювали сльозу. 
Бачив на кучугурі каміння вцілілі дивом після перших заморозків кілька синіх і 
дуже гордих квіток — з нас трьох жоден не знав їм назви. Коли перевернули 
одну величезну брилу, в тріщині помітив двох метеликів із складеними 
крильцями. Вони ніби злилися докупи малими тілами і чи то заснули на час 
холодів, а мо' й навіки. Що те міняє?

12. Так мені важко, Альфо, що як ніколи хочеться тепер сісти до поеми — 
дуже правдивої і жорстокої — і назвати її "Останньою поемою". Я би, звісно, 
ще й по тому жив і писав, але та поема була б таки останньою, справді 
останньою, а ось чому, цього я й Вам пояснити до ладу не зможу. З нею, 
мабуть, у моїй свідомості урвалося б щось таке, що в'язало мене досі з істиною 
і правдою, з Богом і людьми. Але рвати, не маючи резервних в'яжучих 
замінників, надто нерозумно для того, хто перебуває в п'ятій сідмиці. 
"Останню поему" треба здолати в душі "Новою поемою". Це я і спробую 
зробити в "Житлі", котре Ви мені заповіли, — точніше, спробую рухатися 
вгору по течії памяти про Вас.

14. Перший сніг багато до чого нас кличе, навертає лицем і серцем. Щось 
аналогічне відбувається з нами в часи з'яви перших липких листків на 
квітневих вербах, але все 'дно це щось інше. Вже тиждень літаю зором по білих 
дахах над білими вулицями, святість землі перегукується з чимось напівзабу
тим, замуленим, захаращеним, павутиною заснованим у душі, але безперемін
но святим. Я тужуся згадати, реставрувати, хоч цього, можливо, і не варто ро
бити. Життя після Альфи мало б бути наповненим не потугами реставрувати 
Альфу, а продовжити його, як от, приміром, листя і трава продовжують 
нетривке життя дощу.

18. Стрімка, напружена і темна течія пиятик, безсонних ночей, населених 
жахами, та днів, налитих справами необов'язковими, мов чужою кров'ю, несе 
мою дуціу, ніби тріску. Боже, як сумно!..

Вже не певен, що культура колись порятує світ. Бодай би мені і моїм дітям 
вона послужила вутлим човном, котрий перевезе нас із того берега на цей, а з 
цього — на третій, :а там — на якийсь безлюдний острів, де нас очікують втіха і 
спокій. Сумно не знати, куди ж бо прямуємо.

20. За час нашого з Вами спілкування, Альфо, я багато про Вас дізнався, 
принаймні знаю про Вас тепер більше, ніж усі інші вкупі. Таки змолов 
дещицю зерен Вашого досвіду на борошно, замісив тісто і вже після Вашого 
таємничого зникнення випік перший хліб. Сльози. стояли в моєму горлі, 
спазми забивали дихання мені з безмірного болю і смутку, — і я не міг 
спожити той хліб, а лиш гасив полум'я страху перед безоглядною пітьмою 
дешевим вином і водою з іржавих труб... Минулося. Але хліб зачерствів, 
подекуди поцвів і навіть висох на камінь. Тепер отими сухарями тамую голод і 
намагаюся осягнути Ваш великий шлях і двох самотніх подорожніх на ньому
— Вас і себе, — втомлених, змучених, але необхідних людям, хоч це і звучить 
банально, як хліб, вода і сіль. Але видається мені, що Вас необхідно розмис-
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люватіС мов блискавку, коротку і водночас неймовірно потужну. А це, по
годьмося, важко: писати про блискавку впродовж років, творити книгу 
всеосяжну і глибоку при всьому тому, що тебе не полишає відчуття, ніби ти 
бачив блискавку один лише раз і цього було достатньо, аби ти сам став 
блискавкою.

23. Я той дикий кінь, котрий скубе травицю в тих далеких степах уже дикої 
етики, де з'ява жокеїв у білих рукавичках, котрі покривають руки не чистіші за 
мої копита, змушує мене шукати ще дикіших, ще незайманіших пасовиськ. Я 
не знаю свого шляху до мети, а лиш чую, яко птах, дорогу в ірій, а вже звідти
— на випалену батьківщину.

24. На недавню історію з витверезником, на нестатки, котрі могутньою 
течією витікають, певно, з тих-таки запоїв, і на творчу депресію, і на численні 
зграї зеленющих мух-клопотів, що дзижчать, кусають і спати не дають, — на 
все оце надокучливе, нав'язливе волів би дивитися з гумором в очах, думках, у 
позиції, як те практикували у своєму парадоксальному житті, Альфо, Ви самі. 
Бажав би осягнути гнучкість Вашого скепсису і глибочінь Вашого оптимізму. 
Відколи Вас немає, дедалі частіше дивлюся на Вашу практику як на 
недосяжну, бо я кепський альпініст від фронесису і мені не здолати вкритої 
снігом вершини, де Ви почувалися господарем. Немає в душі певности, немає 
тиші — одна лиш похмільна гидь алкогольних мокрот у носі та в роті. Життя з 
обов'язку — най навіть перед дітьми, дружиною, друзями — гірка насправді 
штука. Може, саме тому, Альфо. Ви свідомо уникали залежности, хоч би й 
найблагороднішими почуттями вона була зімпульсована? Та чи було від цього 
Ваше життя таким, що його можна було б назвати життям з дистильовано 
чистого бажання жити? Хотів би я про те знати... З кожним днем усе більше 
постає переді мною питань, котрі докінечно потребують Вашої присутности,
— усе безтілеснішою стає надія на Ваше повернення — усе неодміннішим усві
домлюється обов'язок рятувати і рятуватися.

»
31. Що це — закон долі чи парадокс, коли виблукавши поле власної душі з 

кінця в кінець тисячі разів, вичовгавши безжально кожен квадратний санти
метр її площі, після жорстоких хірургічних самоаналізів-рефлексій і химерних 
синтезів, повертаєшся до найпростішого, про що мала б запитувати дитина? 
Звідки ж усе-таки береться дощ? Що спонукає дерево щовесни одягати нову 
зелену одіж? І чим є щастя? Вчора ішов на роботу пішки (велосипед знову 
поцупили) і невідь чому почував себе щасливим. Ніби летів над 
позавчорашнім страхом перед цілком реальною небезпекою опинитися знову в 
ЛТП, дужим птахом з високости позирав на безкінечне, мов колесо, своє 
безгрошів'я і на все-все, що болотом засмоктує та не дає змоги зупинитися на 
однім місці бодай на хвилю. Несподівано я подумав, що почування дійсного 
щастя обов'язково має бути безпричинним принаймні без видимих на те 
підстав. Лиш тоді йому можна довіряти, знаючи твердо, що глибина почувань 
твоїх не обумовлена минулим чинником: платнею, новим костюмом, пляшкою 
гарного вина... То причини-дощі, які нам посилає чи не посилає небо. Але 
справді нашою є лише та вода, що піднімається з таємничих глибин, невідомо 
звідки — несподіваним і беззахисним джерелом, яке вже наступної миті може 
згинути у пісках ворожих обставин, а може, стати й річкою...

33. Отак би жив та й жив: біля столу під яблунею, з рубанком у руках, між 
своїх і сусідських дітей, допитливих і липких, мов живиця, гойдався б на хви
лях пахощів соснових дощок — щоби втома, і спокій, і глухувате виспівування 
ножівки... Робив ящики на квіти, дошку до дошки ретельно припасовував, хоч
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і знав, що за два-три роки завжди волога земля неодмінно поруйнує мої 
витвори. Та чи ж вічний я сам і ви, мої любі, також? Але ж звідки дзюркоче- 
бринить цівка втіхи, яким чином на камінні агресивного до нас світу виростає 
почування свята?

34. Якщо сказ із причин загальновідомих називають водобоязню, то для 
визначення хвороби, на котру занедужали пан Іконостас та пан Головний 
Інженер, ще й терміну, здається, немає. Попередньо можемо наректи цю 
заразу (таки заразу, бо найтяжчу її форму переживаємо ми — теслі і муляри) 
винятковою водолюбов'ю. Нині на тій чи тій стадії розвитку і розкладу 
перебуває шість гідроініціатив. Йдеться про нещодавно збудовану лазню в 
гаражі, котру тепер з якихось міркувань розбираємо, ще про одну лазню, яку 
споруджуємо поряд з котельною, ще про сауну в адмінприміщенні, що біля неї 
хлопці вовтузяться чи не третій рік, ще про штучне озеро з коропами в 
південному закуті підвір'я, про мікробасейн на другому поверсі контори, про 
макробасейн перед конторою, а про акваріуми в кабінетах я вже й не згадую. 
Вчора поралися біля останнього зі спом'янутих басейнів. Я почувався так 
весело, ніби мене запросили актором в театр абсурду на провідну роль і пообі
цяли добре заплатити, якщо виставу освищуть.

40. Писав уранці довго, нервово, мов ухилявся від зливи стріл зусібіч або 
від небесного граду завбільшки з голуб'яче яйце, — і виписався, наче 
висповідався самому Богові. Став таким лагідним і чистим, лицем світлим, як 
стара теща його — горлиця сива — вранці після великодньої ночі. Цілісінький 
день безпричинно усміхався і майже ні в чім не перечив дружині, дочок не 
сварив, хоч і було за що. Мало говорив вустами — очима Промовляв щось 
таємне, високе і, очевидно, інтимне. Зустрівся з недругом-пліткарем і 
привітався, руки не подав, але запитав, чи не болить зламана минулого року 
нога, — в серці йому і луною не озвалася пережита кривда. На стару корову- 
годувальницю був схожим і на молодого білого голуба водночас, хоч, мабуть, ці 
дві метафори й важко узгоджуються в людській уяві. Кохався пізнього вечора, 
як нарешті втихомирилися діти, з дружиною і як ніколи мав від того втіху. 
"Який щасливий, який гарний випав день..." — засинаючи, дякував далекому 
Всевишньому... А серед ночі несподівано, мов шилом укололи, збудився. 
Кричав до нього заобрійний хтось, кликав його? Пішов до вікна, зачепився 
голим стегном об фортеп'яно, і воно підземно загуло. Трохи прохилив штору, 
стояв і гірко посміхався. Все було марним. І полишається таким. Страшне роз
чарування покривило його враз постарілу на тисячоліття душу, холодні здогади 
чорнющими тінями лягли на стежки і протопти витончених помислів. Ні, він 
був-таки певен, що вчора зборов іще одну вершину і втіха його денна не була 
невмотивованою. Це було очевиддям, хоч, звісно, йому ще й не вдалося 
сягнути тої легкости духу, з якою гірські хребти долають вітер, хмари, птахи. 
Наосліп дістав чистий аркуш та олівець і майже не добираючи слів записав: 
"Той, хто довіряє безпричинній радості, має довіряти і невмотивованому 
стражданню".

77. Накривав з дівчатками до сніданку стіл на кухні. Заглянув на хвильку до 
ванної вимити руки — несподівано почув за спиною гуркіт, брязкіт, дзенькіт! І 
по тому одразу ж квартира, будинок, день білий заціпеніли крижаною тишею. 
Лиш будильник-інвалід, котрий інакше як лежачи на лівому боці і часу не від
раховував, вицокував своє. Я метнувся до кухні. Над білим розсипом скалок 
по підлозі стояла Ярися і, схиливши трохи праворуч голову, дивилася прямі
сінько мені в очі. Дещо зігнувшись у поясі, — ліва рука притиснута до грудей, 
ніби під нею була рана, правою підтримувала табурет, зупинений в сорока-
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п'ятиградусному моменті падіння, — Ярина з голови до ніг читалася і 
винуватцем, і жертвою катастрофи... Найперше, що я зробив, це закотив у неї 
до підборіддя сукенку, а не знайшовши нічого, вартого уваги, запитав, чи не 
вдарилася вона тим місцем, за котре трималася. Здавленим голосом Ярина 
відказала, що ні. Розумно пояснити те, що сталося, вона тепер, звичайно ж, не 
могла — і цей біль правцем поставив зелену, як молода трава, душу... На чорне 
провалля страху обвуглилась для неї підлога кухні, а на його дні біліли отак 
знагла розбиті чашки і тарілки, котрі всього лише кілька секунд тому стояли 
на дротяній полиці для сушіння посуду. Карати мо' й було за що, та не було 
кого. Треба було рятувати і виправляти те, що зігнув у три погибелі жорстокий 
випадок.

Я стримано заспокоїв дітей. Я зауважив що ці чашки довго і вірно служили 
нашій сім’ї, тому й не годилося б викидати їх у відро для сміття. Ми зібрали 
скалки в совок, викопали на квітнику ямку і поховали там рештки посуду. 
Наостанок я сумно пожартував над могилою, що, можливо, згодом тут виросте 
дерево і на ньому колись достигнуть чашки. Як в одній з казок, написаних 
мною для дівчаток у Новгород-Сіверському.

82. З душею холодною і пружною, як велика глибоководна риба, але з чаш
кою гарячого чаю у правиці сідаєш до столу під яблунею. Кожне слово не
квапно береш до рядка, озирнувши попередньо щонайменшу його ґрань та 
прожилку. Поспішати вже немає куди — попереду неоглядна вічність: і для 
тебе білобрового, і для чорнобривців на квітнику. І навіть для вишні під 
вікном з кухні, хоч зеленіти їй полишилось кілька тижнів. Я дам їй змогу ще 
подихати і помилуватись на дзвінку блакить осіннього неба. Хоч попереду в 
усіх нас вічність, ні сьогодні, ні завтра я не буду її рубати. Хай віджевріють 
чорнобривці, відрожевіють завжди хворі флокси. Вічність така солодка, однак 
лише мить теперішня, а не завтрашня, хай і щедра на обіцянки-цяцянки, є 
реальною кладкою у вічність. Відгавкають нехай пси, відмуркочуть коти, 
відшугають своє понад нашими головами птахи, відстраждають люди... Всьому 
свій час... Шибка між мною і вишнею з маминими травневими очима так і не 
стекла на сонці льодинкою прозорою, як про те віщувалося в "Січневих 
плачах". Знати, не було ще над нашим житлом нашого сонця...

І коли береш рукою чашку з двома золотавими обідками і допиваєш 
останні краплі вже схололого чаю, почуваєш власне серце так виразно, ніби 
кожен з десяти пальців на руках, і тихо сумуєш, що тане твоя крижана душа: 
як віск, як тогорічний зацукрений мед, поставлений у запічок, як для коханців 
час. А попереду — вічність, в холодній блакиті якої знову заціпеніє все тепле і 
протічне. Хвала тобі, чашко з чаєм!..

87. Такі, як ми, Альфо, довго не живуть. "Такі, як ми" — це не вказівка, 
боронь Боже, на вищість, винятковість, не претензія на місію надлюдей з- 
поміж людей. Вдамся тут до парадоксальної, на перший погляд, фрази, що ми 
не виняткові в традиційному розумінні, цебто не феноменальні, але все ж 
аномальні. Суть нашої аномалії не має ні позитивного, ні негативного 
наповнення, оскільки не можна наповнити того, що навсібіч відкрите. Якщо 
поза контекстом наших вчинків нас не можна ні гудити, ні возвеличувати, то й 
вчинки, внаслідок багатошарової їх сутности, не дають підстав для оцінок, 
виходячи з видимої спрямованости вчиненої дії. За зримим, як правило, 
обов'язково неістинним — релятивна глибінь. Почасти — і це мені завжди не 
давало спокою — ми з Вами чинили дуже часто і продовжуємо робити просто- 
таки ганебні справи, але глибока свідомість власної неправоти — саме вона 
найбільшою мірою, найпряміше, найбезпосередніше — живить нашу етичну 
пам'ять, завдає їй вогненної напруги і пульсуючої амплітуди страждань.
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Джерело зла, котре з нами, — воно ж таки й джерело енергії для совісти 
кожного з нас. І не може бути замінників власним проступкам. Живити душу 
досвідом чужих гріхів — ганебніше, аніж грішити самому. Це парадокс, котрий 
рано чи пізно постає на шляху роздумів чи не кожного мислителя, — постає, 
але не обов'язково вінчає життєвий шлях. Принаймні ми з Вами, Альфо, 
прийшли до цього несподівано боляче і мали змиритися, впокоритися даності.

Ми горимо. Будимо вогнем і світлом. Ми нікуди не кличемо. Просто 
горимо — живемо, як вогонь.

Найближчі мої друзі знають про сказане мною на одній інтимній вечірці: 
коли й постану перед необхідністю самогубства, спробую згоріти на зібраних 
власноруч дровах десь у дикому полі. Я не можу знати, не здатен передбачити, 
коли, де і як відійду, але хочу, аби по моїй смерті усі вважали, що я згорів. 
Хіба це не логічно, що той, хто горів, не міг повіситись, а чи втопитись? І чи 
не приписав я Вам, Альфо, смерти на вогнищі виходячи саме з власних 
уявлень про послідовно героїчну смерть?

88. Останній день літа, останній серпневий ранок. Випустив із майстерні 
нічліжницю Бету, пожурився, що на пофарбовано титановими білилами учора 
ввечері і залишену сушитися на ніч під яблунею тумбу для пральної машини 
нанесло якоїсь жовтавої мізерії. Все ж на роботу я поклав два неповних дні: 
міряв, припасовував, імпровізував, із шматків фанери, планок, брусків та 
металевих кутників сотворив Річ, яка, імовірно, переживе й мене.

Предивні квіти обплели знадвору вікно з кухні. У травні мені наділила 
насіння Інна, сказала, що відтепер матиму клопіт з дуже ніжними і 
вередливими "кримськими плафонами", Ганна їх висіяла в ящик на відкосі 
підвіконня, дочекалися стебел із цілком квасолиною вдачею, а тому мусили 
напинати дроти, аби квітці було по чому пнутися вгору... Вісімнадцятого 
серпня на світ білий виглянула з пуп'янка перша квітка рідкісної барви: ніжно- 
блакитна, такий колір можна спостерегти хіба в незабудок, але до восьми 
сантиметрів діаметром. Вона цвіла один лише день і зав'яла. Проте вже 
наступного ранку вікно заголубіло двома десятками квіток! Зважаючи на 
власний комариний вік, вони ніби квапилися вкласти у свій колір всі потаємні 
резерви, всі капітали до останнього шеляга... Одного дня ми нарахували 
двадцять сім квіток — рекорд останньої серпневої декади. Сьогодні, сидячи за 
столом, теж полічив: двадцять дві...

Дощ, дрібний і теплий, таки зірвався і загнав мене до кухні. Відчинив 
навстіж вікно (до плафонів тепер можна дістати рукою), палю, п'ю чай, слухаю 
плюскотіння, шамотіння, зітхання і легкі цокотіння, наче оце тисячу малих 
дзиґарів десь у шафі на кухні заховано, від жерстяного навісу над входом у 
під'їзд. Думаю про всяку-всячину, найперше, мабуть, про те, що не варто 
надміру тужитись у замірах осягнути неосягненне. Світ відкриває найпотаємні- 
ші свої сховки спокійним і неприскіпливим, люблячим і мужнім. Вікна вглиб 
істини мало чим різняться від оцього вікна з кухні, обплетеного дивовижно 
блакитними квітами, заквітчаного знадвору червоними, рожевими і білими 
калачами, — від вікна в дощ, в останній серпневий ранок, в спогади про життя 
Альфи і в здогади про трудну неодмінність праведних клопотів Омеги про 
Житло з великої літери.

Така тепер душа врочиста, ніби роман вже написаний, а от лишилося хіба 
ще начисто вигаптувати — вишуканими літерами означити дні і' ночі, дощі і 
сніги, квіти і листя, думки і сльози. Та й пиятики-польоти також, бо ж не 
викинеш з пісні слова.

Відчинилися вхідні до квартири двері — двері на кухню здригнулись від 
протягу. Зайшла баба Діда, ще заспана, з-під халата ситцева нічна сорочка ви
зирає, усміхнулася замість "добридень", поставила мовчки на стіл переді мною

48

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


тарілку'з чотирма великими скибками червонющого кавуна і пішла нечутно до 
Гаї^ни в її майстерню - спальню.

Ще сплять діти, хоч пора вже було б їх і будити, але в дощ так добре 
спиться. Так він шумить заколисуючи, так ненав'язливо пахне дітям крізь сон 
кавун. Сидить на колінах і точить об мої спортивні штани свої пазурі 
п'ятимісячна Бета. Ні вона, ні я ще не знаємо, що 16 квітня наступного року 
двоє чоловіків закопають живцем її п'ятеро щойно народжених кошенят, — і 
це буде добре?.. Чи витримав би Швейцер випробування глибоким закопуван
ням п'ятьох життів, глибоко поважаючи їх?.. Хочеться міцної кави або терп
кого чаю. Більше нічого не хочеться. Аби так і було до останньою мого дня. 
Але так не буде — і ти це знаєш сам. Буде гірше, буде краше, але не буде так, 
як того бажає, як про те болить, у снах загадує втомлена, ні в чім насправді не 
провинна душа.

89. Уявилося днями полотно, аж руки закрутило, ніби на дощ у древнього 
старця, — так хотів би змалювати. Цуценята і діти! Жуля і Топа ледь не в один 
день благополучно розродилися. Тепер ночами вони стережуть свою малечу і 
не дають спокійно спати мешканцям обох будинків нашого двору. Зате вдень 
собаки й люди виводять дітей до столу під яблунею, і починається дійство, яке 
важко віддзеркалити словом. Потрібен вибух світла, аби осяяти картину, 
замкнену в колір і в лінії. Вона тяжіє до кола, де діти і цуценята імпровізують 
із метеликами, квітками, вересневим блакитним вітром, компонують мозаїку 
фантастичну, незахшцену. Так до малювання, на жаль, я не маю ні хисту, ні 
терпіння вчитися, а тому дарую ідею першому-зустрічному: випробуйте душу 
дітьми і цуценятами! Це вам воздасться на тім світі запашною землею.

94. Ми — ніби перші християни, Альфо. Наші катакомби — "Житло'’, стіл 
під яблунею, майстерня в сараї, де колись ховали дрова, торфобрикети і 
вугілля. Хай не нову релігію ми відстоюємо, але те, що перед нами тепер 
постало, за значимістю не поступається релігійному вченню — принаймні для 
нас двох, хоч імени йому ще не знаємо. Ми освоюємо зону, де наші душі 
почувалися справді б вільними і де наша воля не вступала б у драматичну 
суперечність із волею інших. Ми насаджуємо культурні сорти в занехаяному 
людським страхом і відчаєм саду світопочувань. Чинимо те ніби потай, мовби 
закохані, що жахаються явити суспільству свої святі серця, несподіваний свій 
скарб, вартують його від лихого ока, брудної думки, впадають у марнотратство 
і містику... Ми невимірно щасливі, Альфо, хоч такими нас ніхто не вважає та й 
ми самі собі видаємося часом найнещаснішими. Та ж і закохані часто гірко 
плачуть — із причин незбагненних навіть для поетів і філософів усіх часів.

95. Побіжно гортаю Ваші записки і не перестаю дивуватися з Вашого 
почерку, з кожної літери і наймізернішого її елементу, навіть із поставленої 
Вашою рукою крапки. До певної міри я можу вважати себе фахівцем із 
шкільної каліграфії та й взагалі графічна організація письма завжди мене 
цікавила, але літери, посіяні Вами на папір, надто вже різняться від усіх інших 
відомих мені типів і зразків почерку — відрізняються, найперше тому, що 
Ваше письмо не тяжіє, а швидше уникає т и п у ,  певної графічної системи. Це 
ставлення до літери як до чогось пластичного і пружного водночас. Я був 
неабияк здивований і вражений, що не знайшов двох однакових накреслень 
вже найпершої літери алфавіту. Мабуть, судовий експерт лише за йому одному 
відомими ознаками зміг би з достатньою певністю стверджувати, що і в 
першому, і в другому, і в кільканадцятому випадку буква "а" написана одною 
рукою, але якщо судити про загальний малюнок літери, про її взаємостосунки 
з умовною вертикаллю на картоні, про внутрилній настрій і зосередженість, то
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в кожному конкретному разі літера ніби поверталася невловимим для мого 
погляду іншим боком. Інакше як "графічним феноменом Альфи" цього явища 
я назвати не можу.

Бачите, Альфо, людське письмо пройшло складний історичний шлях 
універсалізації і стандартизації. Аби воно найповніше сповняло власні комуні
кативні функції, людству вигідно послуговуватися знаками якомога прос
тішими, промовистішими і, що дуже важливо, такими, котрі б не допускали у 
ставленні до себе суб'єктивно-волюнтаристських трактувань. Тут, коли хочете, 
необхідна певна громадянська відповідальність за наше спільне багатство, 
внутрішня дисципліна. Отож з висоти саме цих міркувань мушу Ваше 
ставлення до письма означити "сваволею Альфи". Хоча, кажучи щиро, така 
сваволя мені імпонує, оскільки межує із стихійною творчістю (я ж бо й гадки 
не припускаю, що це не імпровізації на позасвідомому рівні, а конструктивні 
Ваші витівки). Я навіть не проти того, щоб перекинути місток поміж Вашим 
ставленням до літери і мистецтвом каліграфії, скажімо, в Ци Бай-ші. Бо ж ніде 
правди діти, Ваше письмо можна назвати по-своєму вишуканим. Почасти я і 
сам намагався експерементувати в цьому напрямку і дівчаток до того спону
кав, але куди вже мені, навантаженому, як віслюк, сотнями непродуктивних 
сторінок?.. Ваш стиль гальмує, зупиняє думку, змушує замислюватися над 
відповідністю слів і речей, піддавати їхню взаємототожність осмисленню і 
критиці, а це завелика розкид для нашого століття.

98. Просити поради не в живих, а в мертвих — це ніби двоїти, троїти 
власну душу, зорганізувати в ній очищену від суєти дискусію, вислуховувати 
всі pro contra, зважувати і переоцінювати в русі... Мені потрібне ваше слово, 
Альфо, та добра порада мами-небіжчиці (хоч яка вже там порада, коли в таких 
випадках вона завжи терпляче вислуховувала і вінчала наші взаємні нарікання 
тихим двослів'ям "миріться, діти"). Чи то й досі я не можу задавити в собі 
максималістських претензій до жінки і до дітей, чи то в особі Ґанни доля 
вділила мені в супутниці надто неорганізовану і незбагненну стихію, але час від 
часу виростає переді мною стіна відчаю, в котру, як хрущ у шибку, б'юся знер
вованим зойком, шматую густі сіті собою ж таки випавутинених веселкових 
давніх надій — марно. За два-три дні все повторюється: жінка днями плеще 
язиком із замовниками, кроїть їм і шиє за гроші чи не символічні, не 
зоставляючи на дітей і малого в добі віконця; дівчатка ж, якщо перед ними не 
поставити сякої-такої програми дій і вчинків, блукають по квартирі сонними 
мухами... Всі мої зусилля навчити їх жити ритмічно, як не з власних 
практичних здобутків, то бодай із теоретичних утопічних імперативів вихо
дячи, цінувати мить, подаровану долею, шукати собі поле і вперто прокладати 
на ньому стежки великих днів і малих подвигів — всі хвилі потуг розбиваються 
об скелі інерції. Сміття у квартирі, різконокольорові обрізки тканини, нитки 
ледь що не в юшці, свавілля речей — тисячекінцівкова потвора, що оселилася 
на моїй законній території і насмішкувато водить за мною очицями кольору 
затхлої болотної води з-під серванту, з-під столу, з-під софи: а що чинитиму?

Я  втомлююся, Альфо. Ніщо так не виснажує, як сіяння без надії на ужинок. 
Чужі закони, холодні умови далекої суспільної гри в активну життєву позицію, 
а відтак і сім'я начебто чужа... Задавити в собі протест, мобілізувати розум і 
диктаторською його волею зробити все чуже своїм, впокоритися побутовому 
абсурду — не можу, не вмію, не хочу, Альфо.

Я тобі, мамо, зізнаюся, що сьогодні вранці ні за віщо турнув носком чере
вика Бету, а тепер мені муляє, що поза необхідністю вчинив зло. Християнська 
любов, християнське терпіння — з обов'язку любити і терпіти — мали б мені 
прочинити двері в світи, котрі сусідують з моєю душею, але страшно, що з
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отих обширів на мої квітники, наполегливою працею опоряджені, виступлять 
дракони.

І ось я покарав себе і своїх ближніх кількаденним зумисним відчуженням: 
самоусунувся від усіх їхніх клопотів, не сварю, не втручаюся, майже не 
розмовляю. Сьогоднішньої ночі послав собі окремо на софі і кілька разів 
прокидався — було-таки дуже холодно і невимовно самотинно.

100. Сьогодні вночі, Альфо, був перший відчутний, градусів до п’яти мороз. 
Добре, що ящики з калачами удвох з Ганною ми встигли занести з вулиці до 
моєї майстерні і залишили там на ніч увімкненою лампу на двісті ват. Вранці 
навідався — калачі живі, але чорнобривці на квітнику нічним холодом геть 
понівечило... І лист з яблуні над столом, з тополі на вулиці Шевели сиплеться 
катастрофічно.

Невесела картина, Альфо. Світ уповні все потужнішає, все ширшим 
фронтом іде на мене — я можу пояснити, здатен вималювати кожну його 
ґрань, зморшку, зашрамований рубець, а от свого місця в плетиві обставин не 
бачу. Так от: фрагментами, клаптями, сценами, химерними проекціями на 
гофри реальности. Душа моя — світ автономний, звір не приручений, великий 
і сильний, але поселений у чуже середовище... Звір блукає вулицями, сус
пільними інститутами, приглядається, принюхується і гидливо крутить носом. 
Не сумістити несумісне! Треба було свого часу взути звіра в дерев'яні черевики 
і в залізну кольчугу зодягнути, аби він не ріс, очі йому виколоти, аби запобігти 
повені духу і направити її у зворотному напрямку — до спадання, в русло 
впокорення. Цього не було вчинено, чим започатковано драму. Звір надто 
виріс і став таким чужим світові, котрий його породив, що часом видається, 
ніби звіра доправили сюди зорельотом з іншої планети.

112. "Сонце — щоранку, увечері — місяць..." — і це мав би бути один з 
найвиразніших і найглибших міфів, заримованих мною за жиггя. Одначе я не 
певен, що викладаю думки на папері тою ж мовою, котрою почувався 
безмірно багатим. Та мова дає змогу свідомості вершити чудесні метаморфози, 
а все, що я кажу вам і пишу для вас, — то лише невправні переклади. Що 
гарнішими я намагаюся їх подати, що частіше вдаюся до рим, ритму і всіляких 
інших технічних мудрацій, то все більше дистанціююся від оригіналу т о ю  
мовою, якої не знав до ладу жоден смертний і яка бозна відколи пульсує поза 
граматиками і лінгвістичними класифікаціями. Це дика примхлива мова, що її 
не приручити, але можна на якийсь короткий час увійти з нею в спілку, — для 
найполиннішої, найбезнадійнішої самотини. "Сонце — щоранку, увечері — 
місяць..." Клопоти про хліб насущний — це денне вогнище, в якому згорають 
сили і час, енергія і простір: біля того сонячного багаття душа невтішно плаче, 
і сльози, ще й до землі не долетівши, крижаніють. Плач, душе, нічим твоєму 
горю не зараджу — . немає іншого способу дбати про тих, кого любимо. 
"...Увечері — місяць..." Пильнуйся, вигнанцю! тішся, звіре душі моєї! Течи, 
прамово дика, повз людські оселі, повз чорно-білі і кольорові сни дітей — 
прийшло і до нас свято. Допоки місяць, допоки зорі, ми вільні. Слава Богу, 
вільні. Але пильнуй місяця і зірок, бо сонце чуже нам і нас не любить.

114. "Житло" вийшло з-під мого контролю, воно засмоктало мене гамузом з 
філософськими, поетичними і хатніми клопотами. Підпорядковую свої свята і 
будні й о г о  законам і правилами гри. Перелопачую власні архіви, виписую, 
передруковую, роблю нотатки... Така відстороненість збудилася, що мої ж таки 
записники видаються мені чужими слідами, що їх полишили різні епохи, 
далекі і таємничі люди. По крихті реставрую біографію, життя і діяльність, з 
одного Соку, невичерпно загадкового, а з іншого — надміру реального чоловіка
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Альфи і вже й не певен, природа мене виштовхнула на світ білий задля 
олюднення Альфи, а чи доля його для мене вигадала?

130. Об одинадцятій вечора, після чашки міцного чаю, на осоння 
свідомосте несподівано виступило громаддя "Житла". Можна було сідати і 
починати. Треба було принести в жертву все: ніч, завтрашню денну зміну — 
знехтувати малим і великим заради "Житла". Але злякався, озирнувся 
сторожко назад, силувано осміхнувся негаданому одкровенню: "Чи ж ти 
справдешнє?". Хоч знав напевне: воно — істинне, бо між його спалахом і 
мною була найкоротша дистанція — безпричинність і ненавмисність.

132. Жінки на автостанції. Ті, що в "ящикових" хустинах з яскравими 
набивними квітками, нагадують маму, будять спомини про неї і біль 
незбагненний поза моєю волею. Кожна молодиця натякає якоюсь одною 
рискою, лінією, штрихом, манерою дивитися чи ступати вперед, відступати 
назад, пропускаючи старішого. Усі вкупі — ніби мати. Але в кого з них 
просити прощення — Всевидющий, покажи?..

135. Коли до столу під яблунею приходить старий М-ко — не бо-зна який 
уже й літній, але давній, покручений хворобами і болячками, різаний ножем 
під лопатку, шматований Гвинтом річкового катера, трощений у трьох авто
катастрофах... Рік чи й два по тому, як оселилися ми тут, не міг позбутися 
в’язкої, сковуючої думки і слова суміші ніяковосте і страху, коли випадало з 
ним розмовляти; егоїстичний мій протест проти спотворених рук, конвуль
сійних неприродних рухів каменем лягав на свідомість. Абстрактна любов до 
ближнього найчастіше витікає з любови до найконкретнішого з усіх живих 
сущих — до себе. Але щабель за щаблем долаємо складну науку необхідносте 
гуртової організації: змиритися з ближнім, яким він є, звикнути, а вже далі, 
цілком можливо, зійти на вершину любови до твого сусіди — брата по виду і 
способу не вмирати хай би там що... Коли до столу під яблунею — нашого' 
давнього вітрильника — приходить інвалід М-ко, я відкладаю вбік блокнота, 
чи інструмент, запалюю цигарку і ми зачинаємо камінцями незначущих тем 
тривожити споконвічне плесо вселюдської журби.

176. Перечитую ранні щоденники... Власне дитинство тобі випало констру
ювати вже дорослим, послуговуючись для того кольоровими скалками, 
віднайденими в споминах про бабу Оришку, тьотю Пріську, про маму, — 
мізерними крихтами радосте з невеселого застілля дорослих. Але бажання 
мати дитинство, як в усіх, змушувало тебе лізти через паркан у чужий сад, аби 
хоч на мить перейнятися певністю, що це твоє, майже твоє, бо і в тебе було 
так, майже так, —■ принаймні мусило так бути... Чи треба шукати винних у 
тому, що насправді т а к не було, що дитинства ти не мав і вже не матимеш?

180. Чим живемо? Болячками, трудами, пиятиками. Куди живемо? Розчи
нилася у важкому тумані перспектива радосте, а з нею і та втіха, що її мав від 
вина. Все надійніші сховки — відчайдушні спроби порятуватися, але вже не 
свята — душа знаходить у зримих реаліях. Зріділи шеренги варіантів і способів 
захиститися від навального, ординського натиску чужих справ, масових 
торжеств і церемоній, від здичавілого часу. Здаленіли спільники, ретроспек- 
тивізувалися надії. Виписую петлі на стежках незатишних березневих буднів, 
плутаю сліди, бо чую гонитву, зимним нутром наслухаючи позаду гавкіт... 
Право на втечу росте з душі, мов дерево, — поза аргументами, теоретизуван
нями — просто право-дерево, гарне і багатообіцяюче. Вставати до сходу сонця, 
пити в майстерні самотинний чай, думати, писати, літати, любити і плаката —
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тікати. * Прощай, культуро, мила курво... Майструючи речі, ніби гукати їх з 
дерева — запрошувати і заманювати в Житло...

З КНИГИ-ОМЕГИ II

7. Дощовий ранок, ніби притишена елегія про гіркоту днів і ночей поміж 
дивом і дивом — народженням та смертю. Відчинив навстіж двері майстерні і 
сиджу за імпровізованим столиком з полірованих до шафи дверцят розміром 
п'ятдесят на п'ятдесят сантиметрів, п'ю традшдйний чай, чиню традиційну 
ревізію ранкової душі. Собі самому чудно: незважаючи на очевидні нестачі сил 
і цінностей, на невиправдані незліченні розтрати часу й енергії на пиятики, 
діла необов'язкові, задуми непродуктивні, душа здіймається до вуст і до очей 
спокійним холоднуватим світлом води в криниці — скільки не зачерпуй 
цебром, а наче довіку зостанеться стільки ж. Ніби й справді у житті було все як 
треба, ніби по-іншому і скластися не могло, бо як же інакше, коли чесно і 
трудно ішов досі шляхом непрямим, каверзним і парадоксальним, але ж таки 
необхідним для клятих сімдесятих і вісімдесятих. Адже час, адже обставини, 
адже історія і доля. Тоді від нас могло залежати видимо дрібне, локальне, 
істинну велич котрого, неминаючу вартість наших льодових витворів пізнають 
наші правнуки. Жаль, що власних правнуків я вже не побачу. Але так було 
майже завжди. Бо доля.

35. Історія проста, ніби дитяча оповідка про рябу курочку. В тридцять 
дев'ятому, здається, будинку по вулиці Жовтневій жила-була собі нікому не 
потрібна бабуся, аж доки и не здали в будинок для пристарілих. У квартирі 
оселилася інша сім'я, а бабині речі навіщось описали і передали на зберігання 
в житлово-експлуатаційну дільницю. Можна подумати, що баба поїхала у 
відрядження на Далеку Північ, а чи завербувалася на кілька років до Африки, 
а якогось дня повернеться і запитає про пожитки. Хай іще шафа, металеве 
ліжко, а то ж у сараї для вугілля вже п'ятий рік гниють дві подушки, латана- 
перелатана ковдра, перепійте з шинелі часів останньої великої війни пальто... 
Ми з Михайлом звільняли місце для дров і мусили бабине майно переправити 
на горище. З вузла несподівано випала вишивана подушечка. Сама вона майже 
зотліла, але вишивання збереглося напрочуд добре. Цілком імовірно, що квітка 
з вишивки зросла в бабиній уяві, як вона ще була молодою і її любили 
чоловіки. Певно ж, баба тоді не знала, що доживатиме віку в богадільні. Я 
зірвав лицьовий бік подушки і забрав додому. Все це зробив нишком від 
Михайла. Навіщо йому знати ще й про це?

75. Щовечора — з Костем. Філософські посиденьки чи літературні вечорни
ці — в майстерні, на кухні, за столом під яблунею. Тішимося чаєм і цигарка
ми, а найпевніше — одне одним. Слухаю його "Книгу Радости" та "Концерти", 
читаю йому записники. Ніби двоє сліпих — одне одному сонце даремне, — у 
навсібічній темряві прокладаємо маршрути потаємних ходів і здогадів... 
Видається, наче дочекався я нареиггі потужного вітру, — і зрушили крила 
сірого від негоди, неволі і недолі надісторичного вітряка, заскреготіли жорна, 
зашелестіло зерно, запахло теплим борошном. І щось давнє сколихнулося у 
мірошниковій душі, хтозна відколи вільній від Бога і Сатани, і в сльозі його 
відбилися контури картин - грядущої катастрофи — зайшла у голову йому 
золота стріла надії, все тіло нанизала, вийшла у ліву п'яту і глибоко вгрузла в 
земні пласти — саме золота, давно сподівана стріла певносте, що доки нести
муть сюди тугі лантухи зерна, доки борошно пилом висітиме у млині і тан
цюватиме побіля шпарин на сонячних цівках, осідатиме чоловікові на брови, 
на вуса і на легені, доти й безсмертя, — з безумовною радістю.
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76. С к о м п о н у в а т и  в и н я т к о в о ї  к р а с и  і д о в е р ш е -  
н о с т и  б у к е т  — ось завдання принципове...

Приходить перший і зголошується. У пошуках засобів, у виборі складників 
безпосередньо виходить із програмового завдання і навпростець орієнтується 
на мету: "...виняткової краси і довершености...". Винятковість і довершеність 
цілого є сумою, міркує він, рідкісних, екзотичних, несподіваних компонентів- 
доданків. Отже поле вибору вочевидь безмежне: лотос і буряк, едельвейс і 
квасоля, жасмин і квітка кактуса — невичерпний ряд барв, запахів, форм. Ще 
спокусливіша множина методів їхнього поєднання залежно від настроєних 
тональностей. Маєш право фантазувати й уявляти, множити квіти на камінь, 
на дерево, залізо, лід і навіть на кінські яблука... Необмежена воля вибору на 
першому етапі будить нездоровий апетит до кількісного накопичення.

Приходить інший, хто був першим учора і позавчора, хто переконався, що 
наші можливості лиш примарно безмежні. Насправді ж безмежність стає 
абсурдною там, де вичерпується наша спроможність осягнути її культурою.. 
Все, що далі, — простори ворожі, котрі необхідно і неодмінно відштовхують 
нас назад або й розчинять у собі, як свого часу римських легіонерів завойовані 
ними території... Виразна очевидність того, що подальше стихійне залучення 
виражального матеріалу для сповнення мети є безглуздим, спонукає нас 
завернутися і рухатися назад, звідки ми вийшли, і послуговуватися мінімумом 
вихідних дарів давности, цебто того, що вже є тут і топер.

...Третій сотворив букет із єдиної гвоздики між залізничними коліями на 
станції Помошній, що бозна яким дивом виросла на заллятому солярою і 
мазутом ґрунті. Той інший навіть не зірвав квітки — просто розповів про неї 
власним дітям і друзям...

83. Вечірні наші бесіди з кумом. Почасти тупцюємо довкола клопотів 
побутових, газетних публікацій, чуток, пліток і побрехеньок, покладаємось на 
русло природного перебігу настроїв і думок. Це ж бо таки майстерня, де з 
мертвого матеріалу народжуються штуки, — і тирса та запашні стружки 
супроводжують процес творчости... Та ось хвиля за хвилею напливають дедалі 
потужніші думки, здогади — ніби пророцтва. Отак триває годину чи й дві — 
ейфорія гасне, свічки втоми свідчать про мир поміж нами двома. Допиваємо 
холодний густий чай, тиснемо одне одному руки — до наступного вечора... А 
вже вранці реставрувати наші діалоги, відділити коштовне від супутнього піску 
необов'язкових слів — все ’дно що переказати гомін нічного дощу...

84. Навпроти першого змішторгівського магазину рано-вранці, саме за два 
дні до закінчення зими високосного вісімдесят восьмого року і за неповних 
тринадцять літ до фінішу другого тисячоліття від народження Месії, божевіль
на жінка в чорному драповому пальто і в рожевій хустці годувала хлібом зграю 
ворон. Вона кришила кусні на втрамбований потемнілий сніг, а чорні птахи 
діловито походжали довкола неї і підбирали харч. Коли я виходив з магазину, 
ще раз оглянувся на жінку. Вона саме дістала із сумки слоїк і вигортала з нього 
пальцями на сніг варення — судячи з легкого запаху, полуничне — воронам на 
десерт. Я відкрив щойно куплену коробку цигарок і глибоко затягнувся ядучим 
натщесерце димом. Біль часу, що втікає, аж ніяк не вженешся за ним з 
малими і великими ділами, дещо влігся, запався в якусь вирву чи розсипався. 
Все здалося значно простішим і доступнішим, аніж було всього хвилин за п'ять 
до зустрічі з божевільною і птицями небесними.

89. Чекай-но, я візьму ситечко. Ти ж бо добре знаєш, що в приготуванні 
чаю, його подаванні і споживанні я не міняю власних звичок і правил. Навіть 
заварювати чай нікому не передоручаю — хіба що коли я не в гуморі... Так от
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— ситечко. Коли я кладу його на вінця чашки і зосереджено ціджу із 
заварника темнокоричневий напій, часто згадую одне з давніх ірпінських 
літературних збіговиськ, а певніше, робоче семінарське засідання, де я читав 
шматки з "Контроміфів", далекий від сподіванок на те, що після читання 
понесе мене аудиторія понад ірпінськими чистими снігами, яко пророка, але й 
свідомий певности, що не освищуть, бо при наскрізній пафосній глупоті 
тодішньої української поезії, молоде покоління вже переступило той поріг 
культури, за котрим приходить терпимість до чужинця, породжена радісним 
страхом перед очікуваними перемінами. Я читав рівно, спокійно, бо 
здогадувався, що обговорення, як такого, не буде. Так воно й сталося, якщо не 
рахувати одної дівчини, якій конче необхідно було сказати щось оригінальне,
— вона перебувала саме на порі, коли без уваги оточуючих чоловіків життя 
видається катастрофічною недостатністю. І вона вдалася до простецької 
метафори: коли чай у склянці розбовтують ложкою, а далі ложку зі склянки 
забирають, рідина ще довго кружеляє за інерцією і несе чаїнки, які, проте, 
поволі осідають на дно. Тоді чай набирає звичної прозорости й виразности. 
Саме таке "овиразнення", звіщувала ота дівчина, відбудеться з часом у моїй 
поезії. Тепер ти розумієш, чому я завжди послуговуюся ситечком?

92. З понеділка, цебто із завтрашніх Євдох, за котрими судять, якими бути 
весні, літу й осені, започатковуємо новий том в історії нашої квартири, новий 
літопис житла. З часів попередньої реконструкції я, очевидячки, виріс як 
майстер, бо ледь не все з того, що власними руками втяв, бачиться поквапли
вим, недовершеним, позначеним печаттю аматорства. Завеликі шви між ках
лями, енгармонійність інтер'єра, строкатість тонів і кольорів, нераціонально 
використані площа та об'єм — все потребує ревізії, критичної переоцінки. 
Однак пам'ятатимемо, що саме реконструкція і є життям, — на противагу 
інфантильним уявленням про царину справжнього життя зі світлого 
майбутнього, яке буцім-то наступить після чернеткових варіантів. Дуже 
імовірно, що це останній в житті ремонт, і житло також останнє, і записи про 
нього... Ніхто не вгадає, скільки ще нам судилося, але й те, що покладено на 
нас Богом і долею, сповнимо гідно.

155. Конотопським автобусом о дванадцятій виїхали з Борисом до Бату
рина, далі велосипедами — на Матіївку, до Борисової поки що офіційно так 
званої дачі — на оглядини. Неприступні хащі білої акації, клени, верби, старі 
яблуні і вишні, груші-дички, кропива — все злилося і переплелося, обступило 
хату з чотирьох боків. Стихія здичавіння господарює тут з дня смерти госпо
дині баби Наталки Ровної — вже понад п'ятнадцять років. Латунний дах, 
темний і загадковий мов душі людей, що колись тут сміялись і плакали, 
подекуди на швах розійшовся, стіни з пластин, обдранковані та обмазані 
глиною, облупилися, обкоростились, цегляні леґарі вилущились, осіли, тильну 
від городу стіну дещо видавило піччю. Вхідних дверей — двоє: з вулиці і з 
двору, забіжиш в одні — вибіжиш в інші не звертаючи й на градус. Тут широкі 
і довгі сіни — могли б правити за гарну майстерню. Є де розгулятися і в 
коморі. Одразу ж посіялася думка влаштувати тут собі кабінет. У хаті четверо 
вікон: по одному — на схід і на південь, двоє — на захід. Житлове помешкання 
поділене перекатом аж під сволоки на вітальню і спальню. Електричного 
освітлення хата ще не знала. На сволоці — цвях для гасавої лампи. Рідні брати 
колишньої господині були пічниками, добра піч і груба без піддувала, що 
розрахована на самі лише дрова та хмиз, — то їхня робота. І чудернацький 
погріб. Такого мені бачити начебто ще й не випадало. Змурований він із цегли 
на глиняному розчині у вигляді напівсфери... Хата збудила в моїй душі глибоке 
довір'я до себе та притишену симпатію — видалось, ніби ми з нею одне одного
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впізнали. Біля неї треба чимало поклопотатися, але без цього житло не 
віддається господареві доостанку... Борис ніби не передумав перепродати мені 
помешкання. Дорогою до Батурина він сказав: "Якщо хочеш, вважай хату 
своєю і приступай до опорядження...". Де взяти іроші, аби заплатити йому без 
зволікань і купити найнеобхідніші матеріали? Чи вигорить справа з 
ТРВодівською казкою у "Веселці", і що мені з того гонорару перепаде?

183. Євдокія Ціленко — колишня ланкова, тепер пенсіонерка з 
бурякорадгоспу, в минулому не раз нагороджена за високі врожаї буряків. 
Добре заробляла та й нині має гроші. Знаючи це, люди акуратно запрошують її 
на весілля — баба Явдоха завжди щедро обдаровує молодят... З вікна вагарні 
бурякопункгу бачив учора, ж  на полі під буряки вона обкопувала електричні 
опори, — огріхи, що до них не можна було підступитися з плугом. Холодний 
осінній вітер шарпав спідницю — самотня жінка переходила від стовпа до 
стовпа, і далі, і далі... Спершу ще можна було вирізнити в її руках заступ, а 
згодом сіра куфайка баби Явдохи розчинилася на тлі ріллі, ніби її саму 
проковтнуло поле. Відчув у крові краплю суму, краплю гіркоти, краплю ще 
чогось, незбагненного і незнаного, але такого, що не усвідомивши його, не 
назвавши, я не зможу жити далі і писати "Житло". Десь ті краплі зупинилися 
біля серця, і воно завагалося: защеміти чи не защеміти?

191. Це сон. Було нас кілька чоловіків і, можливо, стільки ж осіб жіночої 
статі, об'єднаних таємною місією, котру тепер годі вирізнити у проваллі сну. 
Пригадаю лишень, що жили ми комуною і одного дня знайшли в дикому лісі 
яму. Вона була до десятка метрів у діаметрі і такою глибокою, що аж у голові 
паморочилось. Ідеально круглі стіни ями були викладені кахлею. Мені як 
фахівцеві одразу впала в око філігранна робота, аж ніби тут доклав рук 
майстер екстракласу. Але яма, очевидно, колись була зовсім не тим, чим вона 
стала тепер. На її дні без докору, без погрози, без натяку хоча б на щось 
видніла молочноглинистої барви вода, а до води опускалося кілька драбин, 
нашвидкуруч збитих із посірілих від часу жердин, кривих і незугарних. Ці 
драбини тепер не викликали і краплі довіри — лише безоглядна хоробрість або 
крайній відчай могли змусити людину ступити на ті щаблі. Пригадую, що 
повівся необережно, зазираючи вниз, і ледь не опинився в ямі, але чиїсь 
сильні руки втримали мене. Від жаху я заледве не прокинувся, а може, 
прокинутися мені не давало змоги чіпке, настирливе прагнення якою-завгодно 
ціною довідатись про таємницю ями. Котрийсь із нас, скептик і цинік, 
глузливо зауважив, що це була колись салотопня. Я виразно запам'ятав це 
слово, але яка в дідька салотопня? Звідки і чому? Розумного пояснення ми, 
звісно, від автора химерної гіпотези не дочекалися. А тоді звідкись прийшов 
старезний дід і повідав, що він із лісового хутора, де живуть одні лише древні 
старці: ніхто не народжується, ніхто не помирає — всі ніби одного віку. А про 
яму переказують, начебто це був хідник на той світ, котрим відходили душі 
мертвих. І треба думати, що той світ затопила велика повінь, якщо воду видно 
аж з цього світу. Отже тепер ми не помремо звичною смертю. Треба на цьому 
світі виділити якесь місце, бо ж нема куди подітись людині, яка втомилася і з 
дня на день лиш те й робить, що копирсається в споминах, наче курка в 
гноївці. Я уявив себе отаким дідом і відчувся глибоко нещасним, страшенно 
знудженим і застояним, як вода в ямі, — і прокинувся, і зітхнув полегшено:

і слава Всевишньому, нам безсмертя не загрожує.

192. Невдаха! Що він створив досі? Книги-решета, якісь незбагненні натяки 
та уламки, але жодної довершеної штуки — кволі пунктири претензій, 
егоцентричних і чудних, — тут годі вирізнити гармонію чи бодай траєкторію
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неперервного поступу!.. Він чує і гірко усміхається, бо застерегти себе від 
жорстокішої аґресії, аніж нею є отака оцінка, можна лиш погодившись із ними 
беззастережно. Йому не було чого сказати на своє виправдання вчора, ніяк 
заперечити їм сьогодні та й завтра він, певно, мовчки пристане на всі їхні 
судження... їй-богу, ліпше самому собі повісити на шию запропоновану ними 
табличку, аніж полишити ініціативу за ними і вони неодмінно прицвяхують'її 
до грудей по живому тілу. Він добре знає, як багато правди в їхніх словах, як 
знає і те, що правда ніколи не була, не є і не буде навіть стежкою до істини, — 
швидше, навпаки. їхній зір і його прозірливість ніколи не узгодять картини 
очевидні. Це ж так непросто: збагнути, що він і не народжувався для того, аби 
писати епохальні новели і вікопомні романи. Його кликав невиразний голос 
пошепки з-поза обрію людських радощів і страждань, і він мав усі підстави 
вважати, що цей поклик належить Істині. Щойно він почав будувати для неї 
храм одного міфа і вже встигав вивершити його архітектоніку у власній уяві, 
як вона приходила вночі, примруженим — мабуть-таки, примруженим, бо як 
же інакше? — оком озирнула фундамент, навіть не завдавала собі клопоту 
вгадати, що ж він собі задумав збудувати тут, і рушала далі. Тоді він кидав усе 
напризволяще і вистрілював себе далеко їй наперед, аби десь там, де вона 
неодмінно проходитиме, спорудити Житло, гідне її величі, — все починалося 
спочатку: історія повторювалась, повторюється, повторюватиметься... Саме 
тому позаду в нього, треба гадати, зосталися не руїни і не уламки — 
фундаменти і основи. Його наступники збудують на тому місці храми, 
матеріалізують культуру, але це вже не буде ні пам'яттю про Істину, ані тугою 
за нею. Це п р о с т о  б у д е ,  коли вже не буде його.

221. Це з новгород-сіверських снів: маленьке чуже дитя — здається, хлоп
чик — упало з даху високого будинку. Ми всі сім'єю були там, от лиш роль 
Ярини і Ганни для мене в цьому сні чи то невиразна, чи зашифрована. Олеся 
відступала спиною до паркану в півтори людини височиною і несамовито 
кричала, аж синіла на моїх очах: "Мамо, кров!" Хтось порадив мені вдарити її 
по обличчю, аби це минулося, і я відважив їй доброго ляпаса по правій щоці, 
далі взяв на руки і міцно пригорнув до себе. Вона вмовкла, з нелюдською 
силою обійняла мене за шию, з носа в неї пішла кров — кров і соплі 
вимазували мені обличчя... Знаю, то був лише сон, але й тепер, як згадаю, 
страшно залишатися з Олесею наодинці. Зустрінемось очима — і читаю в її 
погляді, гіркому і тривожному, що ніби все вона знає і пам'ятає. І зітхаю. А що 
коли той хлопчик був її долею, рокованою і неодмінною?

224. Кільканадцять хвилин тому усміхнулася мені доля усіма тридцятьма 
двома зубами, аж мороз перебіг попід сорочкою... У майстерні зникло світло. 
На з'єднанні мідного дроту з алюмінієвим ізоляційна стрічка була ще теплою, з 
чого зробив висновок, що саме там розірвалося коло. Вимкнув струм на 
майстерню, зняв ізоляцію пасатижами затис контакти, аби для перевірки 
увімкнути вилку в розетку. Світло справді з'явилося... І заходився ізолювати... 
Коли закінчив, схаменувся, що струму так і не вимикав. Заднім числом 
жахатися вже не було чого, однак подумалося, що доля зважила або ж на 
сьогоднішнє празникове сонце над першим снігом, або ж навіть і на те, що 
ґрунт уже добре промерз, — за віщо стороннім людям такий клопіт?..

248. Якогось дня збагнув: "Житло" буде щонайменше дилогією. Однак після 
непрямих розмірковувань над картотекою Альфи, після інтуїтивних просверд- 
лів у її підґрунтя мене пройняв щемкий відчай. Чи справді буде кому читати 
другу частину роману, чи залишиться на землі бодай один із тих, що читає: 
про себе усміхається, супить брови, забуває чи запам'ятовує — але ж читає?
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Втім, наступну книгу про житло безсумнівне, цебто порятоване-таки чудесним 
робом від зусібічної і неухильної пожежі, випаде, можливо, писати комусь із 
числа наших посткатастрофічних дітей. Якщо, звісно, на те буде ваша читацька 
ласка і течію смерти перепинить висока гребля одвічною читацького інтересу як- 
то воно житиметься - битиметься людям у житлі, котре не подужав вогонь?

259. Матеріалізуєш думку на папері літерами, перечитуєш, закреслюєш, 
надписуєш дрібним бісером угорі інші варіанти слів і фраз... Рядки скоропису
— борозни, стежки, зморшки? Упродовж днів і ночей над аркушами літери 
трансформувалися, набули схожости з твоїм темпераментом, лягли на 
паперовий екран проекцією твоєї незбагненної натури, певно допомігши хоча
б тобі самому побачити себе бодай у такий спосіб збоку. Боже, ці вишукані, 
втікаючі від людей у крапку літери! — ти ж зобов'язаний їм чимось 
важливішим, аніж цей вірш, ця новела, цей роман, але чим?.. Ніколи не 
передовіряв первісної канви, концепційно-художнього русла друкарській 
машинці — хіба що мав завдання зробити незначущу інформацію для газети. 
Стояв на тому, що думка мусить пройти гарт скорописом. Вчора навіть 
подумав собі, що скоропис є одною з вершин гармонійної культури, за котрою 
починаються машинопис і друк — поля цивілізації, кількісне тривання 
культури, але тривання в багатьох проявах пародійне...

260. Ранок — ніби подарунок до свята. Згадати б лишень, що сьогодні за 
день такий, чим непересічним, небуденним світиться він у твоєму минулому. 
Чотирнадцяте травня... Але не вмикається пам'ять, ніде нічого не спалахує, не 
відгукується на небесні зблиски і далеке вуркотіння грому за відчиненими нав
стіж дверима майстерні. А ніжний дощ шелестить, ненав'язливо натякає, що 
свято таки було, хай десь і колись, — не треба журитися, що ти забув його на 
пойменування, загубив координати, ніяк не згадаєш, на яких обставинних зем
лях воно виросло та з чиїми облйччями-зусиллями-одяганками пов'язане, кому 
має завдячувати фактом власної сакральности, — свято ж було, на знак чого 
безкінечно сіре, безмежно дружнє небо послало дощ і самотність у майстерні.

265. Думки — самі по собі, слова — теж. Душа метеликом прикипіла до 
вагонної шибки і дивується-чудується... Миготять кущі, дерева, кукурудза, 
буряки, трава — зелений неперервний рух у сутінках... У ньому не треба нічого 
вирізати і вгадувати, не треба шукати високого віщого змісту — просто 
констатувати потужну течію зелені спокійним зором і знати докінечно, що це 
не марний процес, це політ, який обов'язково увінчається просвітленням. Але 
це відбудеться поза твоєю участю, саме по собі, як було це з актом твого 
народження чи буде з твоєю смертю. А поки що:

Тече, втікає зелень за вікном 
і натякає ненав'язливо й буденно, 
що цей зачовпший вагон
і в ньому ти — мчите у темінь...

І це не з вірша і не до вірша — просто запиши на коробці з-під цигарок, 
котру викинеш в одну з київських смітниць.

З КНИГИ-ОМЕГИ III

4. О четвертій ранку провів Ганну на вокзал. Нічна січнева прохолода 
вступила в реакцію з міцним гарячим чаєм, випитим натщесерце, як рушали з 
дому, — на якусь мить аж занудило. Дорогою назад пірнув у глибокі та прозорі 
асоціації.
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...Коли холодний шлях у пітьмі проступить у твоїй душі, мандрівниче, 
відчаєм з незнання мети, коли ти ладен будеш упасти на мерзлу землю зерном 
зневіри в доцільність поступу, — упасти на віки-вічні, аби вже ніколи не 
прорости, отоді зголошуся я: холодним багаттям попереду, позаду, десь ізбоку
— я вгадаю, де ти хотів би побачити вогонь; ти поквапишся до мене, але я 
завжди буду далеко і довіку не зігрію тебе — кажу про це щиро, аби ти не 
дурив себе ілюзією; чи гляну на тебе очима Божого Сина, розіп'ятого на хресті,
— подивлюся мужньо, аби ти збагнув нарешті, як мало важить у космосі твоя 
знемога, але крови гарячої не подарую — прецінь вона вже витекла в землю, 
на котрій ти нині стоїш; чи над твоєю головою повисну зіркою, яка не вказує,
— нагадує лиш про те, про що й без мене ти добре знаєш, мандрівниче; а чи 
зблисну вікном заобрійним, котре вабитиме і лякатиме тебе водночас, — за 
кого тебе там приймуть: за гостя, за ворога чи як давно очікувану жертву (?); а 
коли дуже хочеш, я озвуся до тебе спомином про першу бентежну дівчину, до 
якої доторкнутися ти так і не осмілився, чи про першу жінку, котра розділила 
з тобою ложе, або покличу голосом тої, що на тебе й досі чекає, — солодка- 
солодка вишня росте біля її могили; хочеш? скажи мені лише, чого ти хочеш,
— я уважно слухаю — ніхто пильніше за мене тебе не почує. Але я не зігрію 
тебе — завжди сторонній і самотній, що вже пережив нагоду бути тобою, 
однак, як зірка зірці, братній тобі, мандрівниче. Але завдяки і всупереч мені ти 
згадаєш, куди мав іти, — вперед, назад? — чи здогадаєшся, що далі рухатись не 
варто, — можна просто споглядати, як ідуть повз тебе інші, і жити їхнім 
досвідом, паразитувати на ньому і мати з того неабияку втіху, — повір, ти 
маєш на це право і, скориставшись ним, ніколи і ніким не будеш покараний; 
але після того, як ти уздриш мене багаттям, очима агнця, зіркою, вікном, 
почуєш голосом, безкінечно любим, ти перебереш естафету з моїх холодних 
рук, а я повернуся до джерела напитися плоті й реальних обрисів, аби знову 
бути, — і, може, йтиму колись повз тебе тою ж таки дорогою...

46. Коли був я ще зовсім зеленим і друкував інформації про всілякі там 
вечори і самодіяльні концерти, а траплялося, що вже й вірші, в районній 
"Правді Прилуччини" і навіть в обласних газетах, то був щиро переконаний, 
що творча стезя кожного порядного радянського початківця рано чи пізно 
мусить увінчатися членством у всім нам поки що відомій Спілці. З ряду 
причин зі мною цього не сталося та, мабуть, уже й не станеться. З одного 
боку, оце членство на сьогодні втратило солодкуватий присмак винагороди за 
літературну працю і функціональні ознаки офіційного визнання таланту і 
права писати; з іншого погляду? чоловікові, що вже давно переступив рубіж 
Ісуса, а також Чубая, ніби вже й не випадає тішити власне честолюбство 
сподіванками бути занесеним до т о г о  списку. Попри те, що я навіть 
спромігся свого часу досить успішно закінчити московський Літінституг і 
захистити рукопис "Автометодики" (і не кваптеся мені закидати кокетування з 
читачем, для цього треба ознайомитися бодай із першою запропонованою вам 
частиною роману-робітні), професійним письменником я себе не вважаю. З 
огляду на тих, що були в літературі до мене, та й з деяких інших міркувань 
волію себе відносити до дилетантів — якщо хочете, до Непересічних Дилетан
тів: і не лише в письменництві, а й багато в чому іншому, приміром: у столя
руванні, слюсарюванні, у мулярськім ділі, в роботі з кахлею тощо. Зрештою, 
орієнтація на потужний дилетантизм як принципову альтернативу антологічній 
звуженості — це один з наріжних каменів ДАКу... До всього, я належу до 
виразно холеричних натур (в зодіакальному циклі Рак — з підкресленими 
інтуїтивними передпочуваннями) — і мабуть, саме тому тяжію до самовира
ження спалахом, віршем, сконденсованим у напружену структуру кристалом 
метафори і міфа. Отож перша моя спроба звернутися до великого за обсягом
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прозового полотна, очевидно, не увінчається вагомими здобутками в цьому 
жанрі. Може, саме тому, аби наперед виправдати внутрішню аморфність, сти
льову непослідовність, художню еклектичність твору, я й визначив "Житло" 
романом-робітнею. Наголошую, зовсім не намагання самоутвердитися у вели
кій прозі імпульсували спершу мої зусилля — на самісінькому початку я всьо- 
го-навсього пристав на ділову пропозицію Альфи (Івана, Аліка, Месії), якого я 
тримав у курсі справи, що стосувалася підготовки до роботи над книгою. А по
чав я справді потужно і по-господарському розважливо: з планів, часових роз
рахунків, списків дійових осіб, графічних композиційних схем тощо. На тім 
етапі, цебто в Епоху Пропозиції, Альфу можна було б назвати співавтором, ро
бота аж кипіла, писалися перші фрагменти, складалися капітали текстів, але я 
вже вгадував незабарне настання хвилини, коли знудженно збагну, що під 
ногами булькає пекельна смола і вона вже поволі починає холонути, — ця гра 
добром не закінчиться, ліпше вже я залишу в смолі черевики і босоніж по 
затрушеній піском зрадливій теплій поверхні хутко втечу в безпечніше місце...

Офіційними документами, котрі б потверджували дату і місце народження 
Альфи, а також інформацією, що внесла б ясність в загадкові обставини його 
зникнення, автор не розраховує. Немає в нього навіть значущих речових 
доказів існування Альфи на білому світі на той випадок, якщо це треба буде 
довести в процесі серйозного слідства. Хату, зоставлену йому в спадок третьою 
жінкою його батька, через кілька місяців по тому, як ми бачилися з Альфою 
востаннє, спалили — я розумію, що те не було випадковим, інакше б так 
швидко на тій садибі не збудувався один заможний чоловік, — він давно 
цілився і прицінювався до того місця, пропонував Альфі навзамін квартиру та 
й три довготривалих відрядження до ЛТП, мабуть теж були зорганізовані з 
наміром звільнити місце під сонцем — місце, що й казати, добре. І картотека, 
яку я успадкував, навряд чи може грати роль того ж таки вагомого речового 
доказу, — мені самому інколи важко дається на віру, що почерк на кожній з- 
понад семи тисяч карток належить одному й тому ж чоловікові, настільки він 
далекий від того, що графологи означають поняттям "тип" чи "зразок почерку". 
Окрім того, мені невідоме місцезнаходження тих небагатьох людей, котрих 
Альфа мав за близьких приятелів поза нашим містечком і про яких згадував 
часом у приватних розмовах зі мною. Альфу добре знали в обличчя моя 
дружина та обидві доньки, але зважаючи, що двом останнім на той час 
виповнилось укупі чи не п'ятнадцять років, а жона належить до категорії 
свідків, зацікавлених у чоловіковому гонорарі, то й це братися всерйоз до 
уваги не може. Певна річ, у нашому містечку є люди, які мали з Альфою 
нагоду неодноразово здибатися в пивницях, кафе, ресторані тощо, але за прав
дивість їхніх свідчень я не відповідаю. Ентузіастам, які захочуть повніше 
розкрити цей феномен у культурному житті північного-східного регіону Ук
раїни в другій половині нашого століття, доведеться діяти на власний розсуд і 
покладатися на свої сили. Я ж почуватимуся втішеним, коли посію між читачів 
довіру і любов до Альфи, без чого його поглядів і вчинків просто ніяк не 
можна ні збагнути, ні осягнути.

53. Галина Пагутяк розповіла про торішній візит до неї незнайомого чоло
віка, котрий розрахувався з роботи і будує житло на п'ятдесят кімнат — десь на 
горі... Галина стверждує, що він не божевільний... Ніби на божевільного 
схожий я. А всеж ж таки пишу "Житло", чудово розуміючи, що й у п'ятдесят 
книг його не стиснути, що прямує воно до "плюс безкінечности", що не 
матиму з нього слави і грошей не заживу, а пишу...

56. Нині все моє попереднє життя ретроспективно бачиться шляхом до 
"Житла". Навіть тоді, коли я про нього ще й не здогадувався, лише до нього
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йшов хоч і мноштрудно, але неухильно. Лише на початку 90-х роман почав 
прокльовуватися зі шкаралущі космічного хаосу, дедалі зримішими стають 
його контури — к н и г а  н а п е в н о  б у д е  т а к о ю ,  я к  о*ю в о н а  
п о с т а є  в м о ї й  у я в і .  Однак супутньо з поступом книги, з процесом її 
овиразнення в мені і довкола мене начебто й поза моєю волею здійснюється 
все те, про що і для чого мало б бути "Житло". Книга і я — ми рухаємося 
симетрично стосовно одне одного — рівновідцалені від стрижневої осі, до 
котрої тяжіємо, — відтак прагнемо до злиття. Навіть перша книга робітні вже 
не принесе мені радости. Ніби все здійсниться, а мене, того що пам'ятає 
Альфу, запросять на громадську, панахиду по ньому.

(Закінчення у наступному числі журналу).
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ІГОР НУДЬГА 

ІҐНУ

Мала гієратична поема в прозі

(Напевно се був махаон).

Зіґмунд Фройд

№ ' 1 .

Повільно розгортає він рябе й зашкарубле від бруду ганчір'я, свої бесаги. 
Довгі й сухі пальці методично намацують і розв'язують вузли. Мало-помалу 
перед ним розкривається блякла квітка його скарбу, з якого руки — павукуваїі 
бджолята — збирають свій мед. Він перебирає маленькі фігурки. Се все божки
— індійські, хінські, японські: Три Мудреці, Що Сміються сусідують з бого- 
слоном Ґанешом. Серед сірих пелюсток маточкою стирчить чорний лінґам. 
Перед сією квіткою блищать його очі. Два чорних крихітних камінчики врізані 
в довгасте й зморшкувате лице. На плечі спадає припорошене дорожним пи
лом волосся.

Се Іґну, старий мудрець-блукалець. Він мандрував з країни в країну, він го
ворив різними мовами і ось тепер, присівши на узбіччі дороги, ніби молитися. 
Насправді, він гуторить з богами, своїми єдиними спільниками. День спекот- 
ний, безвітрений, курява більше не кушпелить задушливим вихором. Іґну спи
нається на ноги, через свою сухорлявість він здається високим. Руки здіймаються 
д горі, і силует його затьмарює сонце, відкидаючи на землю потворну тінь.

Може, він позіхає, а може, кидає страшне прокляття на землю?

№ 2.

Запах горілого дрантя. Зелено-сіруватий підлісок, ледь помітний крізь 
туман. Болотна твань, немов спина ропухи, сповнює огидою погляд. Рідкі тіні 
дерев з'являються і зникають у такт ходи. Супроводжують. На драговині сієї 
кальної землі кроків не чути, панує в'язкість. Все в молочних відтінках: од 
зелені загнилої трави до брудної білості туману. Немов усе лише тління 
водяних покидьків. Тіло загубило ритм розміреної ходи. Кожен жест — подія, 
через багняву в'язкість кожен рух вимагає роздуму, рішення. Ніби надія на 
якусь незриму зірку веде Іґну. Довкола таке болото, а на його обличчі жодного 
сліду. Воно ясне, воно променіє. Немов усі ці нечистоти, тільки на те, щоби 
відтінити його чистоту. Іґну невимовно чистий.

№ 3.

Виткі рослини біжать брунатно-сірим краснописом серед піску; рідке 
дрібне зелене листячко усталює образ своєю чіткістю. Час від часу, раптово, — 
наче вистрілена пружиною, шурхає і завмирає серед нерухомого коріння ящір
ка. Сухий вітер січе піщинками, набиває їх у волосся, вганяє у пори одежі й 
запинала-чадри. Масна шкіра, яку носить на собі Іґну, пропісочується. 
Прикриті запиналом, порепані, в білих струпах губи кривляться в німій мо
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литві. Вони шалено ворушаться двома спареними гадюками. У голові лунають 
склади нелюдської мови, сенс, вічний божественний сенс нелюдської мови 
тоне у звивинах, нерухомих звивинах його думки.

Язик лиже губи і, лишивши зненацьку ранку, ховається. Іґну завмирає 
нерухомо на якусь мить, тоді простелює на піску шкуру, роздягається, позирає 
на розкритий мішок і лягає.

Проходять роки, його вкриває пісок.

№ 4.

Накрапає дощ. Іґну йде, ні поволий, ні швидкий. Спокій його скасовує час, 
швидкість. Його поступ здавався би одноманітним, якби це мало значення; але 
це не має значення.

Пляма сонця, просторова геометрія дощинок, Іґну, що споглядає мандалу 
нерухомих крапель. Увесь простір геть насичений лініями, що між краплями 
дощу. Іґну не стало: він не.., не.., не... І от він знов існує: він Бодхісатва; він 
зупиняється. Він чує брех. Ні, не так: він в и р і з н я є  брех. Недовірливо 
наближається Жорж. Його брунатна руда шерсть позлипалася пелехами.

— Я хочу тепла, Бодхісатво!
Лежачи біля людини, він скімлить від задоволення. Ось так Іґгну знову 

спізнає всі радощі, всі втіхи, всі болещі. Він Ламед-Ваф перший, другий, тре
тій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадця
тий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, 
сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий, двадцять перший, 
двадцять другий, двадцять третій, двадцять четвертий, двадцять п'ятий, двад
цять шостий, двадцять сьомий, двадцять восьмий, двадцять дев'ятий, тридця
тий, тридцять перший, тридцять другий, тридцять третій, тридцять четвертий, 
тридцять п'ятий, тридцять шостий і Жорж в його руках здихає. Серце в Іґну. 
стискається, він випускає з рук собаку. Підводиться, завдає на плечі сітчаний 
мішок і рушає в путь.

Іґну, сей Бодхісатва, сей Ламед-Вафи, той, хто досяг мети найвищого 
Пошуку і повернув назад. Він іде, іде дощ.

№ 5.

На всі чотири боки біжать і біжать горби. Таке враження, що весь світ се 
тільки білий сніг; внизу густий, а як підніматися вгору, все рідкіший і 
рідкіший.

"Ген-ген угорі кристали, мабуть, на цілі кілометри один від одного".
Ноги грузнуть у папороті. Іґну рухається поволі; здається нерухомою ця

точкою на одноманітній білій білі. У безконечності* окрема точка завжди цен
тральна. Пірнувши на землю, сонце в паралельнім відсвітленні снігу перетво
рюється з дискового на безформене. Воно тоді стає безмежним. Іґну в дорозі, 
мішок за плечима, обличчя з порожніми очима, випитими сонцем. Думки ковза
ють видокраєм і линуть до неба — лише там ще може приховатися надія на тінь.

Іґну помічає щось у долині, біля підніжжя пагорба. Прискорює крок, 
підходить. Се кістяк: підняті вгору руки ловлять сухе повітря пустелі.

Череп, мабуть, занесли десь грифи.
Пісок під ногами сичить, як мільйони лихих язиків.

№ 6.

Склянка каламутна, на її стінці осіла тонка плівка молока. Виделка порпа
ється в пластиковому наборі в пошуках шматочків риби. Старий їсть ретельно, 
немовби священний ритуал виконуючи. У кафетерії людно. Тут підживлюють
ся, балакають, платять. Викидають за поріг того, хто не може розплатитися. У 
кафетерії прохолодно. Дзижчання мух змагається з тисячами мов.
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Стільниця вкрита лепом — на ній стільки трапезували. Се ніби книга, що 
розповідає не про перемоги якогось царя, а про нескінченні поразки щаків 
(яку ще назву даси бідолашним людям?).

іґну вже пішов.

№ 7.

Його рука розтуляється. Все застигає нерухомо. Сталева кулька, рука, яка її 
тримає, листя довколишніх дерев. Між очима і кулькою напинаються дві лінії, 
цупкі, темні, пругкі. На бій се не скидається, але се якраз бій. Дві зіниці — 
чорні, кулька — безбарвна, вороги.

Переможена, кулька котиться на землю. Дерева довкруж знову починають 
шелестіти,- уславлюючи переможця. Нерухомим лишається небо. Потім помалу 
воно перецвітає. Сіріє. Йому стає холодно, і він лягає, на ту саму землю. Го
лий і розбитий. Шкіра його смаглява від засмаги. І лише розмірено здимається 
грудна клітка. Обличчя висушене сонцем. Глибоко запалі очі прикриті зараз 
повіками в блакитних жилках. Спина проти землі, груди підносяться проти 
неба, він спочиває. Голова трішки відхилена ліворуч, руки належно укладені 
вздовж тіла, а їхні долоні відкриті в сіре небо. Сей тихий метроном упо
рядковує час. Праворуч лежить його мішок і дбайливо складений одяг. А біля 
ніг — палиця.

Скільки зробило ударів його серце, не злічити. Іґну підводиться і неквап
ливо вдягається. При ході глиця уже не шурхоче: ноги її тільки підминають. 
Іґну очей не розплющує, його зіниці нерухомі. Вони просто втуплені, крізь 
повіки, в далечінь. Позаду кулька лишилася купкою іржі. Студений струмінь 
супроводжує Іґну, довкола спека. Він спиняється і п'є з повішеної на грудях 
боклаги воду. Він сліпий.

№ 8.

Земля довкола Іґну вогка. Туман такий густий, що в його реальність важко 
повірити. Сей драглистий кисіль обдає вранішнім холодом, що нагадує болючу 
нічну стужу.

Іґну спинається на ноги. Впевнено займається своїм туалетом. Його тіло не 
виказує жодного поспіху. Злагодженість рухів як гіпнотичний танець. Кожен 
жест продуманий — ніякої сваволі. Рука, черпаючи пригорщею в струмку, під
носить воду до обличчя. Руки досконало асиметричними рухами вливають во
ду в глибокі зморшки. Сльозини, скапуючи під пекучим сонцем nq його підбо
ріддю, виграють веселкою, ліва рука переймає їх і повертає в небесне склепін
ня струмка. Падаючи на водну гладінь, вони вибухають немов для нірванічного 
прощання. Іґну втирається. Шлях далі каменистий, і він узуває сандалії. По 
литках, як приборкані його павукуватими пальцями змійки, повзуть шкіряні 
ремінці. На лінґам сіла жовто-блакигна пташина. Іґну зганяє її, і рука його 
немов показує для неї дорогу.

Завдавши на плечі свої манатки, Іґну йде берегом струмка, який іноді кидає 
на нього свій погляд, сонячними зайчиками. Тоді лице Іґну здається глибоко 
чорним.

№ 9.

Шлях перетинає чорний струмок, мірно плинучи, він притьмом зникає в 
лісовому зіллі. Біжать мурахи, обтяжені крихітними ношами. Вишикувалася 
ціла вервечка носіїв, ледь колихається, немов через вітер. Ліс опромінений 
щебетом птаства, цей спів протинає простір, як уколи голок. У землю глибоко 
вритий гладенький валун. Іґну сидить перед ним, підгорнувши ноги по-
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турецькому. Він сидить нерухомо, не видно навіть, як він дихає. Іґну вирізняє 
кожну мурашку, кожну ношу, напрямок кожної пари вусиків. Струмок 
повільно тьмяніє: сідає сонце. Місяць висвічує голий камінь.

№ 10.

Вона тікає. Втеча її безладна і панічна. Вона біжить безлюдними, 
випаленими сонцем вулицями, повз білі фасади порожніх будинків. За нею 
женеться монстр, спритний кіт, безшерстий тигр з масною, бронзовою 
шкірою, мчить великими нечутними стрибками. У цьому сонячному 
навіженстві він почувається вільготно. Вона метнулася крізь просторий портал, 
у тінь.

На паперті під готичним склепінням чоловік спиняється, вслуховується в 
могильну тишу. Її зраджує затамоване дихання. З кожним кроком серце її 
б'ється все швидше і швидше. І швидше. Іґну стає навколішки, тягнучись 
обіруч до її обличчя. Він пестить їй волосся, підборіддя, ліва рука розхиляє їй 
губи. Права рука повільно ковзає вниз по шиї, розстібає сорочку, мне груди. 
Вказівний палець лівої руки гладить зціплені зуби. Поволі він роздягає її. 
Раптовий тріск — він рве спідницю. Вона кричить, тоді Іґну її цілує, його губи 
впиваються в губи його жертви. Його ноги вклинюються між її стегон, його 
стрижень вганяється в м'яке. Вона здригається, й Іґну заглиблюється в неї гетъ 
до скрику. Він відходить, потім входить у неї знову.

Вона лежить у кутку церкви, як мертва. Серед шмаття світлої одежі 
валяється безкровне тіло. Тільки піхва жевріє маточкою квітки.

№ 11.

За морською затокою маревом танцюють вогні міста. Півострів виступає 
чітким силуетом — чорна і безглузда форма на скляному безмежному ковпаку, 
всіяному зорями.

Цілий день тіло Іґну смажилося на сонці. І тепер, сидячи на пляжі й 
відчуваючи свіжий бриз, він споглядає місто. Небо над ним помалу 
вкривається хмарами. Здіймається вітер, далекі хвилі віспляться краплями. 
Злива освіжає Іґну. Вогні припиняють танець: чекають.

Зненацька — блискавка. Зросле ураз срібне дерево з корінням у хмарах. 
Грім. Дерево гасне і негайно спалахує інше. Скоро зникає послідовність і 
зв'язок між блискавицями і громами. Це суцільний хаос. Міські вогні гаснуть, 
захоплені цією стихією. Хвилі, накочуючись валом, уже підхоплюють тіло Іґну.

Він пливе.

№ 12.

Шлях перетинає чорний струмок, мірно плинучи, він притьмом зникає в 
лісовому зіллі. Біжать мурахи, обтяжені крихітними ношами. Вишикувалася 
ціла вервечка носіїв, ледь колихається, немов через вітер. Ліс опромінений 
щебетом птаства, цей спів протинає простір, як уколи голок. У землю глибоко 
вритий гладенький валун. Іґну сидить перед ним, підгорнувши ноги по- 
турецькому. Він сидить нерухомо, не видно навіть, як він дихає. Іґну вирізняє 
кожну мурашку, кожну ношу, напрямок кожної пари вусиків. Струмок 
повільно тьмяніє: сідає сонце. Місяць знову висвічує голий камінь.

Париж, 1984.

З французької переклали Анатоль Перепадя та Юрій Покальчук.
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Мойсей ФІШБЕЙН

ПОГАР. 1995

...І чорний крук на чорному сидів,
І  не було ні жител, ні садів,
/  /с/гуче око, чорне і незряче,
Спогадувало житла і сади,
І  мить, коли він залетів сюди,
Коли очей торкнулося гаряче,
На чорній кручі крук осліплий кряче,
І  попелом заметено сліди,
Сиди і кряч, заблуканий, сиди 
І  кряч, і кряч, осліпленийу неначе 
Ти можеш воскресити їх, жебраче, —
Згорілі житла, спалені сади.

21 — 22 лютого 1995 p., Мюнхен

ЗРІЗ (2)
" — В белом венчике из роз
Впереди Мороз.
— Мороз?”

(Позаблокове)

Ото вже братія строката —
Від ката і до адвоката,
Ото вже братія громохка,
Ще й чохка, тьохка, цвьохка, рохка.
А скільки 'їх? Та до холери,
І  всі прикуті до галери —
Кавалеристи й кавалери,
Ветеринари й ветерани,
А ще юристи й танцюристи,
А ще расисти і русисти 
(Диви, тирани!),
А ще жеброта й комуністи 
(Кому здихати, кому їсти),
Чи пак, жеброта й комунари 
(Кому свобода, кому нари),
А ще плейбої,
А ще плебеї,
Протоєреї,
Просто євреї,
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I  творить власний прецедент 
Новопосталий президент,
І  пнуться до нової юшки 
Творці, творюги і творюжки, 
Арештократ і торбохват,
І  президентський апарат 
(А цей — стократ),
І  гегемон, і графоман,
І  людожер (який гурман!), — 
Усі — 0 гаман 
(Шарман!),
Ідуть людопаси,
Ідуть людолови,
Пророки нічого,
Богове полови,
Нікому братове,
Ніщо посадове,
Ідуть навманці 
Людці.

П Е Р Е К Л А Д И

Карл КРАУС 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

Масла — катма, за городину ціла платня,
гопля — зникла картопля, і так — щодня,
облизня ловиш, а звик до смажені,
ціни — скажені,
світло погасло, зникає пальне —
маєш його, коли хто спекульне.
Коли ж йому кришка — у січні, у серпні? — 
запаси терпіння у нас невичерпні, 
тільки накривсь тютюновий запас, 
та й лихварі узяаися за нас, 
владне бурмило руки умило — 
тільки в бурмила й лишилося мило, 
папір — під заставу, й така заковика: 
чим завязати свого черевика, 
наша держава щаслива й цікава, 
тільки відгонить не кавою кава, 
мотуззя — гниляве, вдавитись не можна, 
іржава держава — непереможна.
З гасла дізнався: незгасла звитяга, 
рвуся до бою — нема паротяга.
Ні паротяга тобі, ні тягла.
Знову режим надзвичайного стану, 
тут я радітиму безперестану, 
бо здогадаюся: наша взяла.



Ганс Карл АРТМАНН

*  *  *  

я мумія коханая, 
на я з єгипту панна я, 
не тра, дитятонько, навспак, 
бо я покину саркофак 
і потягну до пірамід, 
на метрів сім пісок попід — 
моя затишна житлопло, 
що наче мед її тепло, 
вітрище свище вище, 
тотам тебе знайди ще. 
вчувай, яя сходах раз-два-три 
гасаю вгору і згори, 
коли тобі постука 
кістякувата штука — 
то стука мій пястук, 
тож начувайся, стук!

Александер РОДА РОДА

НА КЛАДОВИЩІ У ҐРАЦІ

За крицевими огорожами у Ґраці на кладовищі
Марії Терезії лицарі з-поміж мерців найвищі,
від майора та генерала до найменшого чинодрала
лежить упокоєна братія,
наказано — то й повмирала,
сиві панове пенсіонери:
графа Радецького бойові друзяки,
знані армійські нетеси, відчайдухи і зарізяки,
шибайголови й голови вчені,
стратеги, лупії, солдати,
одним рядочком — хоробрі хорвати
Маройчіч, Родіч, Крівічіч.
Вітер не витер золота літер, 
всюди гранітні корони, багнети, 
леви, гармати, мечі, еполети, 
плющем перевито знаки війни, 
троянди, герань, пересохлі букети 
і поміж них бур яни.

Коли якоїсь-то днини, припустимо, біля каплиці, 
зводивши перервати життя своє неземне, 
вірним слугам постане на ірландській гнідій кобилиці 
Франц-Йосиф Перший, то, поставши, як ревоне:

Marie Theresie (1717 — 1780) — австрійська ерцгерцогиня з 1740 р.
Radetzky Josef (1766 — 1858) — австрійський фельдмаршал, уславився під час війни 

проти Наполеона 1813 — 14 pp.
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ану, підйом, припинити цей сонний шерех, 
і гаркне: струнко, і муштрує гнилі полки, 
і кинуться шикуватися покійнички в довгий шерег, 
не встигаючи розбирати порохняві свої кістки!
Він тихо шушука і ніжно сюсюка, 
але на службі — ну, просто звірюка.
І  почнеться товкотнеча, гуркотнеча, клопотнеча, 
біганина, штовханина, шарпанина, грюканина, 
цокотнеча, стукотнеча,
колотнеча, стусанина, всі — у шерег, ну і днина!
Як він захотів — солдати померти раді; 
як він захотів — то поготів 
раді стояти при повнім параді 
напоготів.

Фельдмаршали, як завше, праві,
лівіше — генералітет, а там — полковник і корнет,
все згідно рангів і анкет,
як на плацу, не у виправі.
Прокаже кайзер слова належні:
"Фельдмаршале, всі ви ледачі лежні!4

Коли вже Сам починає довбати — які ж дебати ?
Пам'ятаючи субординацію і затямивши слово ивійна", 
скаже фельдмаршал: "Ви маєте рацію, 
ми заснули й забули про націю, 
бо староавстрійська слава тепер на "вагу лайна".
Та кайзер почує ту профанацію, 
що їй ламаний шеляг ціна.

І  матір мою поховано в Ґраці, 
праворуч — капітан фон Любен Боніфацій, 
ліворуч — то Шрайнер, майор, гусар, 
баламут, баляндрасник, ще той екземпляр; 
а там — полковник-артилерист.
Отаку вже матуся має 
затишну партію в віст.

З німецької переклав Мойсей Фішбейн
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СУСПІЛЬНЕ житття

Петро ПОТІЧНИЙ

ЧИ ДЕМОКРАТИЧНА УКРАЇНА МОЖЛИВА?

Це питання не риторичне. Україна сьогодні незалежна, але політичну сис
тему, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу, в найкращому разі 
можна назвати авторитарною. Отож, чи можливий її успішний перехід до де
мократичної системи? Більшість аналізів, які стосуються України, пройняті 
скептицизмом і сумнівами. Дехто ставить під сумнів саме існування україн
ської держави, не кажучи вже про розвиток демократичної політичної системи.

Ясно, що до всяких роздумів про майбутнє варто ставитися критично: не 
треба забувати, що багатьох важливих змін, у тім числі й розвалу "імперії зла", 
більшість аналітиків не передбачали. Вони також майже завжди применшували 
важливість цих змін. Робиться це й під сучасну пору — і то на базі багатющої 
класичної літератури про демократію та можливі шляхи до неї.

У цих міркуваннях завжди виступають три головні тези. Перша: швидкі змі
ни режиму завжди є болючими й завжди мають тенденцію повертатися до по
переднього стану. Якщо демократію навіть установлено, то травма народження 
підкопує її леїітимність та ефективність. Адже демократія — це в першу чергу 
усереднення плюралістичних і конфліктних інтересів. Коли запровадити її 
швидко й усупереч бажанням впливових політичних кіл, то це викличе велику 
опозицію. А опоненти робитимуть усе, щоб її послабити. Та й прихильники, 
яким з огляду на стару систему також бракує демократичних основ, оборо
нятимуть демократію недемократичними засобами і тим самим приведуть до її 
послаблення або й до падіння.

Згідно з другою тезою, найкращим шляхом до демократичних перетворень 
є шлях поступовий, пов'язаний із розвитком сприятливих суспільних, еконо
мічних та культурних умов. Ці умови — економічний добробут і рівність, еко
номічно зрізничковане (диверсифіковане), але культурно, етнічно й націо
нально однорідне суспільство з добре розвинутим середнім класом та націо
нальна культура, яка є толерантною і базується на демократичних принципах. 
Третя теза дещо подібна до другої: найголовнішою справою переходу до 
демократії є існування громадянського суспільства.

Україна та інші народи Східної Європи не мали розвинутих традицій гро
мадянського суспільства — навіть у докомуністичному минулому. Найкращим 
засобом і Гарантом розвитку такого суспільства є ринок і ринкові відносини. 
Тут постає одне з найболючіших питань. Оскільки немає суспільного класу, 
який був би повністю зорієнтований на ринок, стає проблематичним створення 
ринкових відносин, а відтак і створення громадянського суспільства як такого.

Песимісти йдуть у цих міркуваннях навіть далі. На їхню думку, запро
вадження ринкової економіки породить підвищені сподівання мас, але слабка 
економіка не зможе цих сподівань задовольнити, і це, в свою чергу, приведе 
до повного авторитаризму. Тим самим зазнає поразки й ринкова система, й 
демократія. Все, що залишиться після краху, — це войовничий націоналізм, 
який у недорозвинутій країні ставатиме щораз більшою заірозою.

Цих скептиків не переконує й те, що іншодумці говорили якраз мовою 
громадянського суспільства, що й прискорило падіння комунізму. На їхню 
думку, мова — це ще не громадянське суспільство. На жаль, за іншодумцями 
не було традицій демократичних партій, організованих інтересів і виразних 
суспільних груп. Що більше, цей суспільний рух був загальний, недифе- 
ренційований, ведений інтелектуалами і споєний страхом перед ворожою 
правлячою елітою. І тому, на думку скептиків, як тільки перехідний період 
закінчується, закінчується також і роль цього руху.
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Але хіба це все, що можна сказати на цю тему? Бо навіть якщо прийняти 
тезу, що перехідний період буде важким, то чи не цікавіше спробувати з'ясу
вати, чи він усе ж таки не увінчається успіхом? Прецінь саме так сталося з 
багатьма країнами поза Східною Європою? Але тоді постає нове питання: чи є 
якась різниця поміж колишніми режимами в Східній Європі та поза нею? Так, 
є, бо коли в Східній Європі, зокрема й в Україні, існували тоталітарні режими, 
то деінде — диктаторські режими правих політичних переконань, або зви
чайний, традиційний авторитаризм. Різниця поміж ними дуже велика, її 
докладному з'ясуванню присвячено розлогу літературу.

Не входячи в деталі, скажемо, що тоталітарні режими існують назагал 
довше. Бо комуністи не вважали свою владу тимчасовим режимом, убачаючи в 
ній альтернативу до несправедливої, експлуатативної економічної системи. Це 
був суто ідеологічний режим, який менше турбувався про народну підтримку, 
аніж про реалізацію своєї політичної теорії. Такі режими, якщо вони не в змозі 
досягти своєї мети, зазнають величезної кризи ідентичносте й відофивають 
двері для нової мобілізації мас, які підозрюють — або й переконані,— що їх 
обдурено. Натомість традиційні диктаторські режими ставляться до неминучих 
змін праіматичніше, прагнучи знайти якийсь вихід із кризи.

Але повернімося до нашої теми. Чи й справді для створення демократичної 
системи потрібні ідеальні умови? Мені видається, що ні. Справжніх демократів 
у передцемокрагичний період майже немає, а демократичні правила гри 
запроваджуються так чи так, бо у важкому співжитті, яке завжди ціхує 
перехідний період, їх нічим заступити. Щойно опісля політичні актори поволі 
звикають до них і починають удосконалювати. Іншими словами, в перехідний 
період демократію толерують не тому, що вона вважається найкращою 
системою, але тому, що всі інші політичні системи повністю здискредитовані 
й стають навіть більш непрактичними, ніж ця недосконала демократія.

Дехто скаже: але як же ж можуть політичні діячі, не маючи елементарного 
знання демократичних правил, допомогти в розвитку демократії? Відповідь на 
це проста: наука плавання вимагає занурення у воду. Поведінка має тенденцію 
змінювати переконання. Але ця практика не мусить бути такою довгою, як 
було, наприклад, в історії переходу від ліберальної оліґархії до демократії. 
Однією з причин цього "прискорення" є існування розвинутих демократичних 
країн, від яких можна вчитися і які готові допомогти. Таких прикладів маємо 
вдосталь. Якщо цього зуміла навчитись Іспанія, то чому не може Україна?

Вчаться не тільки потенційні політики, але й ті, які ще далі цупко 
тримаються влади. Ці останні роблять так під впливом обставин, які постійно 
змінюються і які примушують їх безперервно переглядати калькулюс своїх 
інтересів (беручи до уваги ціну й користі, що з цього випливають, у світлі 
поведінки інших, часто конкуренційних діячів. Прикладів цього в Україні 
достатньо, не варто їх навіть згадувати. Зрештою, не так уже й важливо, чому 
люди, що перебувають при владі, міняють свою поведінку. Це може бути 
зумовлене політичною чи економічною безвихіддю, в якій опинилася країна, 
що в свою чергу несе за собою величезні матеріальні й духовні втрати для 
кожної з дійових осіб політичної арени. Це не означає, повторюю, що цим 
людям подобається демократична система, але в ситуації, яка склалася, вони 
не мають інших, вигідних для себе, консервативних альтернатив. З часом ці 
процеси набирають сили й утверджуються в суспільстві. Брак консервативних 
альтернатив доводить до того, що навіть намагання деяких кіл повернути 
колесо історії з допомогою примусу чи заколоту дуже часто має протилежний 
ефект і зрештою підсилює ті ж таки демократичні процеси.

Багато пишеться про т. зв. "ковбасний патріотизм" мас. Чи й справді 
економічні негаразди й очевидне зубожіння населення в перехідний період 
мусить наставити населення проти демократії? Зовсім ні. Демократія для 
народу — це перебудова політичної системи. У час, коли немає інших 
альтернатив, демократична система не мусить бути аж так тісно пов'язана з 
матеріальним добробутом суспільства. В Україні та в інших країнах Східної 
Європи, де люди вийшли на вулиці не з браку хліба, але щоб здобути волю, 
майбутнє демократичної системи не можна звужувати тільки до осягів певного 
режиму в матеріальній сфері.
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У цьому контексті постає питання про умови, які потрібні, щоб утвердити в 
Україні демократичну систему. Відповідь досить проста й категорична: 
потрібні громадянське суспільство та ринок. Бо демократія не може існувати 
без громадянського суспільства, а громадянське суспільство — без ринкових 
відносин.

Але яка ж повинна бути черговість? В окремих випадках — до яких, на мою 
думку, належить ситуація в Україні, — демократична система вилонюється 
першою, і щойно тоді створюється ринкова економіка. Зрештою, чи можна з 
певністю сказати, що в Україні немає жодних інтересів, які зорієнтовані на 
ринок? Адже радянська система перемогла на всіх територіях України не 
рівночасно, й досі живуть люди, яким ринкова економіка не є зовсім чужою. 
Пригадаймо, що в Китаї саме ті громадяни, які знали ринкову економіку з- 
перед 1949 року, відіграли величезну роль у відродженні її під сучасну пору. 
Зрештою, якщо ринок виграв у феодальних відносинах, то тим кращі має 
шанси виграти тепер, коли більшість людей добре знає, як працює ринкова 
економіка. Тому сьогодні перехід до ринкової економіки — це перш за все 
політичне рішення і не ЧИ запроваджувати її, але радше ЯК це зробити, щоби 
в цьому процесі було якнайменше потерпілих, а відтак — і якнайменше 
опонентів.

Теза, що без ринкової економіки не можливе громадянське суспільство, 
також вимагає уточнення. Хоч на довгу мету це правдоподібно так, це ще не 
означає, що ринок мусить бути першим. Громадянське суспільство, яке 
вилонюється, може якраз приготувати культурний та організаційний ґрунт для 
ринкових відносин. У науковій літературі існує декілька поглядів на цю справу. 
Дехто бачить громадянське суспільство як продукт ринкових відносин, тоді як 
інші розглядають ринок як дитину секуляризованого громадянського суспіль
ства, що постало в час культурного й релігійного ферменту часів Протестансь- 
кої Реформації. Ще інші вважають, що громадянське суспільство — це реакція 
на бюрократичний абсолютизм, або що і громадянське суспільство, і ринок 
мають свій початок у середньовіччі, в релігійних, міських та селянських 
асоціаціях.

Що більше, початки громадянського суспільства в Україні бачимо навіть за 
тоталітарної радянської системи. Очевидно, в тодішній ситуації не існувало 
повністю організованих політичних груп чи партій, хоча, скажімо, у випадку 
Української Греко-Католицької Церкви, що діяла як нелегальна організація, 
але в досить прозорий спосіб, навіть це застереження треба модифікувати. 
Решта організацій іншодумців, (крім революційно-підпільних, майже ціл
ковито розгромлених на початку 50-х років), незважаючи на постійний шантаж 
і переслідування, намагалися діяти відкрито. І в цьому вони різняться від 
опозиційних груп у західних диктаторських системах, які на відкриті дії так і 
не спромоглися. В Україні різні опозиційні ірупи, об'єднавшись на підтримку 
перебудови, дуже багато зробили задля політичної мобілізації населення перед 
виборами 1990 року. Хоча з часом, як це бачимо на прикладі Руху чи польської 
"Со лід арности", масові організації з широкими програмовими цілями зазнають 
докорінних організаційних змін, але результат цих змін визначається 
загальною структурою плюралістичних перетворень.

Можна піти навіть далі й сказати, що попри недосконалість і кволість 
різних громадських і політичних угруповань України, центральною метою всіх 
цих організацій і кінцевим результатом їхньої діяльности буде саме утверд
ження громадянського суспільства, а отже, й укріплення демократії. Дуже 
позитивним фактом у цьому сенсі треба вважати відсутність шовінізму в укра
їнському суспільстві, чого, наприклад, дуже бракує близькому сусідові України
— Російській Федерації.

Тому на питання, чи демократична Україна можлива, відповідь повинна 
бути ствердною.

Гамільтон, Канада
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Галина КЛІД

СЕКСУАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ: 
РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ВИГАДКА*

Питання феміністичного, або жіночого руху — це біла пляма для більшости 
населення в Україні, не кажучи вже про самих жінок. Мабуть, саме тому ні в 
кого не викликали заперечення характерні рядки, що з'явилися на сторінках 
журналу "Українська культура"1. В інтерв'ю з Любов'ю Голотою Наталка Біло- 
церківець покірно відмежовується від боротьби світового жіноцтва: "Тради
ційно основним призначенням і покликанням жінки вважаються сім'я, вихо
вання дітей. Водночас і в минулому, і особливо нині представниці прекрасної 
статі не раз ставали визначними громадськими діячами — і то не тільки в так 
званому “жіночому русі”, а й у масштабах країни, як наприклад, Марґгарет 
Тетчер. Мені чомусь (якийсь психологічний казус, чи що) бачиться в цьому 
явищі більше мінусів, аніж плюсів”.

Я погоджуюся з деякими її спостереженнями. Відважні жінки справді 
ставали визначними (і визнаними) громадськими діячками. В Англії, Канаді, 
Індії, Пакистані, Тайвані, в інших країнах світу. У Радянському Союзі вони 
переважно вдягали тернові вінки правозахисниць, як Надія Суровцева, Надія 
Світлична в Україні або Єлена Боннер у Росії.

Хотілося б спитати: чи ж не набридло вже повторювати заяложені, пусто
порожні фрази про "прекрасну стать", яка, на здивування всіх іноземців, 
ремонтує дороги й хідники, розбиває кайлом брили каміння на будівництві чи 
підносить важкі відра з цементом, підмітає вулиці, чистить міські вбиральні й 
щодень повертається додому з важелезними торбами в обох руках і закло
потаним обличчям, що несе на собі печать усіх скорбот та проблем світу? Чи 
Наталка Білоцерківець переконана, що коли вона виросла в країні, де жінка 
вшановується раз на рік святом 8 березня й де чоловіки поступаються їй міс
цем, подають пальто та відкривають перед нею двері, то вона вже зрівнялася з 
чоловіками в правах та свободах? У цьому ж інтерв'ю вона говорить про 
зусилля світового жіноцтва поблажливо і в лапках: "На Заході подібні “рухи” 
скеровані здебільшого на встановлення рівних прав з чоловіками і в цій 
боротьбі доходять часом до абсурду”. Я рада, що в неї вистачило здорового 
глузду додати після цього в дужках: “(на наш, звісно, затурканий “здобуванням 
хліба насущного” розум)”.

Перегортаючи сторінки історії, ми тут і там бачимо спроби жінок різних 
суспільств принести в життя якісь зміни. Проте фемінізм зміцнів та сформу
вався як рух лише в 60-ті роки. Феміністки Заходу та їхні прихильники роз
ширюють обрії того, що всім здається звично-зручним, знайомим, усталеним 
писаними й неписаними законами, релігійними канонами або громадською 
думкою, і Тол̂ у, власне, це викликає ^таки критики, глузування та недовіру як з 
боку чоловіків, так і з боку певної групи жінок. Безумовно, як у всякому 
громадському русі, в ньому є позитивні й неґативні сторони. Оцінювати ж це 
потрібно не зі шпальт "жовтої*" преси та сторінок скандальних видань, а об'єк

*Публі]сується зі скороченням. — Прим. ред. ^
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тивно проаналізувавши етапи становлення руху, його досягнення та прорахун
ку  Перше — і чи не найголовніше, від чого потрібно відштовхуватися — це 
оцінка статусу жінки в своєму суспільстві.

З вищезгаданого інтерв'ю стає очевидним, що Н. Білоцерківець (та й не 
тільки вона), м'яко кажучи, не ознайомлена з ідеями фемінізму. Як і не знає 
вона того, що встановлення рівних із чоловіками прав — лише одна грань цьо
го всесвітнього руху жінок.

Невже її не занепокоїли факти насильства над жінками, які тут і там 
трапляються по світі? Статистика кримінального злочинства красномовно 
свідчить про спалахи ненависти до жіночої статі, які обірвали не одне життя. 
Багато жінок було вбито або скалічено поодинці, але лише кривава різанина в 
інженерній школі Монреальського університету 6 грудня 1989 р. примусила 
багатьох замислитися: чи не є жінки жертвами дискримінації? Того грудневого 
дня по обіді двадцятип'ятирічний Марк Лепін, із сором'язливою посмішкою на 
обличчі та чорною прірвою у серці, зайшов зі зброєю в аудиторію і наказав 
чоловікам вийти. Звертаючись до студенток, що залишилися,, він сказав, що 
ненавидить їх, бо вони жінки, що він антифемініст і що феміністки винні в 
усіх його проблемах. Відкривши вогонь, він убив 14 студенток та поранив 
ще 13.

Жіночий рух охоплює багато інших питань, як наприклад: пропаганда на
сильства над жінками у фільмах та відеоіграх; порнографія; надуживання жіно
чого тіла в рекламі; сімейне насильство; сексуальне переслідування; сексизм у 
мові офіційних стосунків; здоров'я жінки; процеси старіння; право на аборти; 
сексуальна орієнтація; охорона материнства й дитинства; засоби запобігання 
ваіітносги; проблеми жінок-інвалідів; рівні права для всіх рас, сексуальних 
орієнтацій та віросповідань при наймі на роботу; фінансово-економічна освіта; 
роль жінки в суспільстві; виховання в жінках почуття власної гідности та 
самоповаги і багато інших.

Жіночий рух — це не просто одна з численних організацій, до якої ти вступаєш 
і потім платиш внески. Це, скорше, стан усвідомлення цих проблем, новий погляд 
на світ, розширення світогляду, інтелектуальна, духовна й моральна самоосвіта, 
самовдосконалення та зростання кожної жінки як особистосте. У суспільствах, де 
чоловіки домінують у структурах влади, потреба жінки мати вплив на ухвалення 
рішень на державному та місцевому рівнях є життєво важливою.

Пропонована стаття — це не заклик до українських жінок хутчіш орга
нізуватися та створювати феміністичний фронт у наскрізь дезорганізованому й 
партійно-фракційно-коаліційно-групово розпорошеному суспільстві. Це лише 
начерк кількох проблем, які намагається розв'язати феміністичний рух. Це 
спроба висвітлити занепокоєння та рішучі настрої жіночого руху Заходу, який 
видається абсурдним вибриком не тільки представниці інтелігенції України Н. 
Білоцерківець. Так, на жаль, думає значний прошарок українських чоловіків. І, 
що страшніше, — так думає переважна більшість жінок.

Наведені в статті правдиві випадки не мають на меті когось образити 
особисто. Вони типові й можуть бути прикладені до будь-кого, хто потрапляє 
на Захід, не абстрагувавшись від життя в Україні та притаманних йому звичок і 
поведінки, або, як то кажуть, приїжджає "зі своїм статутом у чужий монастир". 
Стаття лише віддзеркалює враження, які створюються на Заході про людей з 
України. На жаль, не завжди позитивні.

У статті дуже багато питань. Мета авторки — дати поживу для роздумів пе
ресічній людині й заохотити дослідників та урядовців звернути свої погляди на 
проблеми стану жінки в українському суспільстві.

Канадська журналістка Д. вперше відвідала Україну 1993 року. Настрій, із 
яким вона повернулася, не був радісним. Один із високопоставлених офіцій
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них чиновників України спробував зґвалтувати її. Намагання дістати через 
правничу систему України якесь відшкодування або добитися покарання 
нападника не дали жодних наслідків. Восени 1994 р. ми були разом на одній із 
прес-конференцій відомого політичного діяча з України. Д., яка народилась і 
виросла в Канаді, де в такому випадку правнича система буде на боці жертви, 
згадала про це й запитала, чи щось робиться для того, щоб і туристи, і ділові 
люди уникнули подібної долі в Україні. Відповідь високого сановника, яку я 
почула, могла б стерти на порох політичну кар'єру діяча найвищого ранґу на 
Заході. Навіть згладжена в перекладі англійською, вона була шоком не тільки 
для згаданої журналістки, але для всіх присутніх канадців: "То, може, нашим 
хлопцям ви сподобалися, і вони вам питались об'яснигись в любві, а ви 
подумали щось інше".2 Нема потреби коментувати цю відповідь. У цьому — 
менталітет більшости чоловіків з України, за яким виправдовується будь-яка 
форма переслідування жінки, зокрема, на сексуальному грунті.

Гадаю, дуже важливо дати чітке означення найголовніших виявів сексуаль
ного переслідування жінок Це — форма сексуальної дискримінації, яка є про
тизаконною за статтею 7 Загальної декларації прав людини 1964 р. Це — сек
суальний тиск і домагання інтимних стосунків тоді, коли жінка, за своїм про
фесійним становищем, не в змозі протистояти або відмовити. Це — не
одноразово повторюване, небажане для жінки словесне та фізичне сексуальне 
докучання.

Терміном "сексуальне переслідування" визначається й інша поведінка, не 
інтимного забарвлення. Кваліфікована жінка на робочому місці, що її при
нижують, змушуючи виконувати найбруднішу роботу (наприклад, робітниця в 
цеху, що часто суперечить своєму начальнику, повинна чистити за його 
наказом вбиральню), та жінка вдома, яку б'є чоловік, бо йому не подобається, 
як вона щось говорить, також зазнають переслідування на сексуальному ґрунті.

Я назвала б це однією з найстрашніших хронічних хвороб віку, яку байдуже 
замовчують і чоловіки, що перші спровокували її, і жінки, котрі сприймають 
набридливе сексуальне докучання як належне, як "узаконену" поведінку 
чоловіків. Бо де ще, серед яких живих істот і в якому світі, одна з них може 
віками зазнавати від другої, сильнішої, океани приниження, образ, душевного 
та фізичного болю!?

Не втішаймося ілюзіями, що цю хворобу можна лікувати. Це не звичайна 
хвороба, описана в медичних підручниках, а ретельно замаскована найпідступ- 
ніша боротьба однієї статі за можновладство в суспільстві, за утвердження 
своєї провідної ролі, за право приймати всі важливі рішення. Сексуальне пере
слідування — не просто набридливі домагання чоловічої статі, як дехто думає. 
Не завжди тут мова йде про статевий потяг чоловіка. Це також не така собі 
спроба того чи іншого начальничка принизити якимось чином "зухвало- 
язикату" жінку чи намагання якогось чоловіка "поставити на місце" власну 
дружину. Потрібно копати значно глибше. Коріння цієї хвороби — боротьба за 
владу: жінка піднімається від столітніх принижень і хоче дістати належну їй 
частку; чоловік захищає свій статус "сильної статі", свої привілеї, своє крісло, 
своє панівне становище у світі.

Скільки жінок посідає провідні позиції в політиці? економіці? науці? під
приємництві? Жінку від народження готують до так званої "жіночої роботи", а 
коли якась і вирветься із зачарованого кола, то за найменшої помилки про неї 
буде поблажливо сказано: "Що з неї взяти — жінка". Або хтось кине 
зневажливо; "Краще б ти робила жіночу роботу'.

Дані, що їх наводить Сідні Шарп у книжці "Позолочене Гетто: жінки й 
політична влада в Канаді"3, свідчать про тернистий шлях канадок до вищих 
щаблів влади. Відтоді, як 1919 р. двері канадського Парламенту відчинилися 
перед жінками, більшість зі 120 депутаток (порівняно до 3656 чоловіків), що їх

75



виборці посилали в Оттаву до цього часу, звідали багато гіркоти. Еґнес< 
МакФейл, першу жінку-депугатку Парламенту, обрану 1921 p., зупинив 
вартовий біля входу до Палати представників, сказавши: "Ви не можете йти 
туди, панно".

Але поступово, з кожним кроком, співвідношення сил на політичній арені 
Канади змінюється. Скажімо, десять років тому в канадському Парламенті 
було лише 26 жінок із 282 депутатів. Нині жінки посідають 53 місця (рекордне 
число!) з 295-ти, але загальна ситуація мало змінилася. Причина цього — "гли
боко вкорінене в канадську психіку суперечливе поняття, що жінки повинні 
залишатись у приватній сфері оселі та родини, тоді як чоловіки виконують 
громадську роботу", — пише Шарп.

І не тільки в Канаді. Зі звіту Економічної комісії з питань Європи (ЕКПЄ) 
ООН, обнародуваного у вересні 1994 p., що, з огляду на нижчу платню, 
низький відсоток постійної зайнятости, жіноцтво світу розглядається сьогодні 
як "особливий підклас". "Жінки далі залишаються сеґреґованими в традиційно 
жіночі професії, зокрема в сферу обслуговування, де вони складають майже 
половину всіх працівників у більшості країн... переважно, на найнижчих 
посадах". Дослідження базується на докладному опитуванні в 13 з 54 країнах 
членах ЕКПЄ, в тім числі Сполучених Штатах Америки, Канаді, Ізраїлі та 
республіках Центральної Азії ‘колишнього Радянського Союзу, та на більш 
загальному опитуванні — в інших країнах. У звіті стверджується, що по всьому 
світі жінки заробляють у середньому на ЗО — 40 відсотків менше від чоловіків, 
які посідають еквівалентні посади, а в розвинених країнах різниця сягає майже 
половини. У Норвегії середня заробітна плата жінки в 1980 — 1992 pp. 
становила приблизно половину чоловічої. Майже в двох третинах країн, які 
входять до ЕКПЄ (включно зі Швецією, однією з найбагатших, та Португа
лією, однією з найбідніщих), дорослі жінки складають значно вищий відсоток 
безробітних, НІЖ ЧОЛОВІКИ.

Ще одне явище, яким характеризується сексуальне переслідування, ■<— сек- 
сизм у мові офіційних діячів. Явище це не нове. Неодноразово, як у канад
ських законодавчих органах влади, так і в структурах інших країн світу можна 
почути висловлювання, які не роблять чести жодному з політичних діячів, хоч 
би яку систему державного устрою він представляв.

Шіла Коппс4, яка є депутаткою Парламенту Канади від 1981 p., стала хрес
томатійним прикладом доведення до кипіння "Old Boys' pot"5. За це її протягом 
усіх років перебування в Парламенті називали "крихіткою", "шлюхою", 
"відьмою" та "проклятою тупою сучкою"6. Коппс, відому своїми емоційними 
виступами з проблеми побиття жінок та підтримкою захисту людських прав у 
питанні сексуальних орієнтацій, тодішній міністр юстиції Джон Кросбі та 
міністр фінансів Майкл Вілсон не раз "ставили на місце" сексистськими 
зверненнями: "Затихни, кріхітко!" або: "А чи не пішла б ти звідси геть, 
крихітко?"7. Міністр консервативного уряду Пол Дік якось "вибачився": "Я 
сказав, що вона була дурною відьмою, і я справді забираю [слово] “відьма”8.

Під цим оглядом дуже закономірним для України є факт, який мав місце 
влітку 1993 р. на одному із засідань Верховної Ради. На досить гострий виступ 
депутатки Лариси Скорик тодішній віце-прем’єр сказав, що тепер йому 
зрозуміло, чому жінки повинні бути на кухні.

Звідки ж прийшло сексуальне переслідування? Воно бере свій початок від 
дитячих років, зі школи. "Навіщо Бог дав жінкам ноги? — Щоб вони могли 
ходити від кухні й до спальні". Цей та подібний йому "жарти", в очах чоловічої 
статі, мабуть, дотепні, гуляють по канадських школах. Більшість дівчаток (а 
пізніше й дорослих жінок) або іґнорують ці жарти, або сміються разом з усіма. 
Лише одиниці усвідомлюють, наскільки деморалізує таке ставлення юну 
психіку. Дівчатка, які потрапляли дитячий садочок розумними, допитливими
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та впевненими в собі, в старших класах школи вже мають дуже низьке почуття 
власної гідности та самоповаги, стають безпорадні й "причісують" себе під 
усталені шкільні "стандарти". * Більшість із них не протестує навіть проти 
найпринизливіших жартів чи розиграшів хлопців-однолітків. Інтенсивне 
дослідження, проведене на базі співбесід у школах провінції Онтаріо, розкрило 
непривабливу картину. Вже починаючи від другого класу, хлопчики обзивають 
дівчаток "коровами" та "суками". Однокласники піднімають їхні спіднички або 
звалюють на землю, імітуючи статеві стосунки. Вчителі дуже рідко карають 
хлопчиків за такі вчинки. Дівчаток старших класів хлопці постійно оцінюють у 
коридорах за десятибальною шкалою. "Але ж потвора! Я даю їй 2”, — чує одна. 
Іншій кажуть: “Чудове тіло. Ти дістаєш 10”, — і запрошують до статевого акту. 
Дослідження показало: дівчатка навіть не підозрювали, що можна скаржитись 
на таку поведінку однолітків. А коли вони таки скаржаться на сексизм, то, хоч 
як це дивно, дістають більше співчуття від хлопців, ніж від дівчат. Дівчата мо
жуть сказати у відповідь: "Розслабся! Не бери це так близько до серця". Біль
шість опитуваних дівчат казало, що до того часу, як вони прийшли в дослід
ницькі групи на інтерв'ю, вони не знали, що їх було сексуально переслідувано. 
Вони думали, що сексуальне переслідування — це лише випадки ґвалтування.

Сексуальне переслідування існує і з боку чоловіків, і — в набагато менших 
масштабах — із боку жінок (яскравий приклад цього — новий фільм Беррі 
Левінсона та Майкла Кричтона "Викриття" (“Disclosure”) з Демі Мур та Майк
лом Даґласом у головних ролях). Це явище називали по-різному, але лише 
наприкінці 70-х років західне суспільство відкинуло брехливу сором'язливість і 
назвало речі своїми іменами. Законодавство з людських прав визнало таку 
поведінку однієї статі щодо другої протизаконною. Дані опитувань свідчать, 
що людям увірвався терпець і вони хочуть відкрито обговорювати цю тему. 
Наприклад, за наслідками вибіркового опитування в листопаді 1991 p., що 
його провела аґенція "Angus Reid-Southam News", 37 відсотків канадських 
жінок зазнали у своєму житті тієї чи іншої форми сексуального пересліду
вання. Те ж саме заявили 10 відсотків чоловіків. А вже за рік, у вересні 1992 p., 
80 відсотків читачок популярного канадського жіночого журналу "Chatelaine", 
наклад якого становить понад 1 мільйон примірників, відповідаючи на 
запитання анкети, визнали себе жертвами сексуального переслідування. Жінка 
за жінкою повторювали прохання розповісти на сторінках журналу їхні історії, 
щоб застерегти інших від такого життєвого "досвіду".

Сексуальне переслідування на робочому місці є особливо гострою пробле
мою. Два гучних процеси, відлуння яких прокотилося по всьому світі, привер
нули увагу до цієї замовчуваної теми. Останній, що закінчився в грудні 1994 р. 
в США, став після процесу Аніти Гілл проти Кларенса Томаса 1992 p.9 
найвизначнішим процесом в історії сексуального переслідування. Ріна Вікс, 
яка працювала юридичною секретаркою найбільшої в світі правничої фірми 
"Baker and McKenzie", виграла судовий процес проти свого переслідувача Мар- 
тіна Ґрінстайна, одного з юристів фірми, й отримала найбільшу суму, яка 
будь-коли була виплачена як відшкодування за сексуальне переслідування (50 
тис. доларів — відшкодування емоційної травми, 225 тис. — відшкодування від 
М. Ґрінстайна і 3,5 млн. доларів — відшкодування від фірми "Baker and 
McKenzie").

Ще одна справа, останню сторінку якої було перегорнуто також у грудні 
1994 p., не мала такого широкого розголосу, як дві вищезгадані, бо трапилася 
сім років тому в стінах ООН. Вперше за всю 50-літню історію існування цієї 
організації проблема сексуального переслідування випливла на поверхню. 
Порушила її постійна американська правниця штаб-квартири ООН Кетрін 
Клакстон. 1988 р. вона працювала для високопоставленого аргентинського 
дипломата Луіса Марії Ґомеза. Дипломат мав звичку хапати її в обійми та
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гладити в своєму кабінеті, а коли вона відкинула його домагання, то 
заблокував її просування по щаблях кар'єри. Ґомез мав дипломатичний 
імунітет, тому справа сім років не розглядалася. На початку 1994 року, коли 
внаслідок звинувачень упертої Клакстон він змушений був подати у відставку, 
справу було розглянуто за закритими дверима й присуджено виплатити потер
пілій відшкодування у сумі 210 800 доларів.

Ось найголовніші з ознак сексуального переслідування жінки на робочому 
місці на Заході: коментарі чоловіка про принади жіночого тіла або "невинний" 
жарт на зразок: "Ну, яким було твоє статеве життя у вихідні?"; двозначні жарти 
в її присутності; повторювані раз-у-раз пропозиції піти з ним на побачення 
або провести "гарно" час; навмисне доторкання до її тіла чи грудей, нахиляння 
над нею, коли вона сидить за робочим столом, намагання стати близько неї, 
притиснути її до стіни чи загнати в кут; натяки, що жінка може втратити свою 
роботу або її становище на праці може погіршитися, якщо вона не матиме 
статевих стосунків зі своїм переслідувачем; "дружні поради" власника компанії 
або начальника жінки бути "більш ласкавою та' приязною" з клієнтами 
установи чи фірми тощо.

За нещодавнім повідомленням Статистичного бюро Канади, 23 відсотки 
канадських жінок, що працюють, зазнали в своєму житті сексуального пере
слідування на робочому місці. Ці дані базуються на опитуванні 12 тисяч жінок 
у 1993 р. Але провідники професійних спілок та адвокати, які спеціалізуються 
в питаннях праценайму, стверджують, що справжня цифра набагато вища: 
близько 50 відсотків. Інші дослідження подають навіть цифру 80 відсотків.

Понад три чверті з тих опитуваних жінок, які зазнали сексуального 
переслідування на роботі, заявили, що їхні тіла та статеве життя були об'єктами 
коментарів і недвозначних висловлювань співпрацівників. 18 відсотків жінок 
сказали, що їм загрожували втратою праці, якщо вони не матимуть статевих 
стосунків із колеґою-чоловіком.

Навіть на урядовому рівні ця проблема залишається дуже серйозною. 
Кількість випадків сексуального переслідування та зловживання правами 
дедалі зростає. Наприклад, за три останні роки канадська Комісія з прав 
людини отримала понад 1173 скарги про переслідування на робочому місці 
працівників мережі федерального уряду, яка налічує 230 тисяч осіб. 55 
відсотків цих скарг подали жінки. Більшість скарг було на зловживання 
владою та правами й особисте та сексуальне переслідування.

В Україні опитувань не було проведено, але я не помилюсь, якщо скажу, 
що, напевне, кожна друга жінка признається сама собі, що мала в жилі той чи 
інший випадок, коли її людську й жіночу гідність було принижено, втоптано в 
багно чиєїсь сваволі чи спаплюжено брудом сумнівних жартів, недвозначних 
жестів або пропозицій.

Сексуальне переслідування старе, як світ, і існує в усіх куточках світу. Воно 
одягає на себе різні машкари: в одному випадку — небажаного й неприємного 
для жінки загравання; у другому — "невинного" розиграшу; в третьому — вуль
гарних жестів, однозначних або двозначних жартів чи натяків, описів розмірів 
статевих органів у присутності жінки; в іншому — це відверті пропозиції, які 
йдуть від начальника, і т. д. Перелік цей можна було б продовжувати без кінця. 
Це може статися з будь-якою жінкою, незалежно від того, наскільки вона 
врівноважена, інтелігентна та професійна. Це може статися будь-де й будь- 
коли. Жінку щипають, щоб, так би мовити, висловити своє захоплення; 
несподівано хапають у цупкі обійми в погано освітленому закутку; "невинно" 
торкаються її ірудей чи сідниць; відверто оцінюють при зустрічі її тіло, як 
товар на базарі; "роздягають" примруженими повіками ситих поглядів, а то й 
ґвалтують у прямому значенні, користуючися своєю силою, становищем, 
владою, просто мотивуючи тим, що він — чоловік, який не може стримати
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своїх природних потягів. На робочому місці, на вулиці, в ліфті будинку, в 
публічному транспорті, в неї вдома. При денному світлі і ввечері. Біля 
заводського верстата, в полі та в коридорах чи кабінетах урядових установ.

Пригадую один, досить показний випадок, який трапився чотири роки 
тому з моєю приятелькою в Едмонтоні. Людина надзвичайної ерудиції, широ
кого світогляду та толерантности щодо сексуальної орієнтації, смаків і впо
добань інших людей, вона не має жодної закомплексованости щодо якихось 
брехливих чи накинених громадською думкою фальшивих умовностей. Але, 
окрім заглиблености в наукову працю, вона залишається чарівною жінкою та 
доброю господинею. Шануючи усіх, хто приїжджає з України, й понад усе 
цінуючи спілкування на інтелектуальному рівні, вона мала нещастя запросиш 
науковця В. з Києва, який перебував у той час у місті, до себе на вечерю. Її 
чоловік був у відрядженні, тому В., хоч також одружений та має кількох дорос
лих дітей, сприйняв цей гостинний жест увічливо cm та пошани як запро
шення до інтимнішого знайомства. Жах моєї приятельки легко уявити: її ледве 
не зґвалтував чоловік, якого вона щиро шанувала. Виправдовуючись, він пояс
нив це тим, що не міг стриматися, бо вона надто чарівна. Випадок цей на
стільки пригнітив жінку, що вона впала в глибоку депресію, яка тривала кілька 
місяців.

Не має значення, яку маску одягне на себе сексуальне переслідування і за 
яких умов воно відбувається. Завжди саме жінка платить найдорожчу ціну за 
негідну поведінку чоловіка. В одному випадку вона відчуває себе облитою 
брудом, у другому — принижується її людська гідність. Подія, що сталася у 
квітні 1994 р. у федеральній жіночій тюрмі міста Кінґстон (провінція Онтаріо), 
є наочним свідченням цього, бо зберігся відеозапис.

Спеціальний загін з боротьби із заколотами, який прибув утихомирювати 
бунт в'язнів-жінок і в складі якого були лише чоловіки, послуговувався 
багатьма методами "наведення порядку". Один із них — примушувати жінок- 
провідниць бунту роздягнутися догола. Тим, що відмовлялись, одежу зрізали 
спеціальними дожами-штиками. Троє чоловіків, у повній екіпіровці (чбрна 
уніформа, шоломи, маски, щити, палиці тощо) захопили найзухвалішу жінку й 
також почали вимагати зняти одяг. Коли вона відмовилася, то з допомогою 
дерев'яних палиць, приставлених до голови (бо боялись ггідступитися до неї), її 
примусили впасти на коліна й наклали на її зап'ястя та кісточки кайдани, 
з'єднані ланцюгом. Сорочку, штани та спідню білизну жінки розрізали ножем, 
залишивши її перед загоном чоловіків оголеною, в самих лише кайданах...

В інших випадках сексуального переслідування жінка мусить вибирати між 
своєю роботою та своєю честю. Вона відчуває себе приниженою, засоромле
ною і наляканою своєю безвладністю та безпомічністю. Вона не хоче скаржи
тися (майже 59 відсотків жінок в опитуванні, що його провела аґенція "Angus 
Reid-Southam News", ніколи не заявляли про випадки сексуального 
докучання). Для цього, гадаю, вони мають особисті мотивування: одним 
соромно зізнатися, для деяких — це форма захисту ефемерної ілюзії того, що 
таке НЕ може статися з ними, а більшість виправдовує "чоловічу" поведінку. 
Але фактом є те, що їхнє мовчання трактується інакше. Дуже часто його нази
вають доказом того, що жінка є нікчемою, що сама спровокувала таке по
водження з нею, заслуговує на це або й щось гірше. За даними опитування, 
яке провів 1991 р. Канадський трудовий конґрес10, 48 відсотків опитуваних 
складали вину за сексуальне переслідування на самих його жертв.

Мене не вражає ця канадська статистика. Гадаю, що відсоток українських 
жінок, які звинувачують самих потерпілих, був би ще вищим. Як іще можна 
трактувати це, коли в розмові з Н., яка приїхала з Києва восени 1994 p., я 
почула: "Всі ці молоді дівчатка, які йдуть працювати секретарками до
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поважних босів, лише й чекають, аби якогось дня він сказав лишитися після 
роботи".

Жінці, яка виправдовує сексуальне докучання, мені хочеться сказати: "Не 
обманюй себе виправдовуванням так званої “чоловічої” поведінки. Якщо хтось 
хоч раз у твоєму житті примусив тебе відчути безсилля перед свавіллям чоло
вічої вседозволености, розгнузданости його мови та розбещености статевого 
потягу —- не звинувачуй себе за свою поведінку: ти є жертвою у прямому 
розумінні цього слова і ти повинна протистояти цьому”.

Коли ж, на якому етапі української історії образ божества пращурів 
нинішніх українців — Великої Матері, що була центром духовности, 
збереження традицій та культурних цінностей і єднала навколо себе родину, 
перетворився на об'єкт сексуального переслідування й приниження? Від якого 
часу українці почали задля зв'язування слів у розмові послуговуватися висло
вом зайд "...твою мать"? Коли, з якої культури було занесено бацилу вирод
ження образу Батька, носія морали, чести та справедливости української нації, 
який поступово перетворився на образ пияка (між іншим, цікаво було б дос
лідити й коріння цього зла), набридливого переслідувача та ґвалтівника жінки 
в прямому і переносному значенні? І чи ж спроможне сьогодні українське 
суспільство протиставити образ Берегині розгнузданому потокові порноірафії? 
Це все питання, на які повинні дати відповідь, дослідники українського етносу.

Звідки ж прийшло сьогоднішнє пригноблення й безправ'я, української жін
ки? Є, звичайно, різні чинники, але багато фактів указують на Схід. Мабуть, 
тут варто згадати думку багатьох дослідників про різницю ментальности 
древніх скотарів-кочовиків та осілих землеробів-орачів. Стверджується, що в 
тих народів, які займалися скотарством, панував патріархат (вони вели більш 
небезпечний спосіб життя, були войовничіші й жорстокіші, бо мусили вбивати 
великих тварин чи диких звірів на харчування). Осілі землероби, які 
харчувалися рослинною їжею і вели мирний спосіб життя, мали культ Матері. 
Саме в цьому, гадаю, один із коренів помітної й донині різниці в ставленні до 
жінки та її статусу в суспільстві на кочовому Сході й на землеробському Заході. 
(Якщо прикласти цю теорію до України, то Лівобережжя було кочовим, а 
Правобережжя — землеробським).

Наведу кілька прикладів "східного" ставлення до жінки, коли її трактують 
як придаток до чоловіка та його "провідної ролі" в родині.

Зовсім нещодавно зі світових новин стало відомо про одну страхітливу 
подію, яка сталася у Франції. Юну дівчину з турецької родини, що насміли
лася закохатись у француза, за цю непокору традиційній волі батька задушили 
рідний та двоюрідний брати, в присутності всіх членів родини. Правосуддя 
покарало всю родину, але страшно уявити собі, що таке можливе в наш час.

Пригадую також моє знайомство з Фатімою, молодою і дуже розумною 
жінкою з Саудівської Аравії, чоловік якої готував докторську дисертацію в уні
верситеті міста Ватерлоо (провінція Онтаріо). Фундаменталістка за релі
гійними поглядами, вона розповідала мені, що вийшла заміж із волі батька, 
але пізніше покохала свого чоловіка. Одного разу я прочитала в котрійсь із 
газет про жахливу (на європейський розсуд) подію, що сталася на батьківщині 
Фатіми. Батько, що належав до королівської родини, стратив привселюдно 
свою дочку, яка навчалася в одному з європейських університетів і без його 
дозволу одружилася з мусульманином. Я розповіла це Фатімі, і у відповідь 
почула: "Батько правильно зробив. Вона порушила закон".

Справді, згідно з Мохаммедовими законами про шлюб, мусульманинові 
дозволено одружуватися, скажімо, з християнками чи єврейками, тоді як 
шлюб між мусульманською дівчиною та немусульманином абсолютно заборо
нений. Це пояснюється тим, що жінку набагато легше навернути в іншу 
релігію, ніж чоловіка11.
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Можна наводити багато інших прикладів про жіночу долю на Сході. У 
древній Аравії, ще до запровадження ісламу, народження дочки розглядалось 
як велике нещастя та сором. Жорстокий батько заживо хоронив дитину12. 
Доросла жінка була об’єктом, який дозволялося купити, продати або успад
кувати. Релігійні кола вели нескінченні суперечки, чи жінка взагалі була 
людиною, із власною душею, а чи ні.

Мусульмани твердять, що іслам став особливим благословенням для жінки, 
проголосивши: "О, людство! Ми створили тебе з однієї [пари] чоловіка й 
жінки"13. Тобто визнавши, що всі люди — й чоловіки, й жінки — створені "з 
однієї особи" (або "з однієї пари чоловічої та жіночої статі"). А Пророк Мохам
мед сказав, що кожний, хто виховує три дочки, дисциплінує й видає їх заміж 
та ласкавий до них, піде в Рай.

Можливо, що становище справді покращилося завдяки ісламові. Але жінка, 
скажімо, з Саудівської Аравії, закутана в чорне від голови до кінчиків пальців 
на ногах, за якою пильно стежать "мугава" (релігійні "сторожові пси"), — не 
має великого вибору. Життєвий шлях її суворо визначений: від нагляду й без
заперечної покори волі батька та братів — до примусового шлюбу, нагляду 
чоловіка й повної покори його волі. Її доля — бути однією з чотирьох (або й 
більше) дружин свого чоловіка. Вона ніби має право розлучитися, але чи 
багато жінок з арабського світу досягли цього? Статистика мені невідома. Для 
араба-мусульманина все набагато простіше. Йому дуже легко позбутися 
небажаної більше дружини.

Так само правила узаконення шлюбу дають змогу батькові дівчини видати її 
заміж примусово14.

В обох випадках жінка мусить бути покірною чоловічій волі й терпеливо 
чекати на рішення батька (чи брата, який заміняє голову родини) або чоловіка.

Чи ж не цю покірність жінки волі чоловіка спостерігаємо ми і в Роси, яка й 
досі позначена сильнішим тавром монголо-татарського впливу, ніж Україна? І 
чи не це почало отруювати українські землі після історичного "возз'єднання" 
України з Росією?

Микола Костомаров так описує стан російської жінки:
"Всіх іноземців вражав надлишок родинного деспотизму чоловіка над 

жінкою. У відносинах між двома статями росіяни бачили тільки тваринний 
потяг... За законами пристойности, породженими візантійським аскетизмом і 
грубою татарською ревністю, вважалося осуду гідним навіть вести з жінкою 
розмову. Взагалі жінку мали за істоту нижчу від чоловіка і в деяких виявах не
чисту; таким чином жінці не дозволялося різати тварину: вважали, що м'ясо її 
не буде тоді смачним. Пекти просфори дозволялося тільки старим бабам. У 
певні дні жінка вважалася негідною, щоби з нею разом їсти.

...У значних і заможних людей Московської Держави жінки були зачинені, 
як у мусульманських гаремах. Дівчат тримали в самотині, ховаючи від люд
ських поглядів; до заміжжя чоловік мав бути їм цілковито невідомий; не в 
звичаях народу було, щоб юнак висловлював дівчині свої почуття чи питав 
особисто її згоди на шлюб. Найдоброчесніші люди дотримувалися думки, що 
батькам слід бити частіше дівчат, аби вони не втратили своєї дівочости”15.

Чи не перегукується спостереження Костомарова з народними казками, де 
"девушка-краса" сидить самотньо в "тереме" й терпеливо очікує "витязя-мо- 
лодца", який звільнить її? І чи не нагадує вам це опис стану мусульманської 
жінки? Єдина відмінність: мусульманам не рекомендувалося бити. Вони 
просто страчували тих дівчат, які втратили невинність до шлюбу.

Російська жінка була невільницею від дитинства до домовини. Заміжжя 
означало переважно лише нове рабство. Молода росіянка не знала, за кого йде 
заміж, не бачила свого нареченого до весілля, а в першу шлюбну ніч мусила, за
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звичаєм, стати на коліна й зняти чоботи з молодого, який сидів або лежав 
п'яний, і цим виявити свою жіночу покору чоловікові. Костомаров пише:

"Тоді в давнину між нареченим і нареченою відбувався обряд роззування, 
дуже давній обряд, що дійшов до росіян від часів поганства. Він полягав у 
тому, що дружина, на знак покірности, мусила зняти з чоловіка чоботи. В 
одному з чобіт була монета. Якщо їй удавалося зняти перше той чобіт, у якому 
була монета — це значило, що їй буде щастя; в іншому разі значило, що їй до
ведеться догоджати чоловікові й роззувати. При цьому чоловік на знак своєї 
влади, вдаряв майбутню супутницю свого життя по спині канчуком, 
одержаним від тестя"1 .

У заміжжі жінка залишалася такою ж безправною, якою була в батьківській 
хаті. Жорстокі побиття за будь-яку провину, повне безправ'я в домашньому 
побуті й постійний нагляд чоловікових шпигунів — така була її доля. Навіть 
тоді, коли їй дозволялося вести господарство, вона була всього-навсього ключ
ницею і не мала права без дозволу чоловіка ні з'їсти щось, ні випити, ні по
слати щось комусь у подарунок, ні прийняти щось від когось.

"Поводження чоловіків із жінками було таке: зазвичай у чоловіка висів 
канчук, що був винятково призначений для жінки і звався “дурак”; за най
меншу провину чоловік тягав жінку за волосся, роздягав догола, прив'язував 
вірьовками й шмагав "дураком" до крови — це звалося вчити жінку; в деяких 
чоловіків замість канчука відігравали ту ж саму роль різки, і жінку шмагали, як 
маленьку дитину, а в інших, навпаки, дубець — і жінку били, як худобу. Таке 
поводження не лише не здавалося гідним осуду, а ще й ставилося чоловікові в 
моральний обов'язок... Домострой людинолюбно радить не бити жінки кула
ком по обличчю, по очах, не бити її взагалі залізним чи дерев'яним знаряддям, 
щоб не покалічити, або не допустити до викидня дитини, якщо вона вагітна; 
він уважає, що бити жінку канчуком і розумно, і боляче, і страшно, і добре для 
здоров'я”1 .

Де, в якого з народів дівчина мала право відмовитися й подати нелюбому 
гарбуза, сирого або печеного? Безумовно, траплялися випадки присилування 
українки батьками з економічних міркувань, але воно не було характерним для 
всього народу. Підтвердження цього ми знаходимо в багатьох дослідників. 
"Случаїв дійсного силування, де дівчину мимо її волі віддають замуж за їй 
нелюбого чоловіка, серед руського народу взглядно мало", — писав І. Франко 
1882 р.18 В. Милорадович підкреслював: "У наш час воля дівчини при виборі 
чоловіка має вирішальне значення; в разі незгоди батьків дівчина втікає таємно 
і все-таки виходить заміж своїм трибом"19.

Чи в багатьох культурах ви знайдете збережене аж до кінця XIX ст. право 
дівчини самій, без згоди хлопця, обирати майбутнього чоловіка? Думаю, багато 
людей не знають про цей звичай. Тому дуже прикро, коли дослідник Анатолій 
Шевчук пише про це лише побіжно й не подаючи пояснень: "Історія україн
ського шлюбу знає чимало, на перший погляд, навіть дивних звичаїв: прагнен
ня дівчини насильно одружити на собі хлопця..."20 Чи не тому, що пан Шевчук 
є представником чоловічої статі, він називає це "дивним" звичаєм і послуго
вується висловом "насильно"?

Свідчення про цей звичай знаходимо в описі України XVII ст. фран
цузького військового інженера й картографа Гійома Левассера де Боплана. 
Боплан, який 17 років перебував в Україні, писав, що "сам бачив, як дівчата 
сваталися до хлопців і це їм не раз удавалося"21. У своєму "Описі України..." 
він присвятив цьому окремий розділ "Як дівчата залицяються до парубків"22, де 
зазначав, що "на відміну від загальноприйнятого звичаю усіх народів", багатьом 
це, безсумнівно, видасться новим і неймовірним. "Поширений між ними 
забобон, якого вони ревно дотримуються, призводить до того, що дівчата 
ніколи не зазнають невдачі і більш упевнені в успіхові, ніж чоловіки, коли б ті
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самі робили вибір". Зайшовши до хати парубка, якого вона любить, коли там є 
присутні батьки і сам обранець, дівчина вітається, сідає і каже йому: "Я 
помітила, дивлячись на твоє обличчя, певну доброзичливість [до мене], яка 
свідчить, що ти зможеш дбайливо опікати і любити свою жінку; твої чесноти 
дозволяють сподіватися, що ти станеш добрим господарем. Ці твої хороші 
риси схилили мене уклінно просити, аби ти взяв мене за жінку". "Далі вона 
каже те саме батькові і матері, — продовжує Боплан, — покірно просячи їхньої 
згоди на шлюб. А якщо дістає відмову або якусь одговірку, що він надто 
молодий і ще не готовий женитися, то відповідає їм, що нікуди не піде звідси 
доти, доки він її не пошлюбить і вони не стануть жити разом. Промовивши це, 
дівчина наполягає на своєму і вперто відмовляється йти з хати, бо не одержала 
того; що їй належить по праву". Вона сидітиме в хаті з кілька тижнів, і в 
більшості випадків таке сватання буде успішним, бо батьки обранця "бояться 
накликати на себе гнів господній, щоб з ними не трапилося якогось стра
хітливого нещастя. Адже прогнати дівчину значило б зневажити увесь її рід, 
який затаїв би глибоку образу. Окрім того, у цій справі не можна вдатися до 
насильства, не накликавши на себе гніву і церковної кари, що буває при цьому 
дуже суворою, накладаючи, коли потрібно, епітимію і великий штраф, а це 
вкриває дім ганьбою".

Можливо, від цього права української дівчини народився й інший звичай, 
досить поширений у XVIII ст.: засуджений на страту злочинець міг отримати 
волю, якщо котрась із жінок погоджувалася взяти його за чоловіка. Та й вислів 
"піти заміж" замінив предковічне "взяти замуж" (“взяти собі за мужа”) не так 
уже й давно. Не багато, мабуть, людей в Україні знають про ще один, досить 
цікавий і характерний звичай, який давав змогу звабленій українській дівчині 
знову зайняти належне місце в іромаді: "на піч". Очевидно, що не кожна могла 
так вчинити, бо мусила мати сильну волю й почуття власної гідности, але та, 
яка володіла цими рисами або була загнана у безвихідь майбутньою неславою 
та вигнанням із громади, мала право прийти в хату свого спокусника, сказати: 
"Прийміть мене, мамо, я ваша невістка", вилізти на піч і сидіти там три дні, 
після чого вона, на думку громади, діставала законне право бути його 
дружиною. Ніхто не мав права її вигнати, бо громада суворо покарала б цю 
родину осудом та неславою. Звичай цей має, за доказами дослідників, більш 
ніж двохсотлітню історію. Також маловідомо і про "материзну" — приватну 
власність матері в українській родині, на яку батько не мав жодного права і 
яка переходила в спадок лише доньці.

Контрастом до вищезгаданого права українки вибирати чоловіка наведу 
одне спостереження, яке занотував 1879 р. відомий російський земський діяч 
другої половини XIX ст. І. Петрункевич у м. Варнавині Костромської губернії.

"11 червня — день присвячений пам'яті св. Варнави, покровителя міста й 
повіту. Цього дня у Варнавині ярмарок у повному сенсі сільський, оскільки тут 
іде торг лише сільським крамом. Але тут мені вдалося бачити торг зовсім 
особливого виду, котрого я раніше не зустрічав. На торговій площі довкруг 
церкви, де розташувалися балагани з крамом і де юрмився люд, вишикувались 
у довгий ряд жінки, здебільшого не першої молодости і вочевидь не надто 
гарні... Жінки були ретельно вбрані й стояли нерухомо. Повз них проходили 
чоловіки теж не молоді. Але таки ж старіші за них і розглядали їх достоту так, 
як розглядали приведених на продаж коней чи корів. Простоявши якийсь час, 
жінки зникали, потім з'являлись знову, але вже в іншім убранні й так робили 
декілька разів протягом довгого червневого дня... На ярмарку сватання 
здійснювалося з такою ж швидкістю, як і будь-яка інша господарська 
оборудка, й чоловік відвозив свою нову супутницю з усім її посагом до себе 
додому"23.
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Стан жінки в різних слов'янських народів протягом століть — тема окремих 
порівняльних досліджень. Але я б хотіла ще навести цікаві спостереження, які 
зробив письменник Леопольд фон Захер-Мазох (1836 — 1895): "...Полька 
прагне наказувати, малоросіянка прагне бути вільною. Коли полька володіє 
чоловіком, великоросіянка хоче йому підкорятися, як німкеня, то мало
росіянка вимагає рівності з ним. При кожній нагоді в ній спалахує нестримна 
козацька вдача, що не знає жодного пана і жодного слуги. Між Доном та 
Карпатами живуть вроджені демократи, ні візантійський імператор, ні варяги, 
ніякий король Польщі, ніякий цар не зламали їх духу, не підкорили їх 
свідомості. Вони завжди готові змінити плуг на спис, живуть маленькими 
республіканськими громадами, як рівні з рівними, для східних слов'ян — 
паростки майбутнього, паростки свободи"24.

Цю ж вдачу українки занотував і В. Милорадович: "Малоросіянка рівно
правна, часто забирає першість у домі"25. За словами П. Куліша, українка 
більш даровига й порядна, ніж чоловік26. І. Франко підкреслював, що "у наших 
дівчат дуже живе й сильне почуття свободи власної волі, що вони не уважають, 
так як великоруські женщини, своїм першим обов'язком — у всім підкорятися 
мужчинам і у всім відречися власної волі"27.

Дехто може назвати цих дослідників або Миколу Костомарова прихиль
никами українства. Але багато інших дослідників та просто подорожніх з Росії 
і з Європи, — яких аж ніяк не можна запідозрити в симпатіях до українців і 
які й гадки не мали про якісь феміністичні течії, що зародяться пізніше, 
залишили нам цікаві спостереження-свідчення. Безперечно, не все потрібно 
сприймати з абсолютною вірою, але невже такі свідчення досі не викликали ні 
в кого намагання дослідити це питання ґрунтовніше?

Мій чоловік повернувся в листопаді 1994 р. з України, де був три місяці, і 
ми вирішили поїхати на кілька днів у гори. З'їжджаючи на лижах, я набила 
собі досить синців і, повернувшись до Едмонтона, зі сміхом розповідала про 
свої пригоди співробітникам, які розпитували про нашу подорож. До нас 
підійшов один милий науковець з України, який перебуває в Канаді тривалий 
час, і запитав, як я почуваюся. Людина ґрунтовних професійних знань та з 
природженим почуттям гумору, яке я дуже шаную, С. користується великою 
шаною серед усіх. Я, думаючи, що він цікавиться нашою поїздкою в гори, 
відповіла, що почуваюся дуже добре, але маю повно синців. Його реакція була, 
як завжди, блискавична: "Що, як тільки чоловік повернувся додому, то ти вже 
вся в синцях?" Всі засміялися з цього жарту, але мене шоком ударила думка: 
лише в чоловіка з колишнього Радянського Союзу, незважаючи на рівень його 
освіти, синці можуть асоціюватися тільки з побоями. Звичайному канадцеві 
таке й на думку не спаде.

Понад 70 років уряд "країни Рад" розмахував гаслом рівних прав жінки й 
чоловіка, тоді як на кожному кроці цю "прекрасну стать" принижували й 
пригноблювали неписані закони суспільства, де домінують чоловіки. Справді, 
мав Радянський Союз одну космонавтку. Мав кількох доярок та робітниць, 
яких висував депутатками Верховної Ради, щоб вони маріонетково голосували 
за рішення, прийняті вузьким колом чоловіків. І водночас жінка не має 
можливости забезпечити себе найпростішими санітарними підкладками під 
час менструації та мусить зробити за своє життя 30 абортів, бо не існує заходів 
запобігання вагітности! Вона була на найважчих і найбрудніших роботах, а 
начальником її завжди був чоловік. Жінку дискримінували в політиці та при 
наймі на високооплачувані посади, мотивуючи її нездатністю до врядування та 
до керівної роботи. А з повсякденного й офіційного вжитку вилучалися слова, 
що характеризували б жіночу стать. Залишалися тільки ті, що характеризували 
призначену жінці роль у суспільстві: "робітниця", "колгоспниця", "продав
щиця", "прибиральниця", "секретарка", "друкарка" тощо.
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Жінку перетворювали на забавку для розваг та вдоволення тілесних утіх і 
збочень начальників та підначальників усіх рангів, примушували її брати на 
свої "ніжні” плечі, оспівані поетами-мрійниками, непосильну ношу праці, 
піклування про хліб насущний, турботи про родину та виховання дітей. їй 
накидали думку про потребу бути в повсякденні жіночною та чарівною, 
"прекрасною статтю", як висловлюється Н. Білоцерківець, що насправді 
означало неймовірний ступінь кокетства та фліртування: свідомого, з метою, і 
несвідомого, без усякої мети. (Інтеліґентна й вродлива Н. із Києва говорила 
мені, що за три місяці її перебування в Едмонтоні вона ні разу не відчула 
зацікавлення до себе з боку канадських чоловіків і нарікала, жартома, що 
"перестала відчувати себе жінкою".) Унаслідок цього народилось інше явище, 
не менш потворне, ніж пряме сексуальне переслідування жінок чоловічою 
статтю, відповідальність за яке потрібно також покласти на суспільство, де 
панують чоловіки.

Це явище, що його в Україні вважають нормою поведінки й чоловіки, й 
жінки, викликає на Заході безмежне здивування і залишає в людей досить 
неґативні враження. У чому ж воно полягає? Деякі жінки з колишнього 
Радянського Союзу, в тім числі й з України, які приїжджають на Захід у тих чи 
інших справах, приносять із собою усталені стереотипи належної, як їм 
здається, "жіночої" поведінки і розігрують тут цілі вистави "полювання", вбача
ючи в кожному більш-менш вартіснішому чоловікові мисливця, а себе — його 
сексуальною здобиччю.

Невпинне кокетування, фліртування, а то й відверто спровоковані непевні 
ситуації викликають безмежний подив (а з часом і гнів) не тільки жінок, але й 
чоловіків Заходу. Адвокат з Едмонтона з обуренням розповідав мені, що одна 
жінка з України, імміграційну справу якої він вів, замість вчасно оплатити йо
го професійні послуги, пробувала спровокувати його на "ближче знайомство".

Я не хотіла б цими та подібними прикладами характеризувати все жіноцтво 
України, але факт залишається фактом: саме суспільство, де десятками років 
домінують чоловіки з їхнім баченням жінки лише в ролі сексуальної здобичі, й 
породило карикатурні вияви жіночої поведінки. Проблема існує, хоч би як її 
хтось заперечував, і жінка мусить усвідомити, що для того, щоб залишатись 
Людиною, їй не потрібно принижувати себе й інших безглуздим і непотрібним 
фліртуванням. На Заході цінуються в першу чергу її розум, знання, вміння 
спілкуватися, діловитість. Якщо вона має приємну зовнішність, гарну, щиру 
посмішку, одягається зі смаком, то це тільки доповнить названі вище характе
ристики, але не змінить їх.

Що ж робиться у Канаді, щоб захистити суспільство від різних виявів 
сексуального переслідування та його наслідків?

Насамперед, на провінційних та федеральному рівнях існують Комісії з 
людських прав, які розглядають скарги всіх жертв сексуального пересліду
вання. Але це — остання інстанція. Канадський уряд розгортає новий курс для 
вирішення проблем переслідування: на робочому місці. Він полягає в 
негайному реагуванні на перші ж повідомлення чи скарги про такі факти. 
Замість відкладати розв'язання проблеми, яке виливається пізніше в дуже 
коштовні судові процеси, спеціально підготовлені працівники намагатимуться 
вести переговори й залагоджувати конфліктні ситуації на місцях28. У межах 
нової кампанії уряд видає книжку, де пропонуватимуться шляхи до розв'я
зання конфліктних ситуацій у разі будь-якого переслідування: зловживання 
владою, переслідування на персональному фунті, сексуальному та расовому.

1993 р. ухвалено ще один закон, який додає до Кримінального кодексу роз
діл, що називається "кримінальне переслідування". Головна його мета — захис
тити жінок від настирливого докучання, >а дітей — від злочинців на сексу
альному ґрунті. Цей закон поширюється на кожного, хто змушує іншу особу 
(будь-якої статі) боятися за своє життя: не даючи їй спокою, постійно стежачи 
за нею, постійно змушуючи до небажаних для неї розмов, стежачи за 
помешканням чи місцем праці людини та залякуючи її усно, телефоном чи
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письмово. Якщо злочинність намірів цієї особи доведе судове слідство, 
максимальний термін покарання — 5 років тюремного ув'язнення.

У Канаді існує кілька рекомендацій, як протистояти сексуальному переслі
дуванню. Одна з них — самозахист. Часом чоловік, потураючи своїй "чо
ловічій" поведінці, сам не усвідомлює, що його вчинки є сексуальним пере
слідуванням, і якщо жінка твердо пояснить йому, що не приймає такої 
поведінки щодо себе, то він може припинити докучання. Можна звернутися 
до його родинних вартостей. "Я — чиясь дружина, чиясь мати, чиясь донька,
— може сказати вона. — Не роби в моїй присутності того, чого ти ніколи не 
дозволив би собі робити в присутності своєї матері, дружини, доньки". Якщо 
він далі набридатиме, не даючи їй спокою, то вона, не покладаючися на свою 
пам'ять, починає вести реєстр усіх його негідних вчинків, де й коли це 
трапилося, хто був при цьому присутній. Без таких фактів, лише на голослів
ному звинуваченні, її майбутня скарга не матиме належної ваги.

Інша форма — заохочення працедавців бути союзниками на робочому 
місці. Працедавці, які здатні заглядати трохи вперед, вчать своїх управителів 
бути на сторожі, і на кожен вияв сексуального переслідування на робочому 
місці реагувати швидко й дієво. Переслідувач, який не дослухається до 
першого застереження управителя, втрачає роботу.

Але не всі працедавці думають однаково. Тому жіноцтво Канади вважає 
важливим, щоб у колективних угодах між працівниками та працедавцями був 
пункт про покарання того, хто переслідує іншу особу з сексуальними намірами 
(безумовно, за умови цілковито чіткого означення виявів сексуального пере
слідування з боку чоловіків і з боку жінок). Аналогічний пункт вноситься і в 
документи профспілкових організацій.

Жінка має звертатися по допомогу й до колеґ на роботі. Вона може попро
сити, щоб вони допомогли їй уникнути перебування наодинці з переслі
дувачем або засвідчити факт його непристойної поведінки.

Останній засіб — це офіційна скарга, телефонний дзвінок або відвідання 
провінційної Комісії з людських прав. У тому ж разі, коли жертва сама працює 
для федерального уряду або для будь-якого працедавця, що перебуває під 
юрисдикцією федерального уряду (як, наприклад, банк або авіалінія), тоді 
жінка звертається до Канадської комісії з людських прав. Вона може вимагати 
від працедавця грошового відшкодування за стрес на робочому місці або 
індивідуальної компенсації за приниження людської гідности.

Сексуальне переслідування не можна виправдовувати певним поводженням 
жінки, раптовим нападом статевого потягу в чоловіка під впливом її одягу чи 
косметики. Злочинно виправдовувати його й так званою "чоловічою" поведін
кою. Не треба мовчати. Настав час говорити про це зло чесно й відверто. Ви
світлювати його в засобах масової інформації. Обговорювати на урядовому 
рівні. Кожна група жінок, яка доб'ється, аби працедавець та профспілка ство
рили безпечні (в сенсі сексуального переслідування) умови для праці, покладе 
міцну цеглину у відбудову спаплюженої культури стосунків та моральних 
вартостей українського народу. Кожна жінка, яка переконає свого батька, 
брата, чоловіка, що сексуальне переслідування залишає глибокі й незагойні 
рани, дарує жінкам із його оточення та на його робочому місці союзника й од
нодумця. Батьки, які виховують свого сина в пошані до Жінки та закладають у 
юний розум поняття про рівність обох статей, готують справжнього Мужчину
— майбутнього оборонця морального здоров'я української нації.

Едмонтон, Канада
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Анатолій СВЩЗИНСЬКИЙ

ІСТОРІОСОФСЬКА СПАДЩИНА 
ОРЕСТА ЗИБАЧИНСЬКОГО

Книжка О. Зибачинського "Інтегральна революція" (I960) разом із допов
ненням до неї у вигляді брошури під назвою "Ренесанс — Реформація — Рево
люція" (1969) належить до надзвичайно цікавих явищ у розвитку української 
історичної та політичної думки. Вона є типово історіософським твором, тобто 
має на меті в доволі широких часових та просторових межах окреслити й 
проаналізувати загальні тенденції розвитку України під кутом зору історичного 
покликання українського народу, його національної ідеї, шляхів її реалізації, 
форм і методів боротьби за ствердження української державности.

Як наголошує сам автор, "Ця праця, постала, як вислід непохитної віри в 
українську людину та в ідеал свободи". І справді, книжка вся просякнута 
потужним духом історичного оптимізму, який виростає з глибокого філо
софськи обгрунтованого переконання автора, що шлях до свободи є одвічним 
призначенням людини як Божого творіння і що прагнення до реалізації ідеалу 
свободарности органічно притаманне українцям, як показує незншценність 
пориву до свободи протягом усієї драматичної історії України.

І хоч О. Зибачинський написав свою працю на далекій чужині, наприкінці 
50-х років, він якимось надвідчуттям сприймав глибинні процеси формування 
нової української еліти, яка справді незабаром вийшла на поверхню гро
мадянського життя у формі руху шістдесятників, яку (і тих, що йшли за нею) 
він передбачав і якій присвятив свою книжку. "Новій історичній еліті, що 
зростає в Україні, на службі нації і людства" — така присвята його "Інтеграль
ної революції".

Історіософські праці не є історичними монографіями. За своїм пафосом це 
книги пророчі. Головний зміст пророцтва О. Зибачинського справджується, 
хоча й дуже складно і тяжко.

У глибині передбачення, в міцності історіософських підвалин, в точності й 
майстерності аналізу — сила книжки О. Зибачинського.

Попри всі свої чесноти книжка успіху не мала. І автор передмови до бро
шури "Ренесанс — Реформація — Революція" Денис Квітковський, один із 
провідників ОУН, констатуючи цей факт, із деякою непевністю перераховує ті 
закиди, які робилися О. Зибачинському щодо незрозумілости його ідей, зокре
ма критики націоналізму з якихось незрозумілих позицій свободарности, до 
того ж викладених затяжкою, "середньовічною" мовою.

Видається, однак, що інакше й бути не могло. Хто конкретно міг сприйня
ти "Інтегральну революцію"? Та еліта, яка під проводом Ольжича очолювала 
похідні групи ОУН (до неї, до речі, належав і сам Орест Зибачинський), майже 
повністю загинула в нерівній боротьбі шроти фашизму та більшовизму. Інте
лектуальні сили українства I960 р. за кордоном були нечисленні й розпороше
ні, а пробитися крізь залізну завісу в Україну книжка не могла. Врешті, хто 
зна, скільки примірників її було видано. Отже, як абсолютно правильно перед-
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бачав сам автор, книжку мають прочитати і зрозуміти ті, для кого вона й була 
написана — "нова історична еліта, що зростає в Україні"...

Чи зрозуміє, "Інтегральну революцію" вона? Вважаю, що так, хоч, звичай
но, ця книжка, як усякий нерозважальний, серйозний твір, вимагає відпові
дних інтелектуальних зусиль. Та аж ніяк не надмірних.

Почнімо з аспекту, який викликав найбільше нарікань — мовного.
Книжка написана "діаспорним діалектом" української мови, доволі специ

фічним і дещо незвичним із погляду читача з материкової України. Але автор 
володів ним досконало.

Щодо стилю, то слід відзначити щільність, чіткість і енергійність 
висловлення думки. Так нині в Україні пишуть одиниці, а на філософські теми 
взагалі ніхто. Отже, не можу зрозуміти скарг західної української діаспори на 
складність і темноту стилю. У деяких розділах він настільки блискучий, що 
відчуваєш захоплення. Можливо, дехто з критиків узагалі не дочитував книжку 
до кінця...

Нарікати щодо лексики можуть хіба що мешканці України. Бо в діаспор - 
ному діалекті — надмір англіцизмів, полонізмів, а українські слова вживаються 
часто в невластивому значенні. Ось уривок.

"Коли ж діялектичний розвиток людства не можна знести, ні засадничо, ні 
умовно, тоді ідеал “безклясового суспільства” — це дезерція в утопію... Бо 
всяка діялектика — це на ділі тематизація життєвих можливостей, які анти- 
тематизуються. Тематизацію тих можливостей не можна зредукувати, не 
редукуючи теж самого життя, цебто не уніформізуючи самої людини... 
Уніформізація — це не реформація, тільки деформація людини. Справжня 
реформація мусить змагати до тематизації можливостей людського розвитку 
по інтегральних напрямних його максимальних потенціялів, цебто свободи”.

Читачеві, який зріс в Україні, такий текст справді важко зрозуміти, хоч на 
закінчення книжки до такої мови звикаєш, адже сенс слова з'ясовується з 
контексту (точніше, з достатньої кількости контекстів). Якщо їх мало, то зна
чення слова так і не прояснюється.

Не хотів би, щоб у читача склалося враження, ніби заперечую можливість 
позитивних надбань української діаспорної говірки. Але мені видається, що, 
постійно вживаючи дезерція замість втеча, інвазія замість вторгнення, зрезиґ- 
нувати замість відмовитися, коекзистенція замість співіснування, пенетрація 
замість проникнення і т. д., ми безпідставно виводили б з ужитку питомі й 
загальнозрозумілі українські слова. Втім, за цю проблему мали б узятися 
філологи.

Зі сказаного випливають два можливих підходи до виданнятвору О. Зиба- 
чинського. Якщо йтиметься про академічне видання, ми не зможемо змінити 
ані слова в авторському тексті, лише усунути друкарські помилки, яких багато, 
але мусимо подати словничок незрозумілих для сучасного українського читача 
слів. Якщо ж — про видання для ширшого кола, то книжку бажано скоротити, 
відредагувати й написати змістовні коментарі.

Другий аспект питання про можливість вивчення сучасною елітою книжки 
О. Зибачинского формально тривіальний, а по суті — ні. Щоб зрозуміти книж
ку, її треба прочитати, а чи захоче хтось її читати? Знайомство з книжкою 
починається з її назви. Назва має приваблювати, зацікавлювати, в науковому 
творі — містити ключові слова. Ці ключові слова є, але до чого ж вони 
непривабливі для нашого сучасника! Слово революція (в соціальній сфері) ви
кликає асоціації з насильством, суспільним хаосом, бідуванням. Більш як 70 
років безглуздої колотнечі, десятки мільйонів жертв, незліченні страждання та 
зусилля — і все намарне. Маємо починати шлях мало не з нуля, вилазити з 
трясовини, а куди йти? Навіть деякі російські інтеліґенти, які так довго 
накидали революційні методи і своєму, й чужим народам, нині вихваляють
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еволюцію і проклинають революцію (див. публікації в журналі "Новый мир" 
останніх років).

Друге слово в заголовку — інтегральна — для багатьох невідомо що означає. 
У нас, крім суто пропагандистських епітетів, зі словом революція пов'язували 
лише одне малозрозуміле слово: перманентна, але більшість учила, що тут 
замішаний Троцький і що все це, дякувати Богу, неправильно. А тут ще 
темніше. Правда, в елітарних колах чули словосполучення інтегральний 
націоналізм, але його однозначно не вміють витлумачити. З націоналізмом як 
таким уже багато хто розібрався, і з'ясувалося, що не такий це страшний чорт, 
як його малюють комуністи. В Європі всі провідні діячі були націоналістами, 
кожен дбав про добробут і могутність своєї країни, от і живуть, як порядні 
люди, нікого не чіпають, а навпаки — мирно співпрацюють. Але інтегральний
— непевне слово (звичайно, поза математикою).

Якщо ж узяти брошуру О. Зибачинського, то там знову оця клята револю
ція, але є хоч одне слово напевне світле — ренесанс, тобто відродження. Прав
да, простим людям і відродження вже набридає: годі відроджуватися, хочеться 
вже просто пожити. Але не забуваймо, що О. Зибачинський писав для еліти. А 
еліта розуміє, що відроджуватися надто складно: чим глибше заліг у багно, тим 
тяжче вилазити; залазили ж довго і вперто.

Проте палітурка не обіцяє чогось привабливого, скорше навпаки, однак 
найтерплячіші потенційні читачі можуть зацікавитися анотацією чи перед
мовою.

Ми доходимо висновку, що й та, й друга в книжці конче мають бути.
Якби я писав передмову, то перш за все відзначив би таке.
Головною темою, якій присвячені роздуми Зибачинського, є тема свободи, 

і не тільки в її абстрактному, філософському аспекті, але — і притому голов
ним чином — у суто конкретному. О. Зибачинського найбільше хвилює сво
бода України й української людини як збірної особисто сти, що репрезентує 
українську націю, її історичну долю в невпинній боротьбі за свободу в 
минулому та майбутньому. Він наголошує, що ця боротьба "не переривалася ні 
на мить", а свободу вважає головним виявом, "суттю української ідеї життя".

Підкреслю, що, на відміну від багатьох інших авторів, які цю проблему 
обговорювали у вужчому часовому інтервалі, О. Зибачинський досліджує її в 
набагато ширшому часовому обсязі, включаючи й досить віддалене майбуття. 
Саме цим — певен, тільки цим — і пояснюється, по суті, позірне ідейне роз
ходження його з українським націоналізмом, бо, заглядаючи вперед дуже дале
ко, автор уявляє собі, сказати б, постнаціоналістичне майбутнє людства й 
України. Постнаціоналістичне, але не позанаціональне. У цьому своєму прог
нозуванні він не є одиноким. Назву ще одного мислителя, Ортеґу-і-Ґасета, 
який дотримувався близьких поглядів.

Цю обставину — інший, ніж звично, часовий обсяг аналізу — треба неод
мінно брати до уваги, читаючи О. Зибачинського.

Друга обставина — не зовсім звцчне потрактування поняття революція. Для 
О. Зибачинського це не є бурхлива й порівняно короткочасна фаза переходу 
від одного суспільного ладу до іншого. Це тривалий, неперервний процес бо
ротьби людства за реалізацію ідеалу свободи. Що ж до української людини, то 
О. Зибачинський пише: "Революційний процес кристалізує її у все свіжіших і 
повніших типах. В основі, цей тип є динамічний, однак зосереджений, суво
рий, проте життєрадісний, безкомпромісовий в прямуванні до мети і невбла
ганний в сфері етосу, однак пружний і вирозумілий. Він невпиннно б'ється за 
гармонійне усуцільнення свого релігійного емоціоналізму, інтуїтивного 
раціоналізму в одність нового вищого порядку. Він єднає гострий змисл 
історичного реалізму із спроможністю героїчних зусиль". (Чи не нагадує цей 
тип образ Ольжича?)
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Однак в інших місцях О. Зибачинський звужує часові межі української ре
волюції.

"Визвольний революційний процес, незалежно від того, чи це кому 
подобається чи ні, це основоположне явище новітньої історії українства.

В його джерелах горить полум'яний дух Шевченка.
Його начало — вибух української революції в 1917 році.
Його розгорнення — це український ренесанс”.
Отже, з огляду на сказане, слово революція не повинно відштовхувати 

сучасного читача.
Але ми натрапили на друге ключове слово — ренесанс. У своїх творах, 

особливо у брошурі "Ренесанс — Реформація — Революція" О. Зибачинський 
згадує й обговорює в загальноприйнятому плані (який, до речі, останніми 
часами викликає принципові заперечення) відомий європейський Ренесанс. 
Однак і слово ренесанс він уживає дещо узагальнено. Говорить він і про 
сучасний ренесанс: "Новий модерний ренесанс — це відродження старих націй 
і родження нових, це об'явлення людства й поглиблення та поширення ідеї 
вольності до вимірів інтегральної свободи людства"*.

Залишається сказати про розуміння О. Зибачинським інтеґральности. Воно 
відповідає етимологічному значенню цього слова, тобто як цілісности. Але цей 
термін виступає в нього у складному історіософському та культурологічному 
контексті, який, на мою думку, не є беззаперечним і вимагає дальшого по
глибленого розвитку. Йдеться про те, що людство проходило кілька етапів піз
нання світу й Космосу. Вони визначалися, за О. Зибачинським, послідовним 
домінуванням міфа, релігії та науки з відповідною перевагою інтуїції, душі й 
розуму. Автор уважає, що від такого, як він висловлюється, чергувального спо
собу розвитку слід перейти до інтегрального, який дав би синтез усіх засобів 
пізнання, відкрив бц універсалізм світової Правди й забезпечив ствердження 
ідеалу свободарности в інтегральному ж процесі революції.

Не входжу в подальший аналіз цих проблем, бо мені йдеться лише про 
пояснення особливостей авторової термінології. Зазначу лише, що все це 
потребує ґрунтовного обговорення по сугі, яке, наскільки я розумію, як слід не 
розпочиналося. У зв'язку з цим відзначу, що в постановці зазначеної проблеми 
синтезу міфа, релігії та науки О. Зибачинський має спільника в особі цікавого, 
але, як звичайно, опального російського філософа В. Тростнікова (див. його 
"Мысли перед рассветом", YMCA-PRESS, Париж, 1980). Як і щодо О. Зиба- 
чинського, я мав би критичні зауваження відносно концепцій В. Тростнікова, 
але в будь-якому разі вони дуже цікаві й заслуговують на вдумливе обгово
рення.

II

О. Зибачинський — людина глибокого, сильного мислення. Він тяжіє до 
лаконічности й водночас до чіткосте вислову, а також — цілком виразно — до 
його образности, зрештою — до афористичности.

* Мабуть, тут не має сенсу обговорювати зміну поглядів сучасних істориків і культурологів 
на європейський Ренесанс. У двох словах вона відзначається:

а) переглядом концепції середньовіччя як періоду інтелектаульної пітьми, визнанням того, 
що це був час видатних соціально-економічних зсувів, технічних відкриттів, напружених 
інтелектуальних зусиль;

б) розумінням умовносте самої періодизації: Середні віки, Ренесанс, Новий час, розмитости 
їхніх часових меж;

в) найважливіше: визнанням не лише досягнень, але й трагічних помилок ренесансної доби: 
втрати релігійности через надто поверхове сприйняття наукових відкриттів і екологічної 
розсудливости через надто легковажне ставлення до технічних досягнень. Однак ці теми не 
потрапили в поле зору О. Зибачинського.
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Слід зрозуміти його стан на еміграції як людини, що після активного чину (він 
був учасником похідних груп, які діяли під час другої світової війни на терені 
України, пізніше — генеральним секретарем Інтернаціоналу Свободи) відчу
вала конечну потребу широко аналітично осмислювати минуле та майбутнє, 
керуючися найглибшими засадами буття людини, нації, держави. Ніякої по- 
верховости він у цій справі не міг собі дозволити. Особливість становища 
О. Зибачинського полягала у двох визначальних обставинах, які були діамет
рально протилежні до тих, у яких перебували мислячі люди України. По- 
перше, йому був відкритий доступ до будь-якого твору світової філософської 
та соціологічної думки, і ніяке зовнішнє духовне насильство не обмежувало 
його творчого лету й не підривало сили критичного аналізу. Але, по-друге, хоч 
як це парадоксально, О. Зибачинський був приречений працювати в певному 
духовному вакуумі, бо західний світ його проблеми цікавили дуже мало, 
ніякого широкого загалу живих молодих людей, які жадібно сприймали б його 
думки, навколо нього, очевидно, не було, а майбутня українська еліта, для якої 
він писав, існувала для нього лише потенційно й поставала в його уяві лише 
завдяки його ж могутній, непохитній вірі.

За таких умов і за того характеру творчих завдань, які ставив перед собою 
О. Зибачинський, виникає чимало серйозних проблем. Про одну з них — 
мовну — вже говорилося, але слід зазначити, що вона аж ніяк не зводиться до 
труднощів лексико-граматичного характеру, а йде далі — в сферу поняттєвого 
апарату, який в українській культурі не був (і нині ще не є) достатньо 
розробленим. Дивного тут нічого нема. Замкнена в лещатах Російської 
імперії, Україна була позбавлена можливости розвивати філософську думку на 
основі уіфаїнської мови — великою мірою — української ментальности. 
Російська ж філософська культура довгий час мала учнівський характер, аж 
поки український філософ П. Юркевич не започаткував (одразу на світовому 
рівні!) цілком оригінального напряму. Але писати свої твори й читати свої 
лекції він був змушений російською мовою! Його учень В. Соловйов, до речі, 
нащадок Г. Сковороди, після передчасної смерти вчителя, зацькованого 
посередностями на кшталт Чернишевського, перетворив цей напрям на цілу 
течію, заманіфестовану як "російська релігійна філософія", але й у XX столітті 
наявність у ній термінологічних труднощів була очевидною.

Ось перший-ліпший приклад. "Російський" філософ-вигнанець С. Франк у 
своєму творі "Непостижимое", завершеному 1937 року в Берліні, пище таке (з 
причини, яка зараз стане зрозумілою, цитую мовою оригіналу):

"Поскольку бытие мыслится не данным или наличным в законченной форме, а 
содержащим в себе момент становления, оно есть потенциальность, сущая мочь." I 
робить примітку "Слово “мочь” (имеющее, конечно, другой смысл, чем “мощь”) 
употребляется теперь в русском языке обычно только как глагол и лишь в редких 
случаях (в таких оборотах, как “не в мочь”, “мочи моей нет” и т. п.) — как 
существительное. Чтобы выразить понятие, для которого на немецком языке 
употребляется слово “das Konnen”, мы должны — вполне в духе русского языка — 
возродить старинное русское слою “мочь” как существительное”.

На недостатню розробленість термінології в своїх ранніх творах скаржився 
М. Бердяев.

Я говорю лише про труднощі розвитку філософської думки за умов, які 
склалися на теренах відсталої від Заходу Російської імперії, де можливості 
вияву творчих потенцій пригноблених народів були здеформовані нищенням 
їхніх національних культур та мов. Те, що сталося після встановлення кому
ністичної влади, означало практично повну катастрофу для всіх мислителів, у 
тім числі й російських.

У видатному сучасному історіософському творі (близько десяти років 
забороненому) "Россия: критика исторического опыта" (1991) його автор
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А. Ахієзер присвячує доволі об'ємний вступ роз'ясненню термінології, 
наприклад, таких термінів: медіація та антимедіація, інверсія, дуальна 
опозиція, серединна культура й багато інших, уживаних автором саме в 
філософському та соціологічному сенсі. (До речі, висновки А. Ахієзера щодо 
Росії не суперечать висновкам із цього питання, що їх зробив О. Зибачин
ський).

Думаю, що з урахуванням зазначених обставин цілком зрозуміло, з якими 
колосальними труднощами в плані вираження своїх ідей зіткнувся б кожен, 
хто, подібно до О. Зибачинскького, змушений був би вивчати філософію, 
історію, соціологію за чужомовними книжками, а писати твори своєю рідною 
українською. Звичайно, О. Зибачинський не мав часу розробляти українську 
філософську термінологію, що була б адекватна складному поняттєвому 
апаратові, використання якого вимагала тема його дослідження, і брав те, що 
було під рукою. І, безумовно, це є чи не єдиною причиною "незрозумілости” 
його книжки.

Однак досить виправдовувати людину, яка виконала подвижницьку працю. 
Натомість хотів би познайомити читача з деякими темами книжки.

Архітектура її досконала. Про це свідчать уже точні, лаконічні назви її 
розділів: І. Ідея; II. Проірамовість; III. Сили; IV. Шлях; V. Простір. їх 
пов'язання між собою творить логічно струнку систему.

Розділ "Ідея" присвячений аналізові свободи та її взаємовідношень із суміж
ними категоріями і спрямований на з'ясування української ідеї життя. Ось 
квінтесенція цього аналізу.

"Українська ідея життя — це культура свободи.
Духово — вона мусить винести свободу, як основного рушія історії, що 

животворить людину та форми її розвитку.
Релігійно — вона мусить змагатися за тісне поєднання релігії і народу та за 

братерство релігій, віровизнань і церков світу.
Політично — вона мусить розвинути прапор національної інтеграції 

людства.
Соціально — вона мусить ступати на шлях солідарного процесування 

особня, групи та суспільности.
Економічно — вона мусить прямувати до вирівняння життєвого стандарту 

народів, шляхом боротьби за економічну свободу особня, групи та суспіль
ности”.

Розділ "Програмовість" О. Зибачинський починає з аналізу кризи демо
кратії. Вбачаючи корінь цієї кризи в тому, що сучасна йому капіталістична 
"держава спільности стає інструментом для одних сил суспільности, ціллю — 
для других", О. Зибачинський точно передбачає: "Капіталізм, як політична сис
тема суспільного функціоналізму економічної меншости, може існувати лише 
так довго, як довго еволюційний реформізм дає економічній більшості надії на 
економічну демократію". Власне, це й сталося в сучасному постіндустріаль- 
ному суспільстві.

Що ж до спроб розв’язку кризи демократії методами тоталітаризму 
(фашизм, націонал-соціалізм, більшовизм), то їх О. Зибачинський піддає 
нищівній критиці. Особливо цікавою і для України, на жаль, ще й досі 
актуальною є ґрунтовна критика автором марксистсько-ленінської комуно- 
соціалістичної утопії.

Але найбільший інтерес становить позитивна програма свободарности, 
викладена в найбільшій за обсягом частині розділу "Програмовість". Тут же 
заторкується дражливе для багатьох питання про місце націоналізму в процесі 
"інтеґральної революції". Наступна цитата не залишає сумніву у високій оцінці
О. Зибачинським українського націоналізму як абсолютно необхідної ланки у 
визвольній боротьбі України: "Український націоналізм, як змагання до
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героїчної духовное™ чи соборницький патос зростання нашого збірного 
суб'єкту, мусить утривалитись, як дужий стукіт живчика, що прокормлює 
організм, як животворенння великої дуигі, яку має осяяти монументальний 
дух".

Водночас автор твердить, що "націоналізм — це лише пролог", метою є 
універсалізм, який "поза функціями національними виконує також функції 
понаднаціональні".

Йдеться, власне, про інтеграцію націй у людстві та співпрацю між ними на 
ґрунті реалізації ідеалу свободарности. Проти цього, взагалі кажучи, не можна 
заперечувати. Центральним тут є лише одне питання: чи означатиме така 
інтеграція розчинення націй і зрештою їх остаточне зникнення, чи їх 
збереження й дальший розвиток? Поза всяким сумнівом, О. Зибачинський 
приймає другу частину цієї альтернативи. "Одної вселюдської нації бути не 
може", — пише він. Видається, що О. Зибачинський бузумовно має рацію, 
наголошуючи на ідеї універсалізму в такому розумінні. Звичайно, для реалізації 
цього глобального стратегічного задуму треба добре зрозуміти, "що спочатку, 
що потім", не перестрибувати через закономірні етапи розвитку. Втім, 
докладне обговорення цієї дуже цікавої теми й пов'язаних із нею можливих 
варіантів організації всесвітньої співпраці та форм політичної інтеґрації 
відхилило б нас убік.

Менигі розділи "Шлях", "Сили" та "Простір" містять добре розроблені 
міркування про роль різних соціальних сил у боротьбі за визволення України, 
свіжі й актуальні думки щодо проблеми єднання прогресивних сил, про роль 
проводу й еліти, а також блискучі історіософічні — гострокритичні, але 
правдиві — нариси історичної долі не тільки України, але й наших 
найближчих сусідів — Росії та Польщі, їхніх помилок і реальних завдань. Дуже 
сучасно звучить ідея О. Зибачинського щодо необхідності! утворення Коаліції 
Свободи Тримор'я (Балтики, Чорномор'я, Каспію) й активної ролі в ній 
України.

Автор цілком реалістично оцінює геополітичні наслідки появи незалежної 
України на політичній малі світу. Він чітко пише про застарілий 
русофільський синдром Америки. Але той же реалізм підштовхує його й до 
такого висновку: "Проте, не виключене, що Захід... впізнає історичний 
проґресивізм української альтернативи. Тоді несподівано для себе він пізнає, 
що без України немає Європи, що Київ це Захід на Сході та що свобода 
України — це форпост його власної свободи! Це відкриття призведе Захід до 
нової розцінки проблематики Сходу...".

Звичайно, можна було б і далі говорити про книжку О. Зибачинського. Та 
сподіваюся, сказаного досить для першої орієнтації в ній. Вся інша робота 
залишається читачам. Брошура ''Ренесанс — Реформація — Революція" являє 
інтерес як сама по собі, так і як свідчення еволюції думки О. Зибачинського 
протягом дев'яти років (1960 — 1969).

Додам, що О. Зибачинський є також автором книжок "Свободарність" 
(1955), "Свободарний маніфест" (1978), "Меч духа" (1980) та "Містерія свободи" 
(1985).

Луцьк
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Леопольд АВЗЕҐЕР

ЧОРНИЙ КАБІНЕТ

(Фрагменти з книги *)

До Дрогобича, міста мого дитинства та юности, я прибув після восьми діб 
дорога, в тому числі — двох пересадок — у Москві й у Львові. Кожний, хто 
пережив війну, евакуацію, хто воював на передовій чи працював у глибокому 
тилу, легко може собі уявити хвилювання, що охопило мене на пероні 
дрогобицького вокзалу. Я повернувся переможцем: мої груди прикрашали 
стрічки бойових нагород, у нагрудній кишені лежало певне посвідчення щодо 
моєї приналежносте до вищої еліти... Але ж як гірко, коли в рідному місті тебе 
ніхто не зустрічає!

Чим довше блукав я знайомими, розтерзаними війною вулицями, тим 
сумніше ставало на душі. Рідні, як я вже казав, загинули під час гітлерівської 
окупації, друзі розбрелися по країні... Та й саме місто наче змінило свою 
подобу, мало чим нагадуючи мені той, інший Дрогобич, що його я колись 
знав. Колись його центр кипів життям, тепер він здавався пустуватим, 
нуднуватим, а околиці й геть повимирали. Жодного знайомого не зустрів я на 
вулиці. Та й взагалі в усьому місті вціліло лише кілька євреїв.

Гнітюче враження дедалі більше мене проймало Вже десь за пару днів я 
піймав себе на дивній думці, що з нетерпінням чекаю моменту, коли зможу 
податися в дорогу назад, до далекої Чити — за десять тисяч верст від свого 
колишнього дому й гірких спогадів про втрати...

Що мені передовсім впало в очі у рідному Дрогобичі? Окрім майже повної 
відсутносте євреїв я помітив також, що польське населення міста полишило 
його, переселилося до Польщі, певно, в надії порятуватися там від 
большевиків. Спорожнілі квартири інтенсивно заселялися переселенцями з 
Росії, яких направляли у "визволені" райони для організації радянської влади. 
Здебільшого це були комуністи, котрі обіймали керівні посади у створюваних 
нових установах, на підприємствах. Місцеве українське населення довіри від 
можновладців не мало, йому відводили роль допоміжну, тобто низько 
оплачувані робочі місця на заводах, фабриках, будовах. В усіх установах міста, 
як і в районних центрах, українська мова не вживалася, офіційною мовою 
вважалась російська. Так розпочався звичайний за умов "маршу до комунізму" 
масовий процес русифікації, Ідо на цих землях триває й досі.

Природно, що така політика викликала стихійний опір з боку українського 
народу. Почалися масові виступи дроти великодержавних шовіністів, проти 
насильницької русифікації споконвічно українських земель. Скрізь на 
будинках і парканах можна було побачити листівки такого змісту:

"Встань, Тарасе, встань, Богдане,
Закували нас в кайдани.
Ці кайдани треба рвати 
Україні волю дата...”

*Уривок із книжки Леопольда Авзеґера “Чорний кабінет”, виданої тель-авівським ви
давництвом “Хокен”. Переклад із російської.
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або:

"Дайте волю і свободу 
Українському народу.”

...У містах, а більше в селах почали з'являтися так звані "бандерівські бан
ди", що оголосили мало не священну війну російським "братам". їхньою оста
точною метою було створення "самостійної України", вони безжалісно вбивали 
комуністів, радянських службовців, солдатів та офіцерів радянської армії, пра
цівників міліції і, звісно, МҐБ. Протягом кількох років у західних областях Ук
раїни тривала справжня партизанська війна, в її вогні загинули не тільки без
посередні винуватці політики русифікації, а й безневинні громадяни, в тому 
числі, звичайно, і євреї. Оскільки мирне населення цілком і повністю підтри
мувало сподвижників батька Степана Банд ери, Сталін та його "соратники" 
розробили план знищення бандерівської вольниці, по-перше, поголовного по
карання його прибічників, по-друге. Так почалося масове виселення "підозрі
лих елементів", "куркулів", "підкуркульників", "прихвоснів бандитів" до Східно
го Сибіру та інших віддалених місць СРСР. У розправі з неугодними сталін
ський режим, як відомо, не мав собі рівних, що ж стосується винайдення від
повідних епітетів, якими їх належало таврувати перед усім радянським на
родом, то тут чекісти нагромадили такий досвід, якого не мала жодна служба 
безпеки у світі.

Так — методично, наполегливо, безжалісно — вибивався ґрунт із-під ніг 
українських націоналістів. Після того, як сотні тисяч жителів Західної 
України цілими родинами — разом із малими дітьми й старими — були 
вивезені в дальні краї, бандерівці, котрі залишилися без підтримки, 
зазнали остаточної поразки. Частина з них склала зброю й поновила 
залюднені острови архіпелагу ҐУЛаґ, частина загинула зі зброєю в руках, 
частина [...] примудрилася здолати кордони, які суворо охоронялися, і 
знайти сховок у далеких гостинних країнах.

Депортованих на Схід українців приречено на довічне поселення на диких, 
необжитих землях. Ми ще побачимо, як вони там жили, що робили, про що 
думали. А поки відзначимо, що на виборах до Верховної Ради СРСР, які 
будувалися в один із років, усе українське населення Західної України, "як 
один", віддало свої голоси за кандидатів непорушного блоку комуністів і без
партійних.

Ексгібіціонізм? Чи гаряче почуття вдячности товаришеві Сталіну за турботу про 
долю батьків, матерів, братів, сестер — тих, котрі гинули від голоду й холоду в 
пустельній тундрі або дикій тайзі? Хоча не виключене звичайнісіньке шахрайство...

Таємна радянська цензура

Отже, я впритул підходжу до головної теми моїх мемуарів. Мимохідь уже 
згадувалося, що за всі роки існування радянської влади в жодному друковано
му виданні не промайнуло навіть натяку на те, що в СРСР практикується цен
зура листовної кореспонденції. Навпаки, її наявність усіляко заперечувалася, 
та й узагалі на цю тему не заведено було говорити. Коли виникала дражлива 
ситуація — наприклад, на політзаняттях або на лекції хтось порушував це пи
тання, партійні, радянські працівники блискавично посилалися на "сталінську" 
констгауцію, що Гарантувала таємницю листування. Звичайно, багато хто цьо
му не вірив, знаючи гаразд, що горезвісної конституції ніхто не дотримується, 
що її демократичні положення далекі від щоденної практики, як небо від зем
лі. Але сперечатися ніхто не наважувався, оскільки будь-яке заперечення при
рівнювалося до спроби "підриву радянської демократії", а що це таке — пре
чудово знав кожний радянський громадянин.
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Словом, для багатьох радянських громадян існування таємної цензури було 
секретом Полішинеля. Та навряд чи хоч один із "непосвячених" уявляв собі, як 
вона здійснюється насправді, як організована, кому довірена, де ''засідає" і 
яким чином діє за різних обставин, не кажучи вже про те, які наслідки її 
потрібної і важливої діяльности. Висвітлити всі ці питання може тільки той, 
хто особисто брав участь у "тихій цензурній роботі". Так ось, мені довелося 
віддано працювати на різних ділянках цієї абсолютно секретної служби, із цієї 
то причини я в найменших деталях ознайомлений з усією процедурою неглас
ної перлюстрації кореспонденції в Радянському Союзі. Викриття схованого від 
ока людського шамотиння кротів, іменованих таємними або негласними 
цензорами, гадаю, не може не зацікавити всіх людей доброї волі, котрим про 
щось говорять такі "рудиментарні" поняття, як "права людини", "свобода 
волевиявлення" тощо. Я готовий виступити свідком на будь-якому процесі, де 
йтиметься про порушення в СРСР одного з найелементарніших прав людини
— права на збереження таємниці листування. Я готовий подати докази, що 
громадянин СРСР такого права не має, хоча законом воно йому Гарантоване.

Торкаючися питання про цензуру, про її таємну діяльність, необхідно 
підкреслити, що умови для її існування та успішного функціонування є тільки 
в тоталітарних державах, де влада зосереджена в руках купки "вождів", що 
спираються на могутні поліційні сили, покликані придушувати найменші 
порухи громадян до світла — тобто до свободи, демократії, законности.

У царській Росії також існувала таємна перлюстрація листів. Установа, яка 
здійснювала контроль за думками та почуттями громадян, отримала 
промовисту назву "Чорний кабінет". Вона існувала аж до кінця лютого 1917 
року, коли була ліквідована демократичною революцією. Від цього часу й аж 
до 1935-го в Радянському Союзі не було цензури листів.

Тут необхідно зробити невеличкий відступ від теми. Я не маю наміру 
писати історію горезвісного "ПК" (політичного контролю), це мої особисті 
спогади, в яких я розповідаю лише те, в чому особисто брав участь, що відомо 
мені у зв'язку з моєю роботою, з власного досвіду, так би мовити. Моє 
твердження про те, що лише 1935 року поновили свою діяльність "чорні 
кабінети", ґрунтується на знайомстві з таємною інструкцією МҐБ, а також на 
твердженнях начальства.

Звичайно, я тоді не міг передбачити, що в майбутньому мені знадобляться 
детальніші свідчення на цю тему, тому я не приділяв їй необхідної уваги, себто 
жодних матеріалів не збирав. Окрім того, слід мати на увазі, що нам, пішакам, 
і не належало знати більше, аніж записано в інструкції або сказано 
начальством. Цікавитися, виявляти настирливість, розпитувати про речі, які 
нас не стосуються, було вельми небезпечним навіть для працівників органів.

Я передбачаю, що декотрі читачі не погодяться з моїм твердженням про 
впровадження таємної цензури поштової кореспонденції в СРСР тільки з 1935 
року. Ж. А. Медведев, наприклад, писав мені у зв'язку зі сказаним: "Я думаю, 
що цензура міжнародної пошти, очевидно, також існувала завжди, оскільки в 
певних випадках (за санкції прокурора) вона не суперечить законові, а входить 
у систему слідства (за підозрюваним злочинцем). Військова цензура, очевидно, 
в обмеженій формі, була також і до 1935 року, а також цензура засланих, 
диппошти і т. п., можливо, що “чорні кабінети” були в різних відомствах, і 
згодом їх об'єднали...”

Звичайно, всім відомо, що в СРСР брехня є обов'язковим знаряддям як 
міжнародної політики, так і політики внутрішньої, що з цієї причини навіть 
таємним інструкціям високих радянських установ вірити сліпо не можна. Ось 
чому, здається мені, цілком можна погодитися з авторитетною думкою 
Ж. А. Медведева про те, що якісь форми таємної перевірки кореспонденції іс
нували і до 1935 року. А чому саме 1935-й? Очевидно тому, що органам випала
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щаслива нагода виправдати поновлення діяльносте "чорних кабінетів" у зв'язку 
з горезвісним убивством Кірова, яке буквально благало "посилити боротьбу з 
ворожими елементами". У цій боротьбі певна роль була відведена й таємній 
цензурі. Сталінська провокація з убивством Кірова розв'язала руки органам, 
почалася дика розправа з "ворогами", в числі яких напевне ж опинилися й ті, 
котрі працювали на перлюстрації листів до 1935 року. Надто багато вони 
знали...

Однак на цю тему немає жодних достовірних документів. Лише тоді, коли 
заговорять таємні архіви МҐБ-КҐБ, таємне стане явним. Та коли це ще буде...

Повторюю, до 1935 року в СРСР офіційно не було цензури листів, тобто не 
існувало такої установи, яка б провадила перлюстрацію кореспонденції. Про 
"чорні кабінети" царських часів навіть не згадується, і це не випадково: 
органам вигідно, щоб радянський народ нічого не знав про існування цензури 
взагалі, навіть коли йдеться про царську цензуру. Краще не збуджувати 
цікаво сти до таких питань і тим самим не викликати зайвих підозр, що в 
СРСР також не виключена можливість такого роду перевірки.

Тим часом на всіх інструктажах, які були зі мною проведені — а їх безліч,
— ніколи й словом не згадувалось про якусь діяльність "чорних кабінетів". 
Ніби їх ніколи й не було. І це зрозуміло. Адже коли б довелося говорити про 
"чорні кабінети", обов'язково слід було би для зіставлення згадати, ким і як 
вони були організовані, де і як здійснювалася перлюстрація тощо. Не 
виключено, що виявилася би цілковита тотожність таємної цензури часів 
"проклятого царизму" нашій, рідній, радянській. А, може, блаженної памяти 
царський "чорний кабінет" постав би у вигляді такого собі невинного 
ангелочка порівняно з "народним, робітничо-селянським"?

А й справді. Як мені стало відомо, "чорні кабінети" часів самодержав'я 
діяли тільки у великих містах, у кожному з них засідало від двох до шести 
працівників, а перевірці підлягали не листи звичайних громадян, а лише 
листування невеликої кількости "бунтарів", переважно з вищих станів, яких 
тримала під контролем царська охранка. І головне: в обов'язки тодішнього 
"чорного кабінету" входила ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРКА листовної кореспонденції. 
Лютим царським цензорам суворо-пресуворо заборонялося конфісковувати 
підозрілі листи, вилучати з них текст. Вони могли лише робити виписки й 
подавати куди слід доповідні записки зі своїми міркуваннями щодо змісту того 
чи того листа. Цілковита конспірація була основною умовою успішної діяль
носте старорежимних "чорних кабінетів". Нижче я докладно спинюся на робо
ті радянського "чорного кабінету", і читач зможе наочно переконатися в тому, 
до якої досконалости довели його органи МҐБ, а також у тому, що всяке 
зіставлення двох споріднених установ таємної цензури — царської та радян
ської — буде не на користь останньої, ба більше, виявиться ніби звинувачу
вальним висновком для всіх її працівників та її високого начальства.

Таким чином, приймемо як аксіому: в СРСР "чорний кабінет" розпочав 
свою діяльність після вбивства Кірова й до початку масових репресій 1937 
року. В ті часи функції органів держбезпеки, ясна річ, усіляко розширювалися. 
Зрозуміло, що на порозі масових процесів, страт, убивств майстрам заплічних 
справ знадобилася й ефективна, добре організована, всеохопна таємна цен
зура, яка могла б постачати документи, що викривали б підступні заміри 
"ворогів народу". Як знущання саме в той час урочисто, бучно відзначається 
народження "найдемократичшшої у світі" сталінської конституції, 128-ма 
стаття якої урочисто Гарантувала всім громадянам країни рад збереження 
таємниці листування та багато інших немислимих прав. Немає сумніву, що 
укладачі цього "основного закону" знали, що ось уже близько двох років у 
небачених масштабах здійснюється таємна перевірка приватної кореспон
денції. Зрештою, чого вони не знали? Не знали, що немає свободи ні слова, ні
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свобода друку, ні свободи зібрань, ні інших демократичних свобод, також 
Гарантованих цим “липовим” документом, попередником такої ж брехливої, 
святенницької конституції брежнєвської? Звісно, за радянських умов така 
назва, як "чорний кабінет", що ганьбила честь мундира, не могла бути 
прийнята. Слово "цензура" для означення нової установи також не підходило, 
адже велика "конституція" заперечувала, забороняла ганебні пережитки мину
лого. Ось чому з'явилася нова радянська установа під невинною назвою "Полі
тичний контроль", скорочено — "ПК". Назва нова, суть — та ж сама.

До речі, не зайве звернути увагу читачів на той незаперечний факт, що по
новлена негласна перевірка поштової кореспонденщ в СРСР суперечила не 
тільки з конституцією, а й з підписаною Радянським Союзом Декларації драв 
людини, ухваленій Генеральною Асамблеєю ООН 1948 року. В статті 12 цієї 
Декларації прямо говориться про зобов'язаність країн-учасниць зберігати 
таємницю листування. Як колишній співробітник радянських органів безпеки і 
колишній працівник таємної цензури листів, я з усією відповідальністю 
звинувачую Радянський Союз у тому, що він порушив і далі порушує свої між
народні зобов'язання, перетворюючи підписані ним документи на безвартісні 
клапті паперу. Факти, наведені мною нижче, підтверджують, що підпис пред
ставника СРСР — явний глум над власними громадянами. Підмахуючи цей 
документ, так само, як згодом відому Гельсинську угоду, Радянський Союз 
ніколи й на гадці не мав його виконувати. Ось чому таким недоречним є для 
радянських властей Комітет захисту прав людини. Ось чому вся сила 
радянської влади спрямовується проти тих, хто наважується згадувати про 
необхідність дотримання прав людини в країні. Ось чому безапеляційно 
відкидаються всі спроби зарубіжних політичних та громадських діячів узяти під 
захист того чи того кинутого за колючий дріт "дисидента" — це, погляду зору 
правителів СРСР, втручання у внутрішні справи країни.

СРСР охоче бере на себе будь-які прогресивні зобов'язання, та це аж ніяк 
не означає, що він збирається їх виконувати.

На завершення цих роздумів хочу сказати, що відповідальним за всі 
порушення елементарних прав людини насамперед є політбюро ЦК КПРС, 
яке встановило в країні тоталітарний режим, плює на власні закони й на 
міжнародні угоди...

...Отже, радянський "чорний кабінет". Таємна цензура поштової кореспон
денції.

Вище вже йшлося про те, що приміщення відділення "ПК", тобто таємної 
цензури, розміщувалося в приміщенні поштамту на станції Чита — II. Як я 
пізніше довідався від колеґ, що працювали раніше в інших великих містах, 
таємна перевірка листів завжди здійснювалася в приміщеннях поштамту, при
чому найчастіше на вокзалах або неподалік вокзалів. Пояснювалося це й мір
куваннями зручносте, до того ж відповідало законам конспірації. Всім відомо, 
що поштова кореспонденція прибуває у спеціальних вагонах (які, зазвичай, 
охороняються) на станції призначення. Звичайно, всі поїзди з поштовими 
вагонами зупиняються на першій колії. Так зручніше виносити й заносити 
запломбовані мішки з листами, що у більшості випадків транспортуються 
візочками, на очах у натовпу, який снує пероном туди й сюди. Все нормально: 
прибула пошта, її розвантажують, до поштового вагону передають відправлен
ня в усі кінці країни. Нікому навіть і на думку не могло спасти, що невдовзі 
наділені спеціальною довірою люди почнуть копирсатися в кореспонденції, 
яка прибула, без відома й згоди відправників чи одержувачів читати їхні листи, 
тобто, грубо кажучи, лізти в чужу душу.

Та насамперед листи надходять до поштамту. Там на конвертах та листівках 
штемпелюють марки, сортують кореспонденцію... Так ось, між оцими двома 
процесами — штемпелюванням марок та сортуванням — усі листи надходили
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на таємну перевірку. Так було не лише з кореспонденцією, яка прибувала, а й 
з тією, що відправлялася, зібраною в поштових скриньках Чити, а також сіл 
Читинської области.

Знаменно, що працівники поштамту жодного стосунку до цієї брудної 
справи не мають. Ба більше, переважна їх частина навіть не підозрює про ма
ніпуляції таємної цензури, яка здійснюється так близько від їхніх робочих 
місць, що, здавалося б, не знати про це неможливо. А вони не знали, я це 
авторитетно стверджую. Ну просто уявлення не мали про те, що коїться 
поряд, у них під носом. Навіть більше, вони були переконані — й запевняли в 

. цьому всіх своїх знайомих — що будь-яка перевірка листів узагалі неможлива, 
бо просто від них кореспонденція відправляється за адресами, а крім того, 
ніхто зі сторонніх до них у відділи не заходив, та й місця для сторонніх не 
було. В цьому міг переконатися кожний охочий. Така впевненість поштових 
працівників свідчить про їхню короткозорість, з одного боку, й про хитрість 
чекістів — з другого: якщо вже поштовики, котрі працюють за десять метрів 
від таємних цензорів, не могли ні про що здогадатися, то що казати про прос
тих людей, які не мали жодного стосунку до поштового відомства!

На станції Чита, наприклад, поштові працівники мали свій головний вхід із 
боку привокзального перону. Через цей вхід щоранку працівники поштамту 
абсолютно відкрито, групами та поодинці йшли до своєї установи. Вхід до 
приміщення "ПК" був з іншого боку. На перон ми взагалі потрапити не могли. 
Завдяки цьому створювалося враження, що люди, які входять у приміщення 
поштамту з іншого боку, взагалі не маюіь до нього жодного стосунку. А щоб 
створити ілюзію, що входять вони взагалі не до службового приміщення, а 
якогось житлового будинку, туди ніколи більше двох осіб разом одночасно не 
мали права входити. Крім того, для кращого маскування біля входу до "ПК" 
була спеціально обладнана прибудова з дощок площею 2 x 2  метри, щось на 
зразок тамбура, де на стінах висіли нікому не потрібні старі речі: зламана 
драбина, діряве відро, обдертий віник... Прибудова мала двері, які ніколи не 
зачинялися. Власне, й замка в тих дверях не було. Всередині було темно, що 
створювало враження занедбаности цього дивного приміщення. Зрозуміло, що 
біля входу в цю установу не було жодної вивіски.

Кожний із нас, працівників "ПК", знав, що в дошках тамбура зроблено 
спеціальні отвори, крізь які вдень можна оглянути околиці, перш ніж вийти на 
світ Божий. Адже, не дай Боже, наштовхнешся мимохіть на знайомого! Перш 
ніж вийти на вулицю з тамбура, кожний із нас дивився в ці щілини, переко
нувався, що поблизу немає знайомих, і тільки після цього остаточно полишав 
конспіративне приміщення "ПК". Та головне призначення прибудови полягало 
в іншому: на одній із її внутрішніх стін виділявся стовп, до якого були 
приклеєні дошки, а на тому стовпі, на тому його боці, що притулявся до стіни, 
містився майже абсолютно непомітний, майстерно обладнаний сигнальний 
дзвоник. Він був так замаскований, що користуватися ним міг тільки той, 
кому вже було відоме місце його розташування. Однак для повної конспірації 
й цього видалося замало. Існував у нас і свій код. Щоб відчинилися перед 
тобою таємні двері, належало дати два дуже коротких дзвоника. Тільки після 
цього вахтер розчиняв перед тобою цей сезам, і ти входив до приміщення 
таємної цензури. А у вхідних дверях також не було внутрішнього замка, і 
відкрити їх міг тільки вахтер, ізсередини. Вахтери, ясна річ, позмінно, 
чергували там цілодобово, вони виконували й роль охоронників, бо ж, як ви 
самі розумієте, в "ПК" було що ховати від сторонніх очей.

Щоб читач міг уявити, наскільки ефективною була така конспірація, скажу 
тільки, що за весь час моєї роботи в "ПК" не було жодного випадку, аби туди 
потрапила стороння людина. Навіть аби намагалася потрапити... Просто 
нікому й на думку не спадало, що за обдертим тамбуром може щось ховатися.
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Вхід до нашої непримітної установи був розташований із непроїжджої 
частини вулиці. Ніколи там не було автомобілів, виходити на перон суворо 
заборонялося, а тому й люд сюди не сунув. Усе було передбачено, все до 
дрібниць продумано і так зроблено, що причепитися хоч до чогось було 
неможливо. За всіма правилами найсуворішої конспірації. Взяти хоч би вікна 
нашого "ПК". З двома рамами, вони були наглухо забиті, ніколи не 
відчинялися. Вентиляція в ті часи вважалася недозволеною розкішшю, тому 
приміщення ніколи не провітрювалося, й улітку там стояло густе задушливе 
повітря. Лише манюсінькі кватирки можна було відчиняти, та їх явно не 
вистачало для провітрювання, до того ж відчиняти їх дозволялося лише тоді, 
коли в кімнаті були працівники. Ночами — в жодному разі. При відчинених 
кватирках заборонялося голосно розмовляти — щоби знадвору не почули 
голосів і не здогадалися про наше існування.

Зсередини вікна були закриті щільними шторами, так що ззовні ніхто до 
нас зазирнути не міг. У цензорському залі впродовж робочого дня горіли 
яскраві лампочки. Були випадки, коли п'яні стукали в наші вікна, навіть у 
вхідні двері, та оскільки їм ніхто не відповідав, ніхто не озивався на їхній 
стукіт, начебто нікого "вдома" немає, вони по якомусь там іще ірюкові та 
тупцюванні на місці, піймавши облизня, йшли собі геть.

Зараз розповім, як же з поштамту листи передавалися до нашого відділення 
"ПК". Відбувалося це надзвичайно просто, так просто, що ніхто на це навіть 
уваги не звертав.

Як я вже зазначав, мішки з кореспонденцією з поштових вагонів, а також 
листи, зібрані в місті, доставлялися в поштамт для штемпелювання марок і 
подальшого відправлення адресатам. Біля входу в приміщення, куди надходила 
вся кореспонденція, висіло оголошення: "Стороннім входити заборонено". Не- 
посвячені не зовсім розуміли, чим викликана така сувора заборона: подумаєш, 
якісь листи, що їх там штемпелюють і сортують! А щоби виправдати заборону, 
була вигадана леґенда, буцімто раніше надходила безліч скарг із приводу втра
ти листів, буцімто так і не вдалося визначити, хто винний у недбалому став
ленні до справи, кого належить покарати, а тому, мовляв, вжито відповідних 
заходів, й один із них — заборона стороннім входити в робочі приміщення. 
Буцімто саме від часів заборони доставка налагодилася, оскільки поштовики 
можуть працювати уважно, не остерігаючися вторгнення небажаних осіб.

Саме звідти, із залу, де здійснювалися найбезневинніші поштові операції, й 
надходили листи для "ПК". Після штемпелювання поштових марок всі листи 
кидали в спеціальні дерев'яні ящики розміром 80 х 40. Ці ящики відкрито 
стояли на столах, за якими працювали поштовики, переважно жінки. Під од
ним із столів було прорубано пролом розміром 90 х 90 сантиметрів. Люк 
зробили з таким розрахунком, щоб можна було протягти в нього два ящики, 
поставлені один на одний. У звичайний час люк був наглухо закритий — з 
обох боків двома розсувними фанерними дверцятами. В певні години, однак, 
дверцята розсувалися й чергові, два ящики з листами пливли через них у при
міщення, що не мало нічого спільного ні з поштою, ні з поштовими працівни
ками.

Процес передавання листів на перлюстрацію відбувався абсолютно 
секретно. Я вже згадував, що поштовики поняття не мали про те, що робиться 
за стіною їхнього залу. Це їх не стосувалося, а виявляти підвищену цікавість у 
даному питанні було небезпечно. Лише кілька працівників, зайнятих сорту
ванням листів, були в курсі справи. Ось вони й передавали ящики в люк, хоча 
самі навряд чи мали уявлення — для чого саме. Не інакше, як вони пройшли 
інструктаж, бо надмірної цікавости не виявляли й ніколи не базікали про те, 
що роблять. Поводилися вони, як належить: мовчки заповнювали ящики, 
мовчки ставили їх у замаскований люк. На цьому їхня місія закінчувалася.
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Мені відомо, що вони давали підписку про нерозголошення, а мовчання їх 
просто купувалося: час від часу їм видавалися якісь ірошові премії. Чим не 
сексоти, тобто секретні працівники?

Стіна з люком була єдиною, що відділяла поштамт від приміщення таємної 
цензури. Інших точок стику з поштою ми не мали. Мені також відомо, що цю 
стіну будували спеціально виділені органами робітники, причому вона 
складалася із двох стін, порожнеча між якими була заповнена тирсою (трачин- 
ням), що Гарантувало абсолютну звуконепроникність.

До слова: існувало в нас ще одне неписане правило: ходити на привок
зальну площу лише за крайньої необхідності!, а з поштовими працівниками 
взагалі не знатися. Цього правила суворо дотримувалися. Зв'язок із поштамтом 
підтримувався тільки у випадку крайньої потреби, та й то лише начальником 
відділення "ПК" Федором Гнатовичем Новицьким. З упевненістю можна 
сказати навіть таке: добір кадрів "ПК" проводився з таким розрахунком, аби 
серед його працівників не було жодного, хто мав би знайомих на поштамті.

У нас в таємній цензурі були спеціальні співробітники, які приймали від 
поштовиків ящики з листами. Вони складали окрему групу, відому під назвою 
"Списки". Чому? Справа нехитра. В кімнаті, куди насамперед потрапляли 
ящики і де працювала група "Списки", зберігалися абсолютно секретні списки 
осіб, які перебували під наглядом оперативних працівників обласного управ
ління МҐБ. Усі без винятку листи, надіслані на адресу цих підозрілих людей, 
так само, як і листи від них, належало негайно затримувати і в окремому 
конверті віддавати старшому групи. Ізольована кімната була завжди замкнена 
зсередини, входити до неї суворо заборонялося всім, у тому числі оперативним 
працівникам "ПК". Могли входити туди лише начальник відділення й самі 
працівники групи "Списки". Пояснювалася така суворість тим, що прізвищ 
людей, які потрапили до списків, не мали права знати навіть працівники 
"ПК", котрі не входили до групи "Списки".

Основне завдання цієї групи полягало у відборі листів згідно з секретними 
списками, надісланими з обласного управління МҐБ, а також відборі листів 
для перлюстрації. Жодний лист не міг оминути співробітників групи "Списки", 
оскільки ж листи на поштамт доставлялися цілодобово, то й працівники цієї 
групи були змушені працювати в три зміни.

Списки людей, узятих під нагляд оперативниками МҐБ, затверджував на
чальник обласного управління. Що три місяці надходили нові списки, онов
лювалися прізвища, хоча, ясна річ, були й такі, котрі по трьох місяцях переко
човували в нові списки. Бувало також, що після затвердження цих списків до 
них додавалося кілька нових прізвищ. Зберігалися там також окремі списки 
людей, яких розшукували органи МҐБ.

На них було оголошено всесоюзний розшук і, зрозуміло, будь-яка інформа
ція про них, яку тільки вдалося б роздобути, мала для органів велику цінність. 
У розпорядженні працівників цієї групи були зразки почерків любителів ме
режити анонімні послання, а також складачів листівок.

Як правило, в групі "Списки" були зайняті молоді або бездітні працівники, і 
це пояснюється просто: можливо, дехто з них "у політичному плані" не від
значав "підкованістю" (прошу вибачення за мову, але саме такі вирази 
поширені серед високопоставлених діячів країни Рад), але мав зате фено
менальну пам'ять, а саме ця обставина над усе цінувалася в них. Аби успішно 
справлятися зі своїми обов'язками, вони повинні були знати імена, прізвища, 
адреси сотень людей, які перебували під наглядом органів, знати характери 
почерків, навіть запам'ятовувати окремі літери анонімок, листівок, лозунгів, 
плакатів, щоб легше було виявити їхніх авторів.

У дні, коли з обласного управління МҐБ надходили нові списки, праців
ники цієї групи приходили на роботу на кілька годин раніше, аби почати вив
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чення нових списків. Іноді їм доводилося визубрювати напам'ять до шестисот
восьмисот прізвищ. В обов'язки цієї групи входив ще й відбір усіх листів для 
міжнародного відділення, а також листів для таємної перлюстрації. Причому 
вибирати належало не наосліп, а собачим нюхом виловлювати листи, що 
становлять, як у нас висловлювалися, "оперативний інтерес".

Насамперед вибиралися анонімні листи, листи без зворотньої адреси, з 
адресами, надрукованими на машинці, листи, відправлені "до запитання", 
рекомендовані листи зі зміненим почерком або, навпаки, написані надто чітко 
чи друкованими літерами, або ж заклеєні саморобним клеєм. Якщо замість 
прізвища відправника стояла закарлючка, це вже вважалося підозрілим, і лист 
без довгих роздумів направлявся на перевірку. Було ймовірним, що в 
перелічених видах листів автори хочуть щось приховати від пильного 
цензорського ока.

Крім "підозрілих" листів, необхідно було також відбирати для перевірки 
листи величезної кількосте мешканців міста та його околиць. Працівники 
МҐБ добре знали, що в Читі та навколо неї живуть десятки, сотні тисяч 
"антирадянських елементів" — ув'язнені, колишні й теперішні засланці, висе
ленці, а ці люди, звісно, не можуть мати симпатій до радянської влади, тому їх 
і належить постійно тримати під наглядом.

Через зазначені вище причини в "ПК" було складено особливий ірафік, що 
зводився ось до чого: у визначений час здійснювалася повна перевірка листів, 
які надходили з одного району, з одного підприємства, колгоспу або, скажімо, 
від працівників науки, мистецтва. По певнім часі, завдяки такій методі, 
вдавалося виявити, які саме прошарки населення більшою мірою вражені 
вірусом невдоволення. На основі зібраних таким чином матеріалів складалися 
спеціальні повідомлення для управління МҐБ. В окремих випадках, якщо це 
стосувалося негараздів у роботі колгоспів або установ, спецповідомлення 
складалися також для першого секретаря обкому партії. Та навіть цей 
високопоставлений, наділений найвищою довірою партії чинуша не знав, 
яким шляхом добуто надавану йому цінну інформацію. Потім так само 
перевіряли інший район міста, інше велике підприємство, установу, колгосп. 
Так поступово охоплювалося перевіркою все населення міста й области — 
поголовно.

Само собою зрозуміло, що при цьому завжди проводилася відповідна 
фільтрація, після якої декотрих авторів листів починали "розробляти" органи.

Були, однак, листи, які не відбиралися для перлюстрації. Наприклад, 
пропозиції, скарги, рапорти, навіть оскарження, відправлені на адресу ЦК 
КПРС, уряду, Верховної Ради СРСР, в редакції центральних газет. Чекісти в 
даному разі керувалися цілком здоровим глуздом, що адресати, наділені 
високою довірою, й самі в усьому розберуться: покладуть одержаний лист під 
сукно, тобто в шухляду, якимось чином використають його в своїй роботі, 
направлять вищому начальству чи, коли вважатимуть за потрібне, передадуть... 
в МҐБ. Мені, наприклад, добре відомо, що у відділи листів редакцій газет і 
журналів періодично навідуються працівники органів. Там їх чекають 
заздалегідь дібрані листе. Деякі з цих листів, передовсім анонімні, дуже 
цікавлять чекістів, вони прихоплюють їх із собою. Зазвичай ці листи або їх 
копії потрапляли потім до нас у "ПК", в групу "Списки", для ідентифікації їх 
авторів.

Всі відібрані групою "Списки" листи передавались старшому групи. Ті з 
них, що були написані особами, чиї прізвища фігурували в наших "проскрип
ційних" списках, вкладалися в спеціальні конверти й переправлялися облас
ному управлінню МҐБ. їхня подальша доля вирішувалася там, в управлінні, де 
оперативні працівники ретельно їх вивчали, і, залежно від обстановки, 
визначали, що з ними робите. Більшість цих листів поверталася до нас, вони
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знову потрапляли в групу "Списки", звідки разом з іншими поверталися на 
поштамт. Невдовзі адресат одержував свій лист, не підозрюючи, що на шляху 
до нього він пройшов через багато нескромних рук і читався багатьма досвід
ченими очима. Але частина листів ніколи не поверталася. Лишалося тільки 
здогадуватися про долю їхніх авторів чи адресатів, а може, і тих, і других.

Решта відібраних листів, які становили "оперетивний інтерес", на
правлялася на "розтин" (хірургічна термінологія, чи не так? Але ж і операції з 
листами проводилися часто хірургічні!). Особлива увага надавалася так званим 
анонімкам, які "паплюжили" радянський суспільний і державний устрій, ра
дянську дійсність. Головне в роботі з ними: іреба було запам'ятати характер 
почерку автора, за почерком його й розшукували і, найчастіше, знаходили. В 
читинському "ПК" був працівник, робота якого полягала лише у виявленні ав
торів анонімних листів, плакатів або листівок. Той факт, що на цю богоугодну 
справу була виділена спеціальна людина, свідчить про чисельність таких 
антирадянських документів. Прізвище працівника — лейтенант Легостаєв. Він 
закінчив спеціальні курси в Хабаровську, мав добру пам'ять і справно 
виконував довірену роботу. Лейтенант Легостаєв знав напам'ять особливості 
почерків, навіть окремих літер анонімок. Одержуючи відібрані листи, він 
уважно вивчав, перевіряв їхні характерні особливості, кожний лист звіряв із 
копіями анонімок, які в нього зберігалися. Які ж то були характерні 
особливості? Дрібниці, але за ними часто викривали анонімників. Наприклад: 
чи написана дата і в якому місці листа (на початку, в кінці, з правого боку чи з 
лівого); чи назване місто, яким почерком написаний лист (жіночим, 
учнівським, старечим); чи є специфічні літери... І таке інше.

"Заслугою" Легостаєва можна вважати безліч виявлених авторів анонімок. 
Однак я не буду ручатися головою за те, що всі "викриті" ним громадяни є 
авторами анонімок. Адже не був він висококваліфікованим експертом, але 
йому, бідаці, хотілося мати добрі показники в роботі, цього вимагало від нього 
начальство, крім того, він, як і інші, мріяв про просування по службовій 
драбині, про нагороди...

Хоч би як там було, у мене є всі підстави стверджувати, що цензура листів у 
СРСР — це єдина у світі організація, де розтин і перечитування чужих листів 
доведено до рівня справжнього мистецтва. Я не кажу про моральний бік 
справи, — у МҐБ-КҐБ є свої специфічні уявлення про моральність, які істотно 
відрізняються від загальноприйнятих. Ідеться тільки лро  майстерність, про 
досконалість, тонкощі праці. В "ПК" вимагалося не просто розкривати листи, 
що може кожний дурень. "Працювати" належало ювелірно, щоб ніхто ніколи 
не здогадався про проведену нами операцію. На листі не повинно лишатися 
ані найменшого сліду, аби навіть найдосвідченіше око не могло ні до чого 
присікатися. Так ось, мені добре відомо, що в радянській таємній цензурі 
розкриття листів здійснюється на щонайвищому технічному рівні.

Почну з того, що цю роботу впродовж низки років виконували одні й ті ж 
люди, які набили на цьому руку і, без перебільшення, стали висококваліфіко
ваними фахівцями своєї справи. Не буду заглиблюватися в найтонші деталі 
цієї диявольської технології. Зазначу лише, що для розкриття листів за
стосовувався спеціальний посуд із нержавійної сталі, замовлений, до речі, не 
на звичайному підприємстві, а у власних майстернях МҐБ — їх також мало 
всемогутнє відомство розшуку та політичного репресування КПРС. Майстерні 
знаходилися в Москві, звідки ми й одержували всю свою передову "техніку". 
Згаданий посуд — чани, які герметично Закривалися, мали зверху отвори для 
заповнення їх водою. Крім того, в них були спеціальні клапани на пару. Листи, 
які підлягали перлюстрації, клалися не на метал, а на спеціальну марлеву 
підкладку. Коли вода нагрівалася до кипіння й пара крізь отвори виривалася 
вгору, конверти клалися на марлю. Пара робила свою справу, після її дії на
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клей лист розкривався без труднощів. До речі, лист розкривався не пальцями, 
а призначеною для цього тонкого процесу кістяною паличкою. Паличку 
вводили в клапан конверта і...

Зазвичай на конвертах, куплених у магазинах або кіосках, шар клею був 
тонким і, здебільшого не доходив навіть до кінця клапана. Такому "матеріа
лові" ми давали раду без зайвих клопотів. Та бувало іноді, наші співробітники 
мали справу із саморобними конвертами, заклеєними "домашнім" клеєм. З 
ними доводилося поморочитися, тому що такий клей не піддавався дії пари. 
Що ж, наші "вчені" цензори не лишалися беззбройними й у таких ситуаціях. 
Адже відомо, що практика сильніша за граматику. Необхідно було спробувати 
розкрити будь-який клапан — боковий або нижній, який буде можна. Були в 
нас розроблені й методи розкривання наглухо заклеєних конвертів. їх переда
вали оперуповноваженому Третьяковій, яка мала не одну "чарівну" кістяну 
паличку, як кожний із нас, рядових цензорів, а цілий набір різноманітних 
"відмичок". Коли ж не допомагали й вони і після "розтину" на конверті 
лишалися підозрілі сліди, то лист просто конфісковувався і знищувався. Діяв 
непорушний принцип: хай краще лист пропаде, аніж омине контроль цензури 
або, що гірше, потрапить до рук адресата зі слідами втручання "ПК".

В деяких випадках розкривання листів за допомогою пари має свої вади. 
Так, наприклад, при надміру сильній парі на внутрішньому боці конверта ли
шаються відбитки листа, їх легко виявити. Це насамперед стосується листів, 
написаних чорнилом або хімічним олівцем. Такі відбитки є незаперечним 
свідченням того, що лист пройшов через чиїсь сторонні руки.

Читачеві, напевне, описана мною технологія розкривання листів видається 
нуднуватою матерією. Однак я не можу оминути "прози" нашого життя, 
оскільки без неї лишиться недоведеним той найважливіший факт, що МҐБ — 
КҐБ ставиться до таємної цензури листів і до всього, що з нею пов'язано, з 
найбільшою серйозністю, піклується про її професіоналізм. Я не здивуюся, 
коли хтось із моїх більш високопоставлених колеґ, що мали доступ до інфор
мації, яка до мене не доходила, колись розповість світові, що органи мали 
навіть науково-дослідний інститут, який переймався вдосконаленням старих та 
винайденням нових методів перлюстрації кореспонденції. Коли цей факт 
потребує доказів, то другий ясний, як Божий день: без найтоншої, абсолютно 
таємної цензури листів радянська спеціальна поліція, тобто МҐБ — КҐБ, не 
мислить свого існування...

Українська група

Вона була створена в нашому відділенні 1948 року. Необхідність її утворен
ня диктувалася такими міркуваннями: до кінця 48-го (пригадується, було це у 
вересні, після мого повернення з відпустки) в Читинську область майже 
щоночі прибували великі партії засланців-виселенців із Західної України. В 
один із перших днів після того, як я приступив до роботи, мене запросив до 
себе тодішній начальник відділу "В" підполковник Макаров. Одночасно він 
викликав і начальника відділення "ПК", уже знайомого читачеві Новицького. 
У присутності мого безпосереднього шефа підполковник повідомив мене про 
моє нове призначення. Він сказав буквально таке:

— У зв'язку з прибуттям у нашу область великої кількосте спецпереселенців 
із західних областей України виникла необхідність створити нову спеціальну 
групу, на яку буде покладено політичну перевірку їхніх листів...

Враховуючи мій досвід роботи і, як він висловився, "мою політичну зрі
лість" (не дуже втішний компліментик, чи не так?), а також той відрадний 
факт, що я знаю не тільку українську мову, а й особливості її західного діалек
ту — так ось, враховуючи це все, керівництво відділу "В", за погодженням із
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начальником "ПК", вирішило доручити мені надзвичайно важливу й 
відповідальну роботу — покласти на мене обов'язки керівника новоство
рюваної "української ірупи". При цьому підполковник Макаров не забув 
згадати, що він особисто задоволений моєю захопленістю, моєю відданістю 
дорученій справі. На знак визнання моїх заслуг, а також подяки за працю мені 
вже призначено грошову премію, а також присвоєно офіцерське звання. На
прикінці бесіди Макаров висловив сподівання та впевненість, що я з честю 
впораюся на новій ділянці діяльности.

Невдовзі мені стало відомо, що в Забайкалля, без усякого слідства й суду, 
були силоміць переселені десятки, а може, і сотні тисяч жителів західних 
областей України. Чергова масова депортація серед багатьох інших, здійснених 
за роки "благословенної" радянської влади!

Як виявилося, до нас переважно потрапили жителі Тернопільської области
— селяни й городяни. Вони були приречені на так зване адміністративне 
виселення. Це означало, що жодної конкретної вини за ними не було, але 
радянська влада їм не довіряла, а одного цього в ті роки було більш ніж 
достатньо, аби неугодні, незалежно від їхньої національности, віроспові- 
дування, класової належносги тощо, а також чисельности (хоч би й десять 
мільйонів!), були зігнані з обжитих місць і під конвоєм транспортовані за 
десять тисяч кілометрів від рідних земель. Ми, працівники органів, знали ще 
дещо: масове виселення мало ще одну мету — налякати непокірних селян і 
городян, які не розуміли свого власного щастя, змусити їх припинити будь- 
який опір політиці прискореної колективізації сільського господарства в 
захоплених областях, припинити всяку підтримку так званих бандерівців, тобто 
борців українського національно-визвольного руху. Ще за мого призначення 
начальником відділу "В" підполковник Макаров підкреслив, що "політичну 
перевірку" мають проходити всі сто відсотків листів відправників.

Ставши начальником, я негайно взявся комплектувати групу. На моє 
прохання у відділення "ПК" було переведено кілька цензорів з інших відділень, 
які володіли українською мовою. Адже йшлося про перевірку не однієї сотні 
листів щодня! Після добору відповідних кадрів в українській групі опинилося 
дванадцять осіб. За місяць визначився точно й обсяг нашої роботи. Цифра 
"кілька сотень", оптимістично передбачена мною напочатку, виявилася стра
шенно заниженою. Дві з половиною тисячі й більше! Ось справжня кількість 
листів, із якими нам доводилося щоденно "працювати".

Перед тим, як я обійняв нову посаду, мій безпосередній начальник Но- 
вицький провів зі мною додатковий інструктаж. Бесіда здебільшого стосувала
ся питань збереження абсолютно таємних документів, Новицький ознайомив 
мене з секретною інструкцією щодо цього й попередив про необхідність її 
неухильно виконувати. Відтепер після закінчення роботи я був зобов'язаний 
зібрати всі неперевірені листи, що залишилися, і зачинити їх у шухляді столу, а 
шухляду опечатати своєю іменною печаткою. Всі папери й листи, що були на 
моєму столі, вважалися таємними, навіть коли на них і не було ірифа 
"Секретно" чи "Абсолютно секретно". В столі у мене зберігалася низка абсо
лютно секретних документів, серед яких були списки й "надзірні справи" спец- 
переселенців, за листуванням яких наша група вела особливий нагляд. Це було 
викликано тим, що оперативні працівники обласного!управління МҐБ україн
ської не знали. Аби уникнути зайвої тяганини, до порй, до часу нам і доручили 
вести нагляд за листуванням тих осіб, вороже настроєвих до радянської влади. 
По певнім часі "надзірні справи", з віддовідними супровідними записками, 
перекладами текстів і т. п. передавалися до обласного управління МҐБ, де вже 
вирішувалася подальша доля "підозрілих" осіб.

Окрім того, в моєму столі зберігалися чисті бланки абсолютно секретних 
"меморандумів" (про них ітиметься нижче), які я також був зобов'язаний пе-
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редавати до управління МҐБ, а також різноманітне ділове листування зі 
спорідненими відділеннями нашого міністерства, "затримані" цензорами 
листи, їх переклади російською мовою та інші матеріали, звісно, також абсо
лютно таємні.

На що вже, а на відсутність секретности нам скаржитися не випадало!
Для мене, як і для всіх інших оперативних працівників, було замовлено 

спеціальну металеву печатку, яка на восковому плескачі витискала моє прізви
ще та ініціали. Мимохідь уже було зазначено, що в приміщення "ПК" сторонні 
жодним чином проникнути не могли, тому вся процедура з опечатуванням 
столів і сейфів виглядала лише як запобіжний засіб проти своїх же товаришів, 
людей, із якими разом доводилося працювати. Воістину в органах батькові 
рідному не довіряли! Пильність (читай — недовіра, підозрілість) була 
справжнім "пунктиком" чекістів, які були чудово поінформовані про ненависть 
до них народу, а тому вживали не тільки всіх необхідних запобіжних заходів, а 
й абсолютно абсурдних, я б сказав навіть, істеричних. Втім, чи не було тут і 
підступного розрахунку? Адже сіючи недовіру один до одного серед своїх 
працівників, вищі майстри інтриґ і підступів у МҐБ тим самим ще раз 
страхували себе від усяких несподіванок, за принципом: "Краще переборщити, 
адже йдеться не про фунт ізюму, а про таку матерію, як влада. Випустиш її — 
більше не впіймаєш!" Секретність доходила до того, що навіть товариш, який 
сидів поруч, не смів знати, що ти робиш.

Звичайно, маючи постійно справу з листами людей, засланих за якусь 
справжню (так я тоді думав) провину в далекі краї, я не міг не замислитися 
над тим, хто ж вони такі і чим насолили рідній партії, рідній державі. Мені 
було відомо, що всі вони заслані на довічне поселення на основі про- 
скрибційних "списків" МҐБ. їх уважали соціально небезпечним елементом 
(яких тільки наліпок не було в ті сумні часи! Втім, більш ніж досить їх і 
сьогодні), тобто людьми, які не виявляли належної лояльности до влади. На 
цій підставі їх позбавили всіх політичних і громадянських прав і взяли під 
найсуворіший нагляд. їм було категорично заборонено повертатися до рідних 
країв, звідки вони були виселені, їм не давали дозволу навіть на виїзд поза 
межі селища, визначеного для них як постійне місце проживання. Зрозуміло, 
що не мали вони права обирати, бути обраними, обіймати відповідальні 
посади. Важка фізична праця — видобування в шахтах надто потрібного країні 
вугілля — це була їхня доля. І доводилося дякувати Господові, коли замість 
копалень милостиве начальство призначало тебе на "легку" працю — валити 
ліс у ліспромгоспах.

Пригадуються їхні перші листи. Всі вони, як один, із болем, з обуренням 
описували жахливу картину переселення. В ті роки діяла практика виселення 
цілими родинами, незрідка навіть селами. Дорослих, старих і дітей вантажили 
в "теплушки", товарні вагони, незалежно від пори року, і під посиленою охо
роною доставляли на місце поселення. Праця, як я вже казав, доручалася їм 
найтяжча, найневдячніша — в шахтах, руднях, на лісоповалі. Особливо жахливі 
умови існували на шахтах "Кадила" й "Чернівські копальні".

Життя переселенців на нових місцях було чимось немислимим для 
громадян вільного світу. їх селили в землянках, бараках, хижах, сараях. Мороз 
у цих краях сягає 50 за Цельсієм, а опалювати "житлові" приміщення нічим. 
Найстрашніше полягало в тому, що майже всі переселенці були абсолютно не 
підготовлені до тамтешніх умов, адже їм не казали, куди їх везуть і що 
необхідно прихопити з собою. Тому найчастіше вони й не брали теплих речей, 
продуктів. Власне кажучи, такою й була "політика" властей: тримати "ворогів" 
у невіданні, нехай здихають, як таргани, чим менше їх лишиться в живих, тим 
менше з ними буде мороки! І, уявіть, мрія ідіотів здійснювалася. Від важкої 
фізичної праці, голоду, виснаження, хвороб люди мерли, як мухи. Пригнічені,

107



розчавлені нещастями, що на них звалилися, втрачаючи всяку надію на якесь 
просвітлення долі, багато з них впадали у відчай і накладали на себе руки. За 
приблизними підрахунками, за п'ять років (1948 — 1953) в самій лише 
Читинській області загинуло не менше як тридцять тисяч спецпереселенців із 
Західної України. Тільки чого варті підрахунки, не основані на точній 
документації!? Не виключено, що число загиблих було втроє або вп'ятеро 
вищим. Це велика таємниця органів, а вони, будьте певні, аж ніяк не зацікав
лені її широко оприлюднити.

Ясна річ, серед засланих була певна кількість справжніх, лютих ворогів 
радянської влади (чи може в такої влади не бути лютих ворогів?). Та переваж
на більшість із них були звичайними людьми, які нічим не завинили перед 
батьківщиною, і коли з часом вони таки ставали затятими ворогами КПРС та 
соціалізму, то, повірте, не без щонайактивнішого сприяння цієї самої партії 
вбивць та її ланцюгових псів — чекістів, які робили все можливе й неможливе, 
аби стягти на себе ненависть народу.

Люди щирі, не навчені ще радянською владою "норм" поведінки в 
соціалістичній країні, вони в своїх листах і писали все, що на душі накипіло. 
Не приховували своєї ненависті до катів, свого невдоволення життям, ува
жаючи, що найжахливішого вони вже зазнали, що нічого гіршого з ними вже 
статися не може. Варто зазначити, що в багатьох листах вони порівнювали 
своє становище зі становищем євреїв у гітлерівських таборах смерти і навіть 
стверджували, що на них чекає така ж доля, що й євреїв, які потрапили в 
пазури фашистів (ось коли з'явилося співчуття до "жидів"). Чимала кількість 
листів свідчить про те, що засланці в розпачі шукали порятунку в молитвах, 
зверталися до Бога, вважаючи, що тільки Він один може їм зарадити. Всі 
поселенці без винятку змальовували те, що діялося на місцях їхнього нового 
замешкання. Сповіщали рідних про довгі черги по хліб у магазинах, про хро
нічний брак молока та інших продуктів харчування, а також промислових 
товарів першої необхідносте, про непосильну працю на шахтах і на лісоповалі, 
про холод, голод, високу смертність та інші злигодні та біди. Вони просили 
близьких прислати їм побільше харчів, теплого одягу та грошей, під
креслюючи, що без усього цього вони приречені на повільну смерть. Не було 
листів, не скроплених гіркими сльозами.

Як завжди і скрізь, були й серед нещасних "західняків" ідеалісти, котрі шу
кали справедливости в Москві. Вони відправляли слізні послання різним ви
сокопоставленим партійним і державним радянським діячам, наївно гадаючи, 
що можна зворушити їхнє серце описом бід своїх і доведенням своєї безневин- 
ности. їм довелося дуже швидко переконатися в тому, що їхніми скаргами 
ніхто не переймається. Ще б пак! Хто насмілиться оскаржувати мудрість, спра
ведливість рішення "батька народів"! Потік таких листів вичерпувався сам со
бою в міру того, як нещасні усвідомлювали марність своїх зусиль і сподівань.

Поряд із шукачами правди були серед поселенців і відчайдухи, котрі пре
красно розуміли, що порятунок прийде не від комуністів. Такі сміливці у своїх 
листах відверто закликали до боротьби з радянською владою, з комуністами, 
клялися помститися своїм мучителям. Особливо посилився потік таких 
"агіток" під час війни з Кореєю. На цю війну поселенці, що хапалися, як 
потопельники, за будь-яку соломинку, покладали великі надії, свято вірячи, 
що вона принесе їм бажане визволення. Винуватцями своїх страждань вони 
вважали всіх росіян без винятку, називаючи їх "окупантами", "супостатами", 
"мучителями", й не приховували своєї ненависти до них. Треба визнати, що 
злочинні дії радянських властей, партійних чиновників, чекістів тільки утверд
жували їх у своїй правоті.

...Отже, я був старшим групи цензорів, які перевіряли листи засланих у За
байкалля західних українців. По суті, я та "мої' люди вирішували долю їхніх
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листів. Думається мені, що не лише я, а й мої колеґи замислювалися над тим, 
що за кожним листом стоїть жива людина, яку силоміць вирвали з рідного 
дому і, безневинну, заслали туди, де "Макар телят не пас”. Але що могли 
вдіяти ми, за котрими також стежило "невсипуще око" органів? Анічогісінько! 
Навіть по-людськи обмінятися думками з колегами на цю тему було 
неможливо, оскільки взаємна недовіра постійно культивувалася серед нас, і 
кожне "зайве" слово загрожувало непоправною бідою. Виходило так: скажеш 
чи зробиш що-небудь, — і їм не допоможеш і себе занапастиш. Ось і доводи
лося мовчати, води в рот набравши...

А доблесних чекістів гірка доля засланців аніскілечки не хвилювала. 
Органи, в тому числі й наш відділ "В", разом із його відділенням "ПК", пильно 
стежили за тим, аби проводилася відповідна фільтрація листів переселенців. А 
фільтрація ця мала одну мету: перешкоджати, класти край поширенню 
відомостей про тяжку долю нещасних, які потрапили в жорна МҐБ.

Згідно з інструкцією, якою я був зобов'язаний керуватися в роботі і яку ми 
зазвичай називали "перелік", дозволялося тільки таке листування, яке підпа
дало під поняття "сімейне", "побутове", "інтимне" або "дружнє". Без міркувань, 
спостережень, висновків, шкідливих для радянської влади!

На наше "єврейське щастя", переважна більшість листів якраз і 
належала до тієї категорії, яка не підходила під жодне з перелічених вище 
понять. А це означало, що їхніх треба "конфісковувати". Мало того, це 
означало, що на їхніх авторів належить завести "надзірні справи". Ми такі 
справи й заводили. І нагромаджувалися у нас купи тек, у яких містилися 
акуратно підшиті "документи", які неспростовно свідчили про злово
рожість узятих під нагляд осіб. У довідках, яких нам доводилося писати без 
ліку, висловлювання "безвідповідальних" засланців діставали стандартні 
означення: "антирадянські випади", "брехливі вигадки" тощо. Листи, 
природно, підлягали безумовній конфіскації.

Пригадую, одного разу я спробував "сіпнутися". Зайшов до свого безпо
середнього начальника Новицького і прямо та відверто виклав йому 
"геніальну" думку, що мені прийшла в голову. Я сказав йому, що надто вже 
масова конфіскація листів є безсумнівним порушенням нашої конспірації і 
може призвести до найсумніших для нас наслідків. На жаль, мене не зро
зуміли. Новицький ввічливо, але твердо відхилив мій демарш, посилаючись на 
той же великий принцип органів: "краще переборщити..."

І переборщували. Та ще як! Хоча дуже швидко переселенці збагнули, 
що і як треба писати, аби їхні листи доходили до адресатів, незрідка все ж 
таки нам доводилося лютувати щосили. Типовою, стандартною була така 
ситуація: з 2,5 тис. перевірених за день листів більше половини ми змущені 
були "конфісковувати". Не лише Новицького, а й вище начальство не 
турбувало таке ненормальне становище. Навпаки, це вважалося ознакою 
доброї роботи, виявом революційної пильности. Воістину, "чим гірше — 
тим краще".

Начальство, зокрема підполковник Макаров, далі обгодовувало нас фразео
логією: ми, мовляв, є органами державної безпеки, стоїмо на сторожі завою
вань соціалістичної революції і тому маємо бути твердими з ворощми радян
ської влади тощо. Він лише вимагав від нас більшого посилення пильности, 
посилаючись на листи переселенців, які буцімто є неспростовним доказом їх
ньої ворожости соціалізму й радянській владі, він доводив на цьому прикладі, 
що ці люди не заслуговують ні співчуття, ні поблажливости, а вже про якусь 
довіру до них і говорити не випадає, бо всі вони, як один, зрадники батьків
щини.

До речі, всі свої чорні справи чекісти намагалися доводити до логічного 
завершення, часом до абсурду. Прекрасно знаючи про ненависть до них
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нещасних своїх жертв, вони не лише самі "відігравалися" на них, як хотіли, а 
це було в їхній силі, тому що влада цілком і повністю була в їхніх кривавих 
руках. Вони ще "проробляли" місцеве населення, і йому намагаючись 
прищепити почуття ненависти, недовіри, підозріливосте до спецпересе- 
ленців, утовкмачували в запаморочені голови обивателів ті ж самі тези 
щодо їхньої ворожосте партії та радянській державі. Не можна сказати, що 
це їм не вдавалося. Якщо вже ми, досвідчені в справах МҐБ службісти, 
піддавалися цій розгнузданій пропаганді, то що вже вимагати від бідних 
трудяг або колгоспників, котрим нічого не лишалося, як приймати на віру 
кожне "правдиве слово" рідної комуністичної партії, від імени якої й звер
талися до населення чекісти.

Тепер, через багато років прокручуючи стрічку минулого, я часто за
мислююся над своєю діяльністю на посаді таємного цензора. Висновок 
незмінно один і той же: радянські "чорні кабінети" виконували злочинну 
місію, покладену на них злочинною партією.

Єдиною втіхою невинно зісланих і зацькованих страхом людей були 
листи від рідних та близьких. Мені відомо, що, одержуючи лист "із дому", 
вони раділи, як малі діти, танцювали, читали й перечитували замацані 
аркуші в колі сусідів. На годину-другу людям удавалося забути про своє 
горе. Ясна річ, із відповіддю вони не барилися. Та оскільки у відповіді 
найчастіше містилися "недозволені" відомості, ми, цензори, затримували ці 
послання. І зв'язок засланця з вітчизною надовго уривався, бо ж, не 
діставши відповіді, далекий родич її чекав і чекав, і лише по тривалім часі 
знову брався за перо. Одне слово, всім нам відомо, як буває в таких 
випадках.

Усі листи спецпереселенців, затримані цензорами української групи, 
надходили до мого заступника Пилипа Чалого. Його завдання полягало в 
тому, щоб по змозі найточніше перекласти російською мовою так звані 
антирадянські висловлювання, які там містилися. Перекладений текст 
писався на спеціальному бланкові з грифом "Абсолютно секретно". У нас у 
"ПК" ці бланки називалися "меморандумами". За красивим, звучним 
іноземним слівцем ховалася звиродніла суть "документів": вони насправді 
були чистісінькими доносами таємної цензури на людей, чиї листи вона 
перлюструвала. На підставі цих доносів, що надсилалися в оперативні 
відділи читинського МҐБ, людей "проробляли оперативно", інакше 
кажучи, — репресували. Ось тут переселенці й переконувалися на власній 
шкурі, що в чекістському пеклі, куди вони потрапили, є ще кілька кіл — 
страшніших за те, в якому вони досі приймали наругу смертну. Перед 
ними широко й гостинно розчинялися ворота наступного кола — ви
правно-трудових таборів ҐУЛаґу. Там багато з них і знаходили собі могилу.

Зайве, мабуть, казати, скільки таких "меморандумів" було зготовлено 
таємними цензорами по всій країні, скільки, завдяки їм, було скалічено 
людських доль.

Що ж становив собою наш "меморандум"?
Це був звичайний друкований бланк із не зовсім звичайним змістом. 

Його графки недвозначно вимагали від цензора зазначати саме ті дані, що 
тільки й були потрібні оперативникам, аби схопити і зігнути в баранячий 
ріг чергового "ворога народу". Зрозуміло, що насамперед необхідно було 
вказати прізвище та адресу відправника, а також усі дані про одержувача 
листа. Після викладу так званого "антирадянського змісту" листа подавався 
номер цензора, котрий затримав даний "документ", а також номер 
перекладача, що переклав його російською мовою. Прізвища двох останніх 
трималися в таємниці навіть від оперативних працівників обласного 
управління МҐБ. Ось зразок "меморандуму":
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Міністерство 
Державної безпеки 
СРСР
Управління державної 
безпеки по Читинській 
області 
№...
МЕМОРАНДУМ 
"Дорогий брате!
...Невдовзі у нас буде 
велике весілля, вже почалася 
підготовка до нього. Ми 
з нетерпінням чекаємо приїзду 
на це весілля нашого коханого 
вуйка. Він живе далеко від 
нас, та ми однак сподіваємося, 
що він приїде на це весілля.
Тоді ми заріжемо червоного 
бугая і всі гуртом будемо гуляти!...”

Переклав: № 041

Одержувач:
Чорний Василь Іванович 
Тернопільської обл., 
Копичинецький район.

Відправник:

Чорний Дмитро Васильович 
Чернівські Копальні, 
рудня Кадала,
Читинська область

Рішення

А. (пропустити за адресою)
К. (конфіскувати)
1. Оформити надзірну справу н/с
2. Інформувати 5-й відділ МҐБ
3. Інформувати 2-й відділ УМҐБ
4. Використати у спецповідомленні
5. Зняти копію
6. Зробити хім. лабораторні аналізи 

Згоден
Нач. відділення 
/підпис/

Затверджую 
нач. відділу 
/підпис/

Коди, наприклад, лист був затриманий одним із цензорів української групи, 
то після складання на нього "меморандуму" ми разом із начальником 
відділення Ф. Г. Новицьким приймали щодо нього рішення. Насамперед нам 
треба було вирішити, який хід дати "документові". В цьому питанні існувало 
два закодованих варіанти. Варіант "А": лист повертався на поштамт для 
відправлення його за адресою. І варіант "К": лист конфісковувався. Стосовно 
затриманого листа, залежно від його змісту, належало прийняти вже 
конкретніше рішення. Наприклад: завести на відправника "надзірну справу", 
повідомити про нього п'ятий або другий відділ управління МҐБ. Пояснюю: 
п'ятий відділ уважався внутрішнім, а другий — міжнародним. Із деяких листів 
нам рекомендувалося знімати фотокопії. Нарешті, в особливо важливих 
випадках про виловлені висловлювання треба було інформувати саме 
управління МҐБ, з якою метою туди й надсилалося так зване спецповідом- 
лення. Прийняте по кожному зокрема "документу" рішення начальника від
ділення не вважалося ще остаточним. Потрібний був також підпис начальника 
відділу, з ним спецповідомлення набувало вже остаточного вигляду, і прийняте 
рішення набирало чинности.

Якщо на людину заводилася "надзірна справа", то всі її листи, а також ті, 
що надходили на її адресу, ретельно перевірялися. По суті, доля цього індивіда 
вже була відомою. Підстави для звинувачення та осуду такої людини в органах 
завжди знаходилися, що ж стосується "найсправедливішого у світі радянського 
суду", то можна було не сумніватися, що він, як папуга, лише зачитає заздале
гідь винесений у МҐБ вирок.

Вище я згадував про кодовані назви "А" (відправити за адресою) та "К" 
(конфіскувати). Хочу додати до сказаного, що в органах узагалі обожнюють 
кодовані назви. Наприклад, військова цензура — це в/ц, відділення таємної 
цензури — "ПК", надзірні справи (“дела”) — н. д., міжнародне відділення
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перевірки листів — м/ж, меморандум — м/м, абсолютно (“совершенно”) сек
ретно — с/с і т. д.

Повторюю, в мене зберігалися всі "надзірні справи" на спецпереселенців, а 
також списки їхніх прізвищ. Коли по певнім часі нагромаджувалася достатня 
кількість "меморандумів", ці справи передавалися в оперативні відділи МҐБ 
для подальшої "оперативної розробки". Я помітив закономірність: невдовзі 
після такої передачі — листи від осіб, які фігурували в "меморандумах", пере
ставали до нас надходити. Про що говорить такий факт, здогадатися зовсім не 
важко.

Спецпереселенці зазвичай писали на багато адрес і від своїх кореспондентів 
отримували відповіді. Через мої руки пройшли десятки тисяч найрізно
манітніших, яких завгодно послань, і сьогодні мені важко відновити в пам'яті 
їхній зміст. Однак у потоці кореспонденції траплялися такі листи, які чомусь 
запам'яталися назавжди. Можливо, тому, що саме за ними вдавалося про
стежити долі їхніх авторів. Повірте, нелегко було це в тому вирі, в якому я 
перебував. До того ж треба врахувати, що в ті роки я навіть не підозрював, що 
колись писатиму ці мемуари, тому зовсім не намагався щось запам’ятати. Про 
те, аби щось занотувати, і мови не могло бути, — як ви пам'ятаєте, будь-які 
нотатки категорично заборонялися інструкцією. Та однак, однак’

Запали в серце чомусь листи виселеного в Читинську область колишнього 
мешканця Копичинецького району Тернопільської области Дмитра Чорного. 
Може, тому, що він уже після першого листа був приречений.

Працював Дмитро на шахті "Кадала", працював дуже тяжко, за його 
власним визнанням, він до таких "зарядок" не звик Судячи з його листів, був 
він людиною грамотною і доволі розвиненою. Жваво цікавився міжнародним 
становищем, особливо уважно стежив за перебігом війни в Кореї, пов'язував із 
нею якісь особисті розрахунки. Він уважав, що саме з тієї війни розпочнеться 
третя світова, якій і судилося принести свободу українському народові. У своїх 
листах Дмитро абсолютно відверто казав про радянську владу все, що він про 
неї думає. Слова ненависти до неї й до комунізму займали мало не половину 
кожного його послання на волю. Іноді він намагався зашифрувати свої думки, 
однак робив це так незграбно, що не важко було розгадати його хитрощі.

Добре пам'ятаю: після першого ж його листа було складено "меморандум", 
сам він, бідака Дмитро Чорний, потрапив під особливий нагляд. По наступних 
його листах також виписувалися "меморандуми", потім із відділення "ПК" було 
відправлено спецповідомлення в МҐБ, після чого відбувся звичайний у таких 
випадках фінал: листи від Дмитра перестали до нас надходити. Так і 
завершилося моє заочне знайомство з ним, знайомство, про яке він ніколи й 
гадки не мав.

А ось трагічна доля іншого переселенця із Західної України — якогось 
Михайла Фліса. Він був одружений. Під час війни нацисти вивезли його до 
Німеччини, а після розгрому гітлерівської Німеччини він разом із сотнями 
тисяч інших "неблагонадійних", що опинилися — добровільно чи з принуки — 
у ворожій країні, був засланий до Читинської области. Не знаючи нічого про 
долю чоловіка, вважаючи, що його давно вже немає в живих, його жінка, як і 
багато інших, по закінченні війни виїхала до Польщі. І ось рідні Фліса, котрі 
жили в Станіславській області (тепер Івано-Франківська), повідомили її, що 
чоловік живий та здоровий і перебуває в Забайкаллі. Вона, зрозуміло, відразу 
написала йому слізного листа із запевненнями в своїй любові та вірності, із 
словами про те, що і вона, і діти з нетерпінням ждуть його повернення 
додому. Звісно, Михайло Фліс одразу ж відгукнувся. Однак, згідно з чинною 
тоді інструкцією, всі листи спецпереселенців, а також репресованих, які 
відправлялися поза межі Радянського Союзу, підлягали конфіскації. З цієї 
причини листи Фліса, попри їх абсолютно невинний із політичного погляду 
характер, підлягали негайному вилученню. Так виник односторонній зв'язок — 
чоловік від жінки листи одержував, жінка від чоловіка жодних вісточок не 
мала. Звісно, Фліс не знав, що його листи конфісковуються. Читаючи нові й
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нові листи своєї дружини, в яких містилися, поміж іншим, і докори за вперту 
мовчанку, він упадав у відчай і, клянучи поштових працівників, усе писав і пи
сав... Зрештою, він запідозрив щось недобре й вирішив пересилати листи жін
ці через своїх родичів зі Станіславської области, адже їхні листи вона одержу
вала! І що ж? Перший же такий лист дійшов до адресата без перешкод. Ось 
вам наочний приклад, як можна було обдурити, обійти міжнародне відділення 
читинської цензури. На цьому й скінчився його "успіх". Дуже скоро цензором 
міжнародного відділення було встановлено, що Михайло Фшс у своєму 
листуванні з закордоном користується послугами посередників. Його узяв під 
нагляд наш "ПК", і відтоді жодне його послання послужливим родичам не 
минало уважного ока наших працівників. Аркуші, призначені лише для 
родичів, вони пропускали, а ось вкладення для передавання закордон нещадно 
конфісковували. Так у його листуванні з дружиною настала тривала перерва.

Він випробував ще одну "хитрість": почав писати по-польськи. Щ його 
листи проходили через мої руки. Звичайно ж, я їх затримував. А жінка Фліса 
буквально божеволіла, запідозрюючи все, що завгодно, аж до подружньої 
зради, але абсолютно не здогадувалася про справжні причини впертого 
мовчання Михайла. Почалися взаємні докори, звинувачення й невдовзі 
ррдина, що була відновилася, розпалася назавжди.

Та кого хвилювали такі людські трагедії? Звичайно ж, не залізних чекістів, 
які бачили й гірше. Діяла сліпа, жорстока, безжалісна політична машина, яка 
калічила, перемелювала долі мільйонів. Що означала для неї одна людина?

Я хочу навести до прикладу ще одну історію із тієї ж "опери" — як таємна 
цензура калічила людей. Цього разу, хоч як то дивно, мова піде про 
міліціонера на ім'я Микита Васинюк, який із примхи долі опинився в Читі.

В ті роки міністерство внутрішніх справ відчувало гострий брак міліційних 
кадрів. Платня міліціонерові була мізерною, а служба — важкою, пов'язаною з 
небезпекою для життя. Ось чому добровольців, що виявляли бажання 
виконувати рядову роботу в міліції, знайти було нелегко. Та відомо, що для 
радянської влади нерозв'язних завдань немає. Вихід було швидко знайдено. На 
службу в міліцію почали направляти солдатів, які відбували дійсну службу в 
радянській армії. Микита Васинюк служив у Забайкальському військовому 
окрузі. Перст долі вказав на нього. Разом із багатьма іншими солдатами він 
одержав міліцейський стрій, пройшов прискорений курс навчання "тонкощам" 
нового фаху й став радянським міліціонером.

Був Микита молодим, наївним і, зрозуміло, навіть не підозрював, що тисячі 
й тисячі його земляків із Західної України силоміць депортовано в Читинську 
область. На новій роботі, однак, довго лишатися в невіданні він не міг. 
Дізнався. Помислив. Дещо збагнув. Решту, чого не міг утямити, вирішив 
дізнатися від земляків. Таким шляхом потрапив він на шахту, де працювали 
українці, його брати. Він побачив обірваних, постійно голодних, змучених 
людей, що Втрачали людську подобу, і вжахнувся. Потрясіння виявилося тим 
сильнішим, що Васинюк відзначався щирістю й чесністю, і, до того ж, сліпо 
вірив у прекрасні, але наскрізь фальшиві комуністичні ідеали. З глибокою 
вірою в гуманність комуністичної партії, особисто товариша Сталіна міліціо
нер Васинюк почав бомбардувати полум'яними листами ЦК КПРС, різні 
міністерства, навіть "вождя народів". Він чесно описував усе те, чому був 
свідком, переконував, просив, благав. Жодної відповіді на свої листи Васинюк 
не одержав. Зате на нього була заведена "надзірна справа" в цензурі, а сам він
— узятий під особливий нагляд оперативними працівниками управління МҐБ. 
Відтоді всі його листи затримувалися, ретельно вивчалися, реєструвалися, і 
бралися на облік усі його зв'язки. А новоявлений Дон-Кіхот не вгамовувався. 
Він бачив, як страждають його земляки, і почав утішати їх у бараках, 
землянках, де вони жили, проводив із ними вечори, казав, що тривати таке 
довго не може, що партія про все дізнається й відновить справедливість... 
Невдовзі з'явилася в нього й дівчина із середовища спецпереселенців. Після 
демобілізації він збирався з нею одружитися.
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Минали тижні, місяці. Бідний Васинкж починав прозирати гірку правду. 
Він, зокрема, зрозумів, що одружитися зі своєю обранкою йому не вдасться 
доти, доки вона не вирветься із середовища засланців, тобто не переїде кудись 
у благополучні краї, де над нею не тяжітиме великий гріх її батьків. Не 
усвідомлюючи марности власних зусиль, Васинкж оббивав пороги різних 
авторитетних організацій, просив сприяння та, як і раніше, писав листи... На 
жаль, краще б він звертався до камінної стіни!

Писав він українською, іншої не знав. Мені доводилося читати його листи. 
Я на власні очі бачив, як від листа до листа змінюється його настрій, як під 
впливом бід, що випали йому, він дедалі більше озлоблюється і з відданого 
батьківщині комсомольця перетворюється на її ворога, ворога партії та уряду, 
які довели країну "до ручки", а людей до становища худоби. З часом Васинкж 
переконався в марності апеляцій до Москви, яка сльозам не вірить, він усі свої 
листи почав відправляти на батьківщину, в Західну Україну — родичам і 
друзям. У цих посланнях не було вже й сліду колишньої віри в справедливість 
радянської влади. Зовсім навпаки, в них описувалися жахіття заслання, 
жорстокість керівництва, неможливість добитися справедливости... Він дійшов 
до того, що відкрито почав відраджувати земляків від вступу в колгоспи. 
"Організація колгоспів, — відкритим текстом писав він, — приведе до того, що 
в нас не стане хліба, як немає його в радянських колгоспах".

Звичайно ж, за стандартами "ПК" його листи кваліфікувалися як антира- 
дянські, "антиколгоспного змісту". За ними складалися "меморандуми" та 
спецповідомлення до управління МҐБ. Одного дня чесний радянський міліціо
нер Васинкж щез.

Серед переселенців поповзли вперті чутки, що Васинкж був провокатором: 
ходив, мовляв, ходив, начебто від їхнього імени писав скарги, а тут узяв та й 
зник. Миттю всіх забув! Коли б його в інше місце перевели, то вже би написав! 
Такі балачки ходили між людьми, можливо, не без ініціативи зацікавленого 
відомства, себто тих же органів. Але ж ми в "ПК" прекрасно розуміли, що 
сталося: звичайний фінал, який розігрувався після наших "меморандумів" та 
"спецповідомлень".

Цензору "української групи" трапився одного разу невинний лист, 
однак він звернув увагу на слова: "Написав би тобі червоним олівцем, але 
такого не маю, і купити його тут ніде". Цензор подумав: чи не все одно, 
яким олівцем писати листа? І пішов порадитися з начальством. Було ви
рішено відправити листа за адресою, а за листуванням відправника вста
новити відтепер нагляд. За якийсь час з'ясувалося, що між одержувачем і 
відправником заздалегідь було умовлено: якщо лист буде написаний 
червоним олівцем або червоним чорнилом, це буде знак, що в засланні 
живеться вкрай погано. В одному з наступних листів відправник навіть 
писав про свій намір писати кров'ю.

Доводилося бути свідком "комічних" випадків. Щорічно в ті недобрі часи 
проводилася по всій країні загальнодержавна кампанія за одностайну підписку 
на позику. Підписка, як тепер кажуть в СРСР, проводилася на добровільно- 
примусових засадах. Партійним працівникам "спускали" план — хто де й на 
скільки має підписатися, після чого починалося "витискання" плану з 
очевидним ухилом у бік його перевиконання. Використовувалися найбругаль- 
ніші методи примусу: погрози, шантаж, навіть арешти. Що ж, на підпри
ємствах, у колгоспах, де працювали "вільні", ці методи були плідними. Та як 
змусити підписатися на позику переселенців — обізлених, тих, які ненавиділи 
радянську владу разом з усіма її "патріотичними починаннями"? Дивовижно, 
але більшовики-ленінці з чекістами й тут викручувалися.

На шахтах, у ліспромгоспах нещасних засланців зганяли на загальні збори. 
Який-небудь записний "полум'яний" оратор клявся й божився перед ними, що 
невдовзі їхні справи переглядатимуться й подальша їхня доля буде вирішена 
справедливо. Але для цього, звичайно ж, "ділом належить відповісти на 
турботу партії та уряду", тобто всім, як один, виконати свій патріотичний
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обов'язок і добровільно підписатися на позику. Ну скажіть, хто за таких 
обставин не віддасть не те що місячну, — річну зарплату?!

Вірили брехунам, зі сльозами подяки підписувалися, а більшовики, коли 
збагнули, що рибка клює, ще й торгувалися, вмовляли дати побільше, що, 
звичайно, буде враховане вдячною батьківщиною. Одбирали останній шматок 
у знедолених людей, що прожили всього три — чотири роки при радянській 
владі й не могли ще знати, на які підлі підступи здатні її найдостойніші 
представники в ім'я якоїсь нужденної премії або навіть вдячної грамоти 
парткому.

Але такі фокуси вдавалося робити тільки один раз. Бо вже за рік, при новій 
підписці на нову позику обдурені вже не вірили жодним обіцянкам і обов'яз
ково нагадували про заповіданий перегляд, вимагаючи виконання взятих 
зобов'язань. Без цього відмовлялися давати гроші. Що ж, ліки знаходилися. 
Більшовики в таких випадках переходили до прямих погроз, заявляючи, що 
факт відмови від підписки на позику розцінюватиметься як груповий ворожий 
виступ проти держави з усіма наслідками, що з цього випливають. Кожна 
радянська людина знає, що це не були марні погрози. Коли ніякі вмовляння 
не допомагали, переходили до дії...

І наш пильний "ПК" в усіх згаданих заходах відігравав сумну роль поміч
ника каральних органів. Усі описані вище деталі відомі мені з прочитаних 
листів, у яких спецпереселенці ділилися зі своїми родичами "новинами". Так 
ось, ми "оперативно розробляли" найбільш зловорожі "документи" й постачали 
псів-оперативників додатковим матеріалом для ефективної боротьби з 
"контрою".

Щезали маси людей. При цьому ніхто з них навіть уявити собі не міг, як 
була збудована машина, що перемелювала їхні кістки. А виглядала ж вона 
вкрай буденно, просто. За звичайними канцелярськими столами сиділи зви
чайні прості люди. Сиділи тихо, щось там таке читали, щось записували, зрід
ка курили, попивали чайок... А результатом цієї їхньої діяльности було горе, 
була смерть. Після того, як звинувачені за нашими меморандумами-повідом- 
леннями одержували відповідні строки, подальша перевірка їхніх листів уже не 
входила у функції співробітників "ПК". Згідно з табірним режимом їм доз
волялося відправляти один лист на півроку. їхні листи ретельно перевірялися 
табірною цензурою, отже, на перлюстрацію таких листів ми б лише намарне 
гаяли час. На табірних "кумів" цілком можна було покластися.

Зважаючи на характер моєї діяльности, я, звичайно, не міг охопити суті 
технології знищення людей в усіх її Виявах. Мені була відома тільки моя 
"вузька" роль у цій важливій державній справі. А були відгалуження, схожі на 
метастази, вони охоплювали всю країну...

* *  *

Про те, що всі листи військовослужбовців, які перебували за кордоном, 
перевірялися військовою цензурою, я вже писав. Але й до солдатів та офіцерів, 
які проходили службу всередині країни, також не було жодної довіри, тому їхні 
листи підлягали перевірці. Особливо виявилося це після того, як у Забайкаллі 
з'явилися солдати — вихідці із західних областей України та Білорусі. Інакше й 
бути не могло, бо ж чимало з них сповідувалося в такій "любові" до Рад, що у 
властей, напевно, мурахи по шкірі бігали. Молоді солдати в листах до рідних 
відверто зізнавалися, що ненавидять "окупантів українського народу", що за 
них нізащо у світі битися не будуть, що служба в них нестерпно тяжка, що їх 
змушують говорити тільки російською, тобто невідомою їм мовою тощо. Всі 
свої надії на порятунок вони пов'язували з боротьбою бандерівців, кажучи 
також, що досвід і знання, здобуті в радянській армії, їм придадуться в май
бутній війні з "москалями" за визволення рідної України.

Ось зразок характерного листування солдата. Автор — якийсь Богдан 
Бишко з села Дережичі Дрогобицької области. Абсолютно відкрито він усі свої 
надії покладав на бандерівців, писав про свою ненависть до радянської влади:
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"Разом із тими, із “запілля”, я ще битимуся за наше визволення, і я 
впевнений, що ми також доб'ємося свободи. Я знаю, що попри опір наших 
селян, у нас тепер силоміць організують колгоспи. Наших братів і сестер 
засилають у Сибір, і водночас росіянами заселяють наші міста й села. Чому я 
мушу тут терпіти голод, холод, а в той же час російський солдат із Сибіру пе
ребуває на моїй землі. Я знаю, що ллється кров наших братів, та я переко
наний, що так довго не триватиме, нам також допоможуть, і ми будемо вільні. 
Цьому вусатому також прийде кінець”.

Л и ст Бишка переправлялися у воєнну контррозвідку "Смерш", і невдовзі 
наївний хлопець щез із нашого поля зору.

Як відомо, крім листів, пошта доставляє також бандеролі й посилки. 
Здебільшого вони відправлялися установами, тому лише зрідка цензура затри
мувала для вибіркової перевірки один чи два примірники. Громадяни багато 
таких відправлень не робили, а проте група "Списки" ретельно відбирала 
підозрілі згортки чи ящики, які могли становити "оперативний інтерес". 
Переглядалися книжки. То були радянські видання, але ж в аркуші книжки 
неважко було вкласти таємне послання, а на сторінках можна ж було щось 
написати! Цим опікувалася оперуповноважена Третьякова.

Одного разу після "розтину" виявилося, що з книжки вирізано весь текст, 
залишені тільки краї і тверда обкладинка. З книги таким чином було зроблено 
коробку, в яку акуратно вклали шоколадні цукерки. Ані дивного, ані, тим 
паче, злочинного нічого тут не було. Та ж ось яка біда: автором книжки 
виявився сам товариш Сталін, а працею, над якою було вчинено таку блюз
нірську операцію — його знамениті "Питання ленінізму". Вину відправника 
поглиблював ще і той факт, що навіть великий портрет Сталіна було вирізано, 
залишився тільки підпис до нього. Довелося конфіскувати покалічену книжку 
й надати факту політичного забарвлення. Буквально наступного дня його 
прізвище з'явилося в "Списках" "ПК", а невдовзі за нього взялися оперативні 
працівники МҐБ.

Я описую роботу читинського "ПК", і не більше. Однак таємною пере
віркою поштової кореспонденції була охоплена вся країна. В кожному, навіть 
загумінному районі, де тільки було поштове відділення, обов'язково діяв пункт 
"ПК". Кількість його працівників залежала від кількости мешканців району, від 
кількости кореспонденції, що відправлялася з його поштового відділення чи 
ним одержувалася Зазвичай у районному пункті "ПК" працювало від двох до 
чотирьох осіб. Задля кращої конспірації ці наші працівники були зобов'язані 
носити форму одягу працівників зв'язку, точно таку ж, яку належало носити 
іншим поштовикам. Майбутньому працівникові пункту перед відправкою в 
район давався детальний інструктаж, який проводила старший оперупов- 
новажений відділу "В" капітан Р. В. Гольденберґ, що відповідала за роботу всіх 
пунктів "ПК" Читинської области. Бувало, що перед відправкою в район 
майбутній працівник приходив стажування в читинському відділенні "ПК", і 
лише після повної підготовки йому давали "путівку в життя". Навіть 
найменший пункт "ПК" мав свої "списки". Відібрані згідно з цим списком 
листи передавалися в обумовленому місті працівникам районного відділення 
МҐБ. Відбувалося це "дійство" точнісінько як у шпигунських кінофільмах: двоє 
з портфелями сиділи поряд десь на вокзалі або в ресторані; не розмовляли, не 
перезиралися, вдавали, що один одного не знають; тим часом, здійснювався 
непомітний обмін портфелями, після чого обидва, ясна річ, не одночасно, 
підводилися й розходилися в різні боки. Районні працівники "ПК" зарплату 
одержували по загальній відомості з працівниками пошти. Крім того, вони 
додатково "живилися" й по відомості районного відділення МҐБ. Не сидіти ж 
їм на мізерному окладі поштовиків!

Ось що таке конспірація по-радянському, панове!
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МИСТЕЦТВО

Ольга ПОЛЯНИЧКО 
Валентина СУДАК

НОВІ ЕКСПОНАТИ 
ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ Т. ШЕВЧЕНКА

До національної скарбниці 
України — Державного музею 
Т. Шевченка надійшов рідкісний 
експонат — оригінальний твір 
Шевченка "Портрет Бориса Суханова- 
Подколзіна" (1858, італійський 
олівець, білило). Його подарувала 
торгово-фінансова компанія "Марк 
Річ і К° АГ' (Швейцарія). Цим вона 
продовжила свою благородну діяль
ність, 1993 року її директор Лучіо 
/£жованезе серед інших творів мис
тецтва, переданих музеям України, 
подарував і музеєві Кобзаря малюнок 
"Дерева серед каміння" (італійський 
олівець, туш, розмивка) з написом 
про авторство Шевченка.

"Портрет Бориса Суханова- 
Подколзіна" — це майстерний завер
шений твір Шевченка з датою та 
характерним для нього підписом:
"1858. Т. Шевченко". На ньому зобра
жено одинадцятирічного сина знайо- Т.Шевченко. “Портрет Бориса 
мої поета — поміщиці зі Слобождн- Суханова-Подколзіна ”, італійський 
щини Наталі Суханової, згодом ав- олівець, білило, 1858 
торки спогадів цро Шевченка. --------------------------------------------------

Про своє подвійне прізвище Б. Суханов-Подколзін у листі до О. Конись- 
кого від 7 жовтня 1898 року писав, що його другу частину додано вже після 
смерти матері. А про походження самого прізвища давав таке пояснення: 
"Последний Подколзин, отец нашей бабки, происходил из малоруссов, 
заселивших при Хмельницком теперешний Острогожский уезд Воронеж(ской) 
губер(нии). Наше состояние от него (главным образом). Служили предки в 
легкоконных полках и гусарских ротах во всех войсках от Алек(сея) 
Мих(айловича) начиная. Таким образом, я полу-хохол. В старину деды 
звались: “Підковзями” (Відділ рукописів Інституту літератури НАН України, 
ф. 77, № 127, арк. 90). !

У Петербурзькому салоні Н. Суханової у 50 — 60-ті роки XIX століття 
збиралися письменники та художники: І. Тургенев, Я. Полонський, А  Май
ков, М. Щербина, І. Айвазовський, І. Соколов, М. Пименов та інші. Т. Шев
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ченко теж відвідував її гурток. Він познайомився з Сухановой) у віце-прези- 
дента Академії мистецтв Ф. Толстого.

Б. Суханов-Подколзін у "Спогадах про Шевченка його випадкового учня", 
написаних для М. Чалого у 1884 році після прочитання його книжки "Жизнь и 
произведения Тараса Шевченка" (К., 1882), розповідав: "Матінка була добре 
знайома з сімейством тимчасового віце-президента Академії мистецтв графа 
Толстого, що, як усім відомо, палко і благотворно піклувався про долю Тараса 
Григоровича і надав йому після повернення із заслання казенну майстерню в 
самому будинку академії. Цілком можливо, що за спільною згодою домовлено 
було запросити Шевченка давати мені уроки малювання, аби під виглядом 
гонорару подати йому на перших порах матеріальну допомогу... і я маю 
підстави гадати, що завдяки цій маленькій хитрості я став одного чудового 
ранку учнем цієї по -інститутськи обожнюваної мною людини. Тричі на 
тиждень я вирушав в Академію і проводив передобідні години у майстерні 
мого вчителя" (“Киевская старина”, 1885, № 2, с. 229 — 240; Спогади про 
Тараса Шевченка. К., 1982, с. 354).

Про обставини виконання Шевченком портретів членів родини Суханоних 
там же читаємо: "Тарас Григорович приходив у наш дім запросто, обідав, про
сиджував вечори, малюючи наші портрети, і вважався зовсім своєю, домаш
ньою, усіма любимою людиною" (с. 359).

У Шевченковій майстерні в Академії мистецтв Борис Суханов-Подколзін 
особливо частим гостем бував у зимові місяці 1858 — 1860 років. Крім порт
рета, про який ідеться, він зображений також на двох інших творах Шевченка: 
на етюді лежачого хлопчика (1859, італійський олівець, крейда), що деякий час 
вважався портретом В. Штернберґа та на малюнку "Хлопчик натурник" (I860, 
папір, сепія, червоний олівець). Сам Б. Суханов-Подколзін згадував, що 
позував він Шевченкові й для образу козака в композиції "Дніпрові русалки" 
(1859, папір, сепія, білило).

Т.Шевченко (?). *Дерева серед каміння”, італійський олівець, сепія, 1860
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Портрет Бориса Суханова- Подколзіна у літературу ввійшов досить давно — 
відтоді, як його репродукція з'явилась у виданні "Тарас Шевченко — Гру- 
шівський, хроніка його житія. Написав Олександер Кониський" (т. 2, Львів, 
1901, с. 235) з підписом "Борис Суханов".

У листі до Кониського від 5 жовтня 1898 року Борис Суханов-Подколзін 
писав про виконання цього портрета та портрета його молодшого брата Гаври
ла: "Перед каким-то праздником Тарас Григорьевич нарисовал наши портреты 
в подарок нашей матушке [...]. По приезде в Москву сниму фотографию с мо
его портрета [...] и вышлю снимок к Вам в Киев [...], моей ребяческой рожей 
располагайте, как хотите" (Відділ рукописів UI НАН України, в. 77, Ns 127, 
арк. 232). А 18 жовтня 1898 року з Москви Суханов-Подколзін повідомив: 
"Сегодня высылаю вам фотографический снимок своего портрета, рисов. 
Тарасом Григорьевичем. Фотограф Бродский, сверх всякого ожидания, отлич
но справился с этой работой" (там же, арк. 247).

Репродукція цієї фотографії й була, безперечно, вміщена в книжці О. Ко
ниського.

Дату виконання портрета можна уточнити таким чином: його виконано не 
раніше червня 1858 року, коли Шевченко оселився у своїй майстерні в 
Академії мистецтв, оскільки відвідини його Сухановим-Подколзіним, як 
значиться в спогадах, пов'язані саме з цією майстернею.

У Суханова-Подколзіна було ще чотири Шевченкових малюнки, про що 
він писав у спогадах, а також оригінальна фотографія поета, подарована ним 
Борису Суханову-Подколзіну, та автограф вірша "Сон" (“На панщині пше
ницю жала”), вписаний Шевченком 26 листопада 1858 року до альбому Наталі 
Суханової, про що свідчать листи Б. Суханова-Подколзіна до О. Я. Конись
кого, написані у жовтні 1896 р. (Відділ рукописів ІЛ НАН України, ф. 77, 
№ 127, арк. 230 та 232).

Про відомий твір "Казарма" (1856 — 1857, папір, сепія, білило) він писав: 
"Чимось зворушений Шевченко подарував моїй матінці малюнок тушшю, що 
зображував його самого у казармі, вночі, під час солдатської пиятики, коли він 
пригощав кренделем мале киргизя" (“Спогади про Тараса Шевченка”. К., 
1982, с. 359). З цього малюнка власник замовив 1895 р. докторові Р. Паульсону 
у Відні фотогравюру, яка була виконана в 1000 примірниках. Увесь тираж 
власник подарував О. Я. Кониському "в полную собственность" і 19 січня 
1896 р. відправив до Києва для реалізації (Відділ рукописів ІЛ НАН України, 
№ 127, арк. 113).

Оригінал, напевне, разом із альбомом Суханових-Подколзіних потрапив до 
Парижа), де його й розшукав у 1966 році мистецтвознавець і колекціонер 
І. Зільберштейн у зібранні антиквара О. О. Попова.

У тому ж альбомі Зільберштейн виявив ще один із названих у спогадах 
Б. Суханова-Подколзіна малюнок Шевченка — "Дві дівчини" (1858, сепія), 
(див. Зильберпггейн И. С. Встреча с Тарасом Шевченком. — Огонек, 1984, 
№ 11, с. 24 — 26). Тепер ці твори зберігаються в Державному музеї приватних 
колекцій (Москва), започаткованому І. Зільбершгейном.

В альбомі мали бути ще два твори Шевченка, про які згадував мемуарист — 
портрет його брата Гаврила Суханова-Подколзіна (1858, олівець) та малюнок 
"Молитва матері" (1853, сепія), на якому зображено А. Ускову біля колиски 
хворого сина. Можливо, вони пройшли повз увагу Зільберштейна. їх належить 
іще розшукати.

А портрет Бориса Суханова-Подколзіна, як виявилося, не потрапив за кор
дон. Він залишився на батьківщині, хоча сліди його на деякий час і загубили
ся. У 1939 році портрет з'явився на Республіканській ювілейній Шевченків
ській виставці в Києві як власність інженера-будівельника з Харкова 
Володимира Ідашкіна (1898 — 1965). Він, за родинним переказом, купив ма-
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люнок у 1938 році під час відрядження до Москви, в антикварній крамниці на 
розі Сретинки та Садового кільця. Повернувшися до Харкова, Ідашкін 
звернувся до Харківської картинної Галереї і після експертизи одержав 
підтвердження, що твір дійсно належить Шевченкові. З тих пір портрет 
зберігався в їхній родині.

Син Володимира Ідашкіна — письменник і журналіст Юрій Ідашкін, який 
мешкає тепер у Москві, 1972 року люб'язно погодився передати портрет на ще 
одну виставку до Києва — експозицію творів Шевченка та художників його 
доби з музеїв та приватних колекцій, влаштовану в Державному музеї Т. Шев
ченка. Тепер портрет, збережений родиною Ідашкіних і закуплений та 
подарований компанією "Марк Річ і К° АГ', знайшов своє постійне місце в 
духовній оселі Великого Кобзаря.

Дещо складніша історія з малюнком "Дерева серед каміння". При його 
дослідженні встановлено, що на нижньому краю він має напис олівцем: 
"Рисунокь Т. Шевченко. 1860. Собрание (ініціал нерозбірливо) Товяшова". 
Крім того, на паспарту, в яке оправлено твір, є ще два написи олівцем іншою 
рукою: "Рисунок из альбома Т. Шевченко" та "Из коллекции Прахова".

Напис про те, що малюнок був у альбомі Шевченка, на жаль, ніякого 
документального підтвердження не має. Альбом художника останніх років 
життя відомий лише один. Це так званий Корсунський (за місцем виконання 
окремих творів), або Сулієвський альбом за прізвищем одного з колишніх 
власників). Повністю альбом не зберігся. Тепер відомі лише його розрізнені 
аркуші. На них — підготовчі ескізи до Шевченкових офортів, копії з офортів 
Рембрандта, пейзажі, етюди дерев, рослин тощо, виконані тушшю, пером, 
сепією та олівцем. Новознайдений твір тематикою та технікою виконання 
близький до вміщених у альбомі. Але розмір аркушів альбома (16,1 х 22,9) не 
співпадає з розміром цього малюнка — він значно більший (25 х 34,5) і тому, 
природно, не міг бути в цьому альбомі. Можна припустити, що був якийсь 
інший альбом Шевченка I860 року, але ніяких відомостей про це не маємо.

Одним із попередніх власників, як випливає з напису на малюнку, був, слід 
гадати (хоч ініціал і нерозбірливий), Євген Тевяшов (1846 — 1914), відомий 
колекціонер, професор-мистецгвознавець, офортист. Він є автором видання 
"Указатель к подробному словарю русских граверов XVI — XIX в." (Состави
тель Д. Ровинский. т. 1 — 2, Спб., 1895 — 1899), а також книжки "Описание 
нескольких гравюр и литографий. Составил по собственному собранию 
Е. Н. Тевяшов". (Спб., 1903). Можна припустит, що напис на рисунку зроб
лено ним власноруч або ж за його свідченням. Проте виникає сумнів щодо 
автентичности самого напису. Крім того, що тут невиразний ініціал Тевяшова і 
не точно написано прізвище — "Товяшов", в ньому ще й не дотримано до
революційного правопису.

Другим власником малюнка, як значиться на паспарту, був Андріан Прахов 
(1846 — 1916), професор-мистецгвознавець, автор однієї з перших ґрунтовних 
публікацій про творчість Шевченка-художника (“Пчела”, т. II, 1876, 25 мая, 
№ 16, с. 7 — 8). У ній Прахов зробив спробу огляду малярських творів 
Шевченка, що зберігались у відомих йому на той час колекціях. Він не вказує 
прізвищ власників, але за названими в публікації творами можна зробити 
висновок: йому тоді були відомі Шевченкові малюнки, що зберігались у В. Ла
заревського, В. Коховського, Б. Суханова-Подколзіна та інших людей.

Прахов у цьому журналі також уперше опублікував кілька малюнків Шев
ченка з такими назвами: "Руїни будинку Богдана Хмельницького в Суботові" (з 
начерку Шевченка. Рис. Панов, ірав. Ґоґенфельд), "Руїни палацу Мазепи в 
Батурині" (з оригінального рисунка Т. Г. Шевченка, рисував І. С. Панов, грав. 
Паннемакер), "Шевченко на етюді" (з оригінального рисунка Т. Г. Шевченка, 
гравірованого у Варшаві), "Дніпрові русалки" (з оригінального рисунка (сепії)
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Т. Г. Шевченка, ґравірував Шаблер) та "Знай службу!" або "Гарнізонний 
майор, що грається з цуценям" (з оригінального рисунка Т. Г. Шевченка, 
ґравірував Дуво). (Див. "Пчела", т. 1, 1875, 10 августа, № 30, с. 359, 368; т. II, 
1876, 25 мая, № 16, с. 4, 7 -  8).

Перші два малюнки художника А. Прахов одержав для публікування в 
"Пчеле" у знайомого Шевченка — генерала Всеволода Коховського (1835 — 
1891). Від був тоді директором Педагогічного музею військово-педагогічних 
закладів у Петербурзі і зберігав у себе велику колекцію малярських творів 
Шевченка (близько трьохсот одиниць). Цю колекцію передав Коховському 
близький друг Шевченка Андрій Козачковський (1812 — 1889). Рисунки Шев
ченка, як свідчить дружина Коховського, Прахов до колекції не повернув 
(див.: Русов А. Коллекція рисунков Т. Г. Шевченка — Киевская старина, 1894, 
февраль, с. 184). Місце зберігання цих двох творів тепер невідоме. Правда, 
збереглися незакінчені копії з них, можливо, роботи І. С. Панова, 1985 року 
придбані Державним музеєм Шевченка.

Не знайденим залишається також малюнок "Знай службу!". Він датується 
орієнтовно 1853 — 1858 роками і вважається виконаним в Новопетровському 
укріпленні. Можливо, він теж був одержаний Праховим із колекції, що 
зберігалась у Коховського. Позаяк оригінал невідомий, остаточну повну атри
буцію зробити неможливо.

Лише два з опублікованих Праховим творів — "Шевченко на етюді" (“За 
рисуванням товариша”), що належав тоді В. М. Лазаревському та малюнок 
"Дніпрові русалки", який тоді був власністю П. А. Кочубея, збереглися й пе
ребувають тепер у Державному музеї Шевченка.

Серед узятих Праховим у Коховського творів (але не опублікованих) були 
ще "Хмещ>ницький у хана", офорт "Вірсавія" та інші, які до цього часу не знайдені

Обидва колекціонери, Тевяшов і Прахов, мали у власних колекціях 
малярські твори Шевченка, що пізніше надійшли до музею Кобзаря. Тевяшову 
належали дві сепії: "Серед товаришів" та "Автопортрет" (обидві 1851 p.), ви
конані в Каратауській експедиції, Прахову — три малюнки: "Портрет лежачого 
хлопчика (Бориса Суханова-Подколзіна), етюд (1858 — I860, тонований папір, 
олівець, крейда), “Русалка” (1859, тонований папір, вугілля, білило) та 
“Дніпрові русалки” (1859, папір, сепія, білило). Останній раніше належав 
П. Кочубею, як уже згадувалося вище. У Прахова, безумовно, могли бути й 
інші невідомі нам твори Шевченка і серед них, можливо, малюнок "Дерева серед 
каміння", що перейшов, за леґендою, до нього від Тевяшова як твір Шевченка.

Обом колекціонерам, як бачимо, була знайома образотворча спадщина 
Шевченка, творча манера цього художника і, здавалось би, немає підстав 
вважати,' що й Тевяшов, і Прахов, якщо вони справді були власниками 
малюнка, помилялися, вважаючи його Шевченковим оригінальним твором.

Проте основним критерієм для визначення авторства все-таки, окрім 
наведеної леґенди, є художньо-порівняльний аналіз самого малюнка.

Якщо звернутися до скщету, то мотив дерев серед каміння був дуже 
близьким Тарасові Шевченку. У нього є ціла серія малюнків з подібним 
сюжетом, часу перебування на засланні в Новопетровському укріпленні. За 
одним із них, малюнком "Мангишлацький сад" (1851 — 1852, кольоровий 
папір, сепія, туш, білило), на жому зображене розкішне могутнє дерево, яке 
ніби проривається крізь скелі, у 1859 році Шевченко виконав офорт, вистав
лений автором на академічній виставці 1860 року в Петербурзі.

У центрі переданого музеєві малюнка теж бачимо розлоге дерево, крона 
якого нахилена над невисокою будівлею з пласкою покрівлею та кущами, ледь 
наміченими на другому плані. Ліворуч —- нагромадження каміння. Праворуч — 
контурне зображення огорожі та будівель. Певним акцентом у центрі малюнка 
є постать людини з довгою палицею. Можливо, це пастух, який сидить на
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камені. Найвиразнішим у малюнку є зображення дерева в центрі композиції, 
хоча й воно виконане досить ескізно.

Сучасники згадували, що в Шевченка була особлива любов до зображення де
рев. Катерина Юнґе, дочка віце-президента Ф. П. Толстого, яка майже щодня ба
чилася з Шевченком у той час, коли він після заслання мешкав у своїй майстерні в 
Академії мистеців, розповідає в спогадах про захоплюючі подорожі Васильєвським 
островом: "Ніхто не був такий чутливий до краси природи, як Шевченко. Іноді він 
несподівано приходив після обіду. “Серденько моє, беріть олівець, ходімо скорі
ше!” — "Куди це, дозвольте довідатися?" — 'Та я туг дерево знайшов, та ще яке де
рево!" — "Господи, де ж це таке диво?" — "Недалеко, на Середньому проспекті. Та 
ходімо ж!". І ми стоячи змальовували в альбом дерево на Середньому проспекті..” 
(“Спогади про Тараса Шевченка”. — К , 1982. — С. 281).

Досліджуваний малюнок міг бути одним із таких етюдів. Де ж міг малювати 
з натури Шевченко в 1860 році такий пейзаж?

Були припущення, що малюнок виконаний під час подорожі Шевченка на 
острів Валаам на Ладозькому озері в I860 році. Про таку гадану подорож є 
спомин від 6 травня I860 р. у щоденнику Катерини Юнґе: "Вечером у нас был 
Шевченко, Благовещенский, Мещерский, Соколов и Микешин. Мне было очень 
весело. Мы сочиняли поездку на Валаам, говорили о разных разностях...".

На острові Валаам тоді був Преображенський монастир, за сім верст від 
нього на острові Святому існував скит, де спасався в печері, вирубаній у скелі, 
преподобний Олександр Свірський (XV ст.). У пам'ять преподобного тут 1855 
року було побудовано церкву та три будиночки для братії. Богомольці відвідували 
острів з кінця травня до кінця жовтня, коли діяло пароплавне сполучення.

Цілком вірогідною можна було б уважати таку подорож петербурзьких 
художників на Валаам. Проте жодних свідчень про те, що така подорож справ
ді відбулася, немає. А пласкі покрівлі будівель говорять про те, що малюнок, 
можливо виконувався на півдні. При його зіставленні зі схожими сюжетами у 
Шевченка квдаєгься у вічі деяка відмінність зображення: дерево в центрі компози
ції та листя на ньому дещо відрізняється від аналогічних Шевченкових зображень. 
Ажурне мереживо листя на цьому малюнку дуже нагадує листя в пейзажах іншого 
талановитого майстра тієї доби — Михайла Лебедева (1811 — 1837). Твори цього 
художника, колишнього кріпака, дуже любив і чудово знав Шевченко.

За одним із найвишуканіших пейзажів Лебедева "Вечір в Альбано поблизу 
Риму". (1836. Папір, туш, перо, сепія) Шевченко в 1859 році виконав блиску
чий офорт, який експонувався на виставці в Академії мистецтв у вересні 1860 
року під назвою "Пейзаж с М. Лебедева". Кілька відбитків цього офорта є в 
Державному музеї Т. Шевченка, деякі — з дарчими написами Кобзаря.

Якщо уважно порівняти зображення дерев, а особливо листя на них, у 
новопридбаному творі та в малюнках Лебедева, то помічаємо подібність 
зображення, в тому числі й інших об'єктів — кам'яних огорож, будівель, 
людських постатей, вписаних у пейзаж.

Ці спостереження наштовхують на подальше дослідження цього твору. Не 
можна відмовитися і від припущення, що він є копією Шевченка з якогось 
оригіналу Лебедева і зроблений із метою відтворити твір улюбленого 
художника ще в одному офорті. Адже перед тим, як виконати офорт із якогось 
твору, Шевченко часто попередньо робив із нього копію сепією, з виразним 
рисунком та Градацією темних і світлих плям, що було необхідним для пере
несення малюнка на офортну дошку. Такі копії іноді носили ескізний 
характер, а довершености автор досягав у самому естампі.

Отже, цей малюнок, який, можливо, є твором Шевченка, а може, — копією 
його роботи з Лебедева, чи, що не виключено, твором самого Лебедева, — так 
чи інак є цінним надбанням Державного музею Шевченка і знайшов належне 
місце в його експозиції.
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Юрій ПОКАЛЬЧУК

ФЕНОМЕН РОМАНА ВІКТЮКА

1. Україна чекає революції в культурі

У період народження нової незалежної української держави, в період 
гострих протистоянь, важкого виборювання права особистости на власну 
думку й відмінний від офіційного погляд, у період економічної руїни, ганебної 
блокади з боку колишньої російської імперії і перверсійного бажання колиш
ньої комуністичної номенклатури оживити зітлілого ідола комуністичної 
тоталітарности, у період наростаючої орієнтації нашого люду на прибуток, 
гроші, вигоду, — у цей саме період Україна чекає революції у своїй культурі.

Вже гримить! Ознаками тої благодатної пори, яка наступає, коли "розкіш
ная дріж" проймає всю українську культуру, є проза Ю. Андруховича і Є. Паш- 
ковського, поезія В. Неборака і В. Цибулька, багатьох інших митців молод
шого покоління, які гуртуються навколо "Пост-Поступу", "Четверга", "Сучас- 
ности" й деяких інших періодичних видань, об'єднані одним бажанням — 
відкинути стару, традиційну естетику і говорити власним голосом про те, що 
хочеш, можеш і до чого маєш внутрішній поклик.

Благеньке провінційне українське телебачення й далі старанно годує наш 
люд орнаментальною етнографією — бо ж цього не було, бо колись забороня
лося, бо цього було мало... Але де ви бачили, щоби на обід щоденно їли самі 
цукерки, чи тільки борщ? Кожен збіситься й забажає чогось іншого. Пере
січний український громадянин вмикає телевізор на каналі УТ — і, зітхнувши: 
"Знову співають!" — перемикає на "Осганкіно" чи на "Росію". Бо там, попри 
пропаганду, щось таки покажуть цікавого. Незвичного, нетрадиційного.

Ми й досі не спромоглися осмислити простого факту: наша національна 
культура, найближча й найрідніша нам, в очах інших народів є тільки чимось 
екзотичним, де в чому цікавим, оригінальним, але... — трохи можна подиви
тись, але не забагато. Якщо у народу нема більше чого й показати, особливо 
того, що зачепить кожного, що торкається проблем, якими перейнятий світ у 
всіх його куточках, — таке мистецтво сприймається як відстале, колоніальне, 
несучасне.й нецікаве для ширшого світу.

Тому перед такою культурою постає питання революції — якщо вона хоче і 
може вижити, як і народ, що її творить.

Україна породила Архипенка, — але зараз у Вашингтоні (на сором .нам і 
тамтешнім українцям) біля скульптурних шедеврів Архипенка на табличці пи
шеться: "Американський маляр російського походження"... З 1980 року живе в 
Парижі Володимир Макаренко, виїхавши за кордон через Ленінград і Таллін. 
Не було йому місця в українському мистецтві. Зараз це всесвітньо відомий 
маляр. Немає пророка на своїй Батьківщині? Чи це саме українська природа
— виштовхати того, хто на нас не схожий, якомога подалі, аби ми собі самі не 
здавалися сірими й нікудишніми? А вже там, на чужині, коли його поцінують, 
то й ми похвалимо...

Львів'янин Роман Вікгюк після закінчення театрального інституту вже дав
но живе в Москві. Гастролі театру Романа Вікпока, що недавно відбулись у 
Києві, — це саме той грім, що провіщає революцію, це блискавка серед 
буденної мряки нашого традиціоналізму, це вибух, фонтан, фейерверк 
мистецтва.

123



Це саме те карнавальне мистецтво, яке коренями своїми сягає народної 
творчости, української вертепної драми, української барокової культури — і 
водночас асимілює набутки світового мистецтва на цьому терені. Вживаємо 
епітет "карнавальний" у досить широкому значенні, "розуміючи під ним не 
лише форми карнавалу в його вузькому і точному змісті, але й усе багате і 
різноманітне народно-святкове життя середніх віків та епохи Відродження в її 
основних особливостях, вочевидь представлене для наступних століть, коли 
більшість інших форм вимерла чи виродилась, карнавалом", — писав свого 
часу академік М. Бахтін.

І далі:
"Вплив карнавальних форм, мотивів і символів на літературу XVIII століття 

досить значний. Але вплив цей формалізований: карнавальні форми перетво
рилися на художні засоби, переважно сюжетно-композиційного характеру, 
поставлені на службу різним художнім цілям".

Маски, танці, перевдягання, заміна ролей, веселий жарт, кепкування над 
страшним і небезпечним, і в цьому, за цим, пошук вищої істини — це 
атрибутика й сутність карнавалу в ширшому значенні цього слова. Театр 
Романа Віктюка саме такий, нагадує одразу ж естетику новітнього 
латиноамериканського роману, зокрема найвідоміших усім "Ста років 
самотности" Ґ. Ґарсія Маркеса. Роман Маркеса — по суті трагедія, або ж істо
рична драма, де чергуються смерть і життя, еротика і веселі жарти, фантас
тичні події та сувора реальність історичних колізій. Тому саме до цього твору 
застосовується термін "магічний реалізм". Але при аналізі латиноамери
канського роману ми легко робимо крок від наших традицій до мистецтва 
Миколи Гоголя, де бачимо таке ж саме переплетіння казкового і реального, 
використання фольклору в розмові про сучасність. Від Гоголя ще крок — до 
українського фольклору, до бурлескної драми; тепер звідти — через Маркеса
— до Романа Віктюка.

Ним поставлено спектакль "Покоївки" Ж. Жене. Жан Жене — орт  із 
"батьків" театру абсурду, ім'я якого, поряд із іменами С. Беккета та Е. Ионес
ко, увійшло в історію світового мистецтва. Його творчість — щонайменш, 
парадоксальна — мало відома в Україні. Історія життя Жана Жене в певному 
сенсі є ключем до його творчости. Сирота з дитбудинку, дитя вулиці, він 
чималий відтинок своєї юности провів у колоніях для молодих правопо
рушників; у тридцятилітньому віці був засуджений на довічне ув'язнення як 
злодій-рецидивіст. Чи то в'язничне виховання, чи власний біопсихічний потяг 
спричинилися до того, що Жене став поборником одностатевого чоловічого 
кохання, утверджуючи право любити того, кого любиш, а не того, кого маєш 
любити за законами суспільства. В ув'язненні він написав роман "Богоматір 
квітів", у якому описав життя злодіїв, проституток, гомосексуалістів. Тобто 
життя світу, який не існував для "порядного" буржуазного суспільства, про 
який не говорилося, не писалось, а якщо і згадувалося, то тільки критично і 
між іншим. Роман видрукувало якесь маленьке видавництво. Він утрапив до 
рук Сімони де Бовуар, а відтак і до Жана-Поля Сартра.

І ось група французьких письменників написала листа до міністра юстиції 
Франції з проханням звільнити з ув'язнення Жана Жене, "який, може принес
ти славу французькій літературі". На чолі цієї групи стояли Жан-Поль Сартр і 
Андре Мальро.

Жене звільнили. Сартр написав про нього книгу "Святий Жене". А тоді 
з'явилися "Покоївки", які принесли авторові гучний успіх. А потім — інші 
п'єси Жене, кожна з яких ставала художнім відкриттям, сенсацією.

Жене став гордістю французької літератури, як заповідав Сартр. Його 
трактування життя як абсурду доволі відрізняється від концепцій А. Камю й 
інших екзистенціоналістів. Жене спирався на власний досвід, на абсурд 
власного життя, виходив із тези, що її колись постулював, цитуючи Гераюгіта,

2. Театр Романа Віктюка — це карнавал
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який казав: аби вилікуватися від хвороб і спромогтися на осмислення світу, 
треба зануритися в багно; треба перебути там якийсь час, — а тоді, коли 
виберешся з нього, очистишся насправжки.

Усе — умовне, все можна поставити під сумнів, усе — абсурдне, якщо 
підходити з позицій непорушної традиції й усталеної моралі. Тільки сягнувши 
дна, бачиш вищу істину, або ж коли відмовляєшся від усталень і правил, тобі 
диктованих, коли виходиш із власних волі, почуггя, обставин і розуміння. Спів- 
міривши себе зі світом, залишаєшся собою. Тоді ти існуєш, тоді ти — не мертвий.

Жене писав у примітках до "Покоївок”, що єдино правильним буде, коли 
жіночі ролі гратимуть тут чоловіки. Виходячи саме з волі автора і його 
естетики, поставив цей спектакль Роман Віктюк.

Вражений глядач (особливо не підготовлений) попервах не може дати собі 
ради із тим, що жінок (у п'єсі фактично лише жіночі ролі) грають чоловіки. 
Здивування, навіть обурення, показна зневага до пропонованого дійства у 
пересічного нашого, оміщаненого традиційним театром глядача швидко 
змінюється на захоплення, а потім на захват.

Несамохіть спадає на думку мистецтво старого японського театру Кабукі, де 
жіночі ролі традиційно грали чоловіки. Це знімало статеву лінію образу, яку 
вів актор, надавало образові вищого, абстрактнішого значення. Суть не в тому, 
хто це — чоловік чи жінка, а суть в іншому — який він чи вона, які почуття, думки 
і пристрасті ця особа втілює. Якщо виелемінувати з образу його стать, лишається 
сутність людських взаємин, суспільне плетево інтриґ, комплексів і настроїв.

У творчості Жене велику роль ірає образ дзеркала, в якому відбивається 
образ ніби справжніший од реального, бо не має буденного настрою, ніякого 
живого забарвлення, а є лиш точною копією, проекцією в тимчасову нерухо
мість, у статику, отже — в абсолют.

У статичному світі, де відбувається дія "Покоївок" Віктюка, також кілька 
великих барокових дзеркал, що приміщені на прозорих декораціях, крізь які 
проглядається зелений парк, алея, яка й не претендує на подібність до 
реальної, а зумисно умовна, як на картинах малярів-примітивістів. Хоч за цією 
умовністю, за непорушністю перспективи іншого світу, що існує десь поза 
декораціями, вгадується його статика, його несправжність, його зумисна 
умовність, яка вабить зір і водночас трішки відлякує, змушує й тут на хвильку 
зупинити погляд, на мить замислитись — чому той, інший, ніби зелений по- 
весняному світ такий мовчазний, незворушний, статично-мертвий?..

Велику роль відіграє в декораціях прозора напівзавіса, а точніше, ширма з 
темної сітки, яка творить ілюзію напівтемряви залежно від того, що відбува
ється на сцені, про що вони говорять, яке напруження їхніх діалогів. Коли 
тема світліша, ширма відсувається, коли тон розмови густішає, ширма засува
ється, і глядач бачить сцену в сутінках.

Усі актори грають винятково точно; їхні рухи, граційні, вивірені, певні, ніде 
не переходять межі, яка би нагадала про травестійний характер дії, яка би під
вела глядача до сприйняття характеру цієї постановки "Покоївок", як, скажімо, 
сексуально нетрадиційного. Витримано виставу на тій межі, у тій пропорції, 
коли на сцені ми бачимо високомистецький твір, коли маловажливо, якого 
типу еротика тут задіяна. Власне, еротика в цій виставі практично відсутня: 
глядач швидко забуває, що тут незвичного, потрапляючи в полон Вікпокових 
чарів — міміки, рухів, тональности, гімнастичних й акробатичних трюків. Усе 
тут підпорядковано суворій дисципліні, єдиному порядку дії, і ця дивовижна 
злагодженість акторської гри особливо вражає глядача в останній сцені п'єси, 
коли Мадам (яку грає Сергій Виноградов) повільно виходить зі сцени в зал і 
проходить кудись, у нікуди, в інший світ...

3. Роман Віктюк має за головну тему любові

Кореспондентка передачі "Театр Романа Віктюка", що транслювалась Укра
їнським телебаченням (подія, сама по собі виняткова для УТ), запитала у Ро
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мана Віктюка: що він може сказати про одностатеве кохання, яке ніби широко 
пропагується у його виставах?

"По-перше — і в “Лоліті”, де предметом пристрасти головного героя є 
дівчинка, і в "Мадам Баттерфляй", де також у центрі уваги — жінка, взагалі 
тема кохання інша. Та й у "Покоївках", де героїнями є дві служниці, їхня Ма
дам і Месьє, тема сексуальна взагалі відсутня як така.

А по-друге — йдеться в моїх виставах про сутність почуття любови, про 
потяг однієї людської істоти до іншої, про потребу переборення жахливої стіни 
людського відчуження, незалежно від статі людей, від їхньої соціальної ролі, 
від їхніх суспільних позицій, а головне — від штампів стандартного мислення.

Політика — політикам, економіка — економістам, а театр же — мистецтво, 
яке покликане підіймати людську душу, виводити її з будня у високий храм 
духовности, у позасвітні висоти.

За давньогрецькою леґендою, Бог розділив андрогінів, цілісних людей, на 
дві половини і розсіяв по світу, і вони усе життя шукають ту, другу свою 
половину. Але поділ цей не завжди був у той стандартний спосіб виконаний, 
як би хотіли це бачити чиновники життя. Другою половиною особисто сти, її 
коханням, її людським ідеалом може бути хто завгодно; якщо це високе 
почуття, якщо це злет людського духу, прагнень людини, вивільнення її з лабет 
буденного "ніщо", то це варте усього на світі. Бо тоді особистість виростає над 
собою, вивищується в небуденну, нетривіальну істоту, тоді вона відчуває дотик 
руки Бога.

Згадаймо життя, інтимний світ таких митців, як Гоголь чи Достоєвський. В 
житті останнього була драматична історія, подібна до "Лоліти" Набокова. А що 
казати про внутрішній світ, про інтимне життя Мікельанджело чи Шекспіра, 
Байрона чи Рембо, Ґарсія Лорки чи Андре Жіда й багатьох інших митців світо
вого рівня, чиї твори вивищують духовність людства в цілому, кличуть до Кра
си і Любови?

Сутність людини — в Любові, до неї покликана людина на Землю. Проти
лежний світ, та частина людства, яка живе руїною і зненавистю, дискри
мінацією та зневагою до іншого, зникає, розчиняється в невідомості, у вічному 
Ніщо.

Ті ж, хто кличе до любови, до почуття, до Людини в Людині, будять 
людство від буденної летаргії, захоплюють, підносять. І не важливо, хто 
любить і кого, а важливо, яке це почуття, що воно дає людині, що його 
відтворення на сцені, в мистецтві взагалі, може дати особистості, яка сприймає 
це мистецтво”.

Віктюк захоплено говорить про театр, про покликання мистецтва взагалі, 
часто спираючись на широкий спектр різних філософських ідей. Висока 
внутрішня культура, виняткова освіченість дозволяє режисерові спиратись у 
своєму театральному мистецтві на найвищі досягнення світової мистецької 
думки. І те, ж  Київ прийняв театр Віктюка, ж  український глядач сприймав 
усі його вистави, ж  важко було втрапити на них, які бурхливі оплески винаго
роджували акторів навіть посеред дії, вже не кажучи про овації по закінченню 
вистав, доводить: Віктюк цілком правий у твердженнях, що його мистецтво 
потрібне сьогодні не тільки в Римі, Парижі чи Москві, але не менше й у Києві.

Його чудова українська мова, його відчутний, глибокий український патріо
тизм також не є позою і не лицемірством емігранта, що, приїхавши на батьків
щину, вдає з себе українця, хоч насправді йому все байдуже.

Ні, таки Романові Віктюку болить те, що діється в Україні, болить провін
ційність українського театру, українського мистецького загалу, і він в усіх своїх 
інтерв'ю і виступах перед глядачами наголошує просту істину: патріотизм не в 
кількості проспіваних пісень, не у вишитих сорочках (такий образ "хахла" 
намагалися створити російські імперські ділки від мистецтва), а в поступі 
світового рівня, у пошуках, у розкутості, в праві на експеримент, на помилку, 
на ствердження власного "я", врешті у визнанні того, що існує, а не того, що 
уявляється чиновникам і міщанам.
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Не причісувати все під один гребінець, колись комуністичний, тепер — 
загальноукраїнський, давати можливість розвитку несхожого, неоднотипового, 
дивного, нестандартного, — тут запорука успіху українського мистецтва. Воно 
може стати могутнім новим джерелом, незнаної досі світові мистецької енергії,
бо ще не подало себе світові вповні, ще лиш де-не-де щось про себе сказало.

Право митця бути собою — ось кредо Віктюка.
По-перше, невтомна праця в студентські роки, майже щоденно поза тим — 

уперте заняття музикою, багаторічне вивчання театрального мистецтва, всього, 
що пов'язане з пошуком нової форми і змісту. Але передусім — небажання 
знищити особистісне бачення світу. Звідси — роки праці у Прибалтиці, де 
легше було дихати завжди, а потім — Москва, де в багатомільйонному місті 
інакодумці знаходили хоч якийсь притулок.

4. Заперечення банальности

Героїв Достоєвського можна збаналізувати до абсурду — дрібний злочи
нець, недовченець Раскольников, комплексанти Карамазови, недоумок Миш- 
кін — низка карикатурних героїв. А що казати про Ставрогіна і іншіх з "Бісів"?

Саме так збаналізоване мислення радянського зразка оцінювало "Лоліту" 
Набокова. І саме дроти цього і повстає “Лоліта” адаптована для театру видат
ним англійським драматургом Едвардом Олбі, у постановці Романа Віктюка.

Піраміда, в центрі якої відбувається дія вистави, — як піраміда при вході до 
паризького музею "Лувр", до храму мистецтва, і водночас та піраміда, за див
ними законами давнини в якій не іржавіє метал, загострюються самі собою 
леза, не гниє вода...

І саме в цій піраміді — уявній і неуявній, вимайструваній із театральних 
лаштунків — і відбувається дія ''Лоліти'' Віктюка. Герої ходять перетинами цієї 
піраміди, як мередіанами чи паралелями своїх емоцій, і дроти, що перепліта
ють ці паралелі, ніби поєднують усі людські почуття в могутній храм Любови, 
як єдиного і вічного начала бутгя.

Сповзає каркасом піраміди Гумберт Гумберт, головний герой (якого блис
куче грає киянин Олег Ісаєв), безтямно закоханий у юну Лоліту, неспромож
ний усвідомити власну бридкість сорокалітнього чоловіка, бо його вивищує 
кохання, палка пристрасть, вища за його буття, за розум, за глузд... Ніби на 
хресті власної пристрасти розіп’ятий Гумберт сповзає униз, переслідує свою 
тінь, свого двійника щоразу, аж доки після смерти Лоліти не вбиває його, 
знищуючи в такий спосіб себе самого...

Хтось запитав Віктюка під час денної вистави "Лоліти", яка була водночас 
репетицією: "Чому ви таку увагу приділяєте сексу у ваших виставах?"

— Тому, що це правда, — сказав Віктюк, — і тому що секс — це прекрасно, 
чому ми повинні брехати, чому навколо цього творити й далі "табу"? Є своя 
естетика у всьому! Все, що є неестетичним, спрямоване на зло, — це бридко і 
недобре. Але те, що спрямоване на радість людини, на її утвердження, на її 
щастя, — це природа, це карнавал, це торжество життя!

Навіть у трагічній "Лоліті" ми, глядачі, не відчуваємо у виставі Віктюка 
трагедії, бо за нею стоїть утвердження ^трава людини любити, бути собою, 
заперечення неправдивого, нечесного, неестетичного, вивищення того, що є 
гідним пошани у своїй трагічній величі.

Певна річ, когось ніби шокує образ дзеркального двійника Гумберта, 
гомоеротичного письменника Квілті (знову ж таки чудова гра киянина В. 
Маковецького), який допомагає юній Лоліті утекти від Гумберта, але сам є 
особистістю хворобливою, непевною себе, вимученою власними комплексами, 
але, на відміну від Гумберта, водночас закоханого у власну еротику — не в 
почуття, а просто в пошук насолоди. Гумберт убиває його, фактично вбиваючи 
себе, свій смертельний біль,'відчуття зради і невимовної самотности.

"Любов, тільки любов врятує світ", — твердить Роман Віктюк у всіх своїх 
інтерв'ю, у своїх виставах, у розмовах з акторами і режисерами.
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Спроможіться любити — і ви народитесь знову, прокинетеся не для 
одноденної пристрасти чи до одновимірного стандартного буття, прокинетеся 
до себе самого, до власної глибшої правди, до власного правдивого !,я". І ви 
легко і просто завоюєте світ, бо любов — найсильніша зброя.

Театр — це гра, і не варто повторювати, що життя — театр, а люди в ньому 
актори. Є й інше ставлення до гри — як до початкового, базового дійства в 
життєдіяльності людини. Бо елементи гри є у всьому, що робить людина. 
Людина знайде "Гру в культурі, як задану величину, що існувала до самої 
культури, супроводжувала і пронизувала її з самого початку аж до тієї фази 
культури, в якій живе людина, яка це досліджує", — пише в книзі "Гомо 
люденс" відомий культуролог И. Ґойзінґа. Ця теза має прямий стосунок до 
творчости Романа Віктюка.

5. Український Роман Віктюк

Вікпок — режисер український, де б він не працював і не мешкав, що би 
не виставляв.

Попри його високу освіченість, виняткове знання і розуміння світового те
атру, можемо твердити, що саме українська вертепно-анекдотична традиція, 
елементи української народної сміхової культури, українське бачення бароко, 
піднесене і просвітлене гоголівським генієм, є в основі життєствердного, кар
навального настрою, який лишається в тядача після кожної з Вікгюкових вистав.

У кожній своїй виставі Віктюк витворює образи полівалентними. Вони 
ніколи не одновимірні, не однозначні, добро і зло в них взаємоперехідні, слід 
самому вибирати, слід мати чіткий власний критерій життя, слід дивитись 
об'ємно, "голографічно" на життєвий простір; інакше площинність бачення й 
одномірність образів убивають життя, творять сіру буденність.

Театр Романа Віктюка чекає монографій, глибинних досліджень, багатомір- 
ности й об'ємносги бачення створеного ним.

Гарно приймала Віктюка Україна. Багато обіцяли, запрошували, величали... 
Що ж далі? Чи доживемо до часів, коли такий режисер, як Роман Віктюк, міг 
би вільно ставити те, що йому заманеться і як йому заманеться, коли слава 
Вікпокова стала би славою України, а не режисера українського походження з 
Москви?

Був запрошений на гастролі в Україну після всесвітнього турне бразильсь
кий театр із винятковою тонкою пластичною виставою за творами знамени
того маркіза де Сада. Він показав глядачам лише одну виставу, бо посередині 
другої обурений еротичністю дійства теперішній мер Ютєва, а тоді представник 
Президента в столиці пан Косаківський наказав припинити виставу й 
заборонив подальші гастролі цього театру в Києві. Він вирішив дбати про 
мораль киян засобами сталінсько-брежнєвської охранки...

Що робити таким режисерам, як Роман Віктюк, таким митцям, як, 
скажімо, покійний Сергій Параджанов, які будуть і далі тікати з України до 
Москви і там ставати геніями і відомими світові "російськими митцями 
українського походження"?

А Україна живе в серці Романа Віктюка, він завжди про це говорить, 
завжди демонструє, що він українець, завше потверджує, що не толерував і не 
толерує більшовицьких міфів і засобів.

Саме тому й тільки тому маємо феномен Романа Віктюка, що в ньому 
поєдналися різні типи бунтарства, нонконформізму у ставленні до життя, 
серед яких його вперте українство і його неприйняття комуністичних догм 
займають не останнє місце.
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Володимир ЦЩГОРА

ВИШУКАНА КНИЖКА: 
ПЕЧАЛІ Й РАДОСТІ 
ЛЕОНІДА 
АНДРІЄВСЬКОГО

Через кілька місяців після здобут
тя Україною незалежности в нашій 
пресі було оприлюднене приємне 
сповіщення, що в кабінеті містера 
Едварда Х'юіта — одного з найближ
чих помічників американського пре
зидента Джорджа Буша, — на окре
мому столикові лежить українська 
книжка — ошатний альбом “Укра
їнське народне малярство XIII — XX 
століть”. Автор макету і художнього 
оформлення — Леонід Андрієвський, 
мистець-оформлювач серії книжок із 
розряду найцікавіших, найфундамен- 
тальніших видань за останні 10 — 15 
років: “Крізь віки. Київ в образотвор
чому мистецтві XII — XX століть”, 
“Стародавній Київ”, “Музей західно
го та східного мистецтва в Києві”, 
“Одеський музей західного і східного 
мистецтва”, “Український портрет
ний живопис першої половини XIX 
століття”, “Київський університет. 
1834 — 1984”,' “Українське народне 
малярство XIII — XX століть”, “Ук
раїнська рукописна книга”... Уже в 
першій значній роботі Андрієвського 
1980 року — “Київ і Київська земля в 
періоді феодальної роз’єднаності XII
— XIII століть” — засяяв його небу
денний талант майстра-книжника.

З якою радістю кожний із нас три
має в руках, ставить на книжкову по
лицю гарне, святкове видання! Воно 
й читається з більшою приємністю, 
аніж книжка злагоджена абияк, сіра й 
невиразна. Книжка як твір мистецтва 
назавжди стає другом, її постійна 
присутність у життєвому середовищі 
тонізує.

Однією з таких книжок для мене, 
історика мистецтва, є книжка Петра 
Толочка “Київ і Київська земля в 
епоху феодальної роз'єднаності XII — 
XIII століть”.

Леонід Андрієвський

Відомо, що своїм виглядом будь- 
яка книжка завдячує не авторові 
тексту і навіть не видавництву. Виг
ляду кожна книжка набуває завдяки 
своєму художникові-оформлювачу. 
Мистецтво оформлення книги має 
специфічні свої закони. Є майстри 
книги. їх зовсім небагато. Вони 
оформлюють книжку, творять її архі
тектуру. їхні твори — цілісні, гармо
нійні, вишукані' — справляють вра
ження цільного організму, де все до
ладно, все припасовано, все обумов
лено і взаємопов'язано. Мистецтво 
книги — синтетичне. Книжка “Київ і 
Київська земля...” — це вдала спроба 
побудови цілісного організму.

Тоді ще, у 1978 — 1979 роках, дата 
1500-річчя Києва не поставала так 
виразно і з усією масштабністю, як це 
сталося згодом, коли для всіх окрес
лилася вся велич найдревнішої сто
лиці слов'янського світу. Тому можна 
тільки подивуватися тій сміливості, з 
якою художник-оформлювач підій
шов до свого завдання. Значимість 
теми (великокнязівський первопрес- 
гольний Київ) та необхідність відоб
разити вбрання, художні вироби, 
архітектурну орнаментику, житло, 
картосхеми і т. ін. зумовили те, що
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художник запропонував великий 
формат книги. Здавалося б, це логіч
но і не заперечено. Якби ж так! Пер
шим запереченням було: автор мо
нографії не дуже відомий, а таких 
крупноформатних видань не мають 
навіть поважні московські вчені... 
Свою ідею художникові довелося 
довго відстоювати.

Щоб уявити образ книжки, яку 
належало ілюструвати, мистець мусив 
був докладно вивчити не лише текст, 
але й зображення церков, археологіч
них знахідок, карт місцевости тощо. 
Тільки на основі знання всього цього 
могла з'явитися програма (або, як Ле
онід говорить — сценарій) книжки, 
тобто вигляд її суперобкладинки, оп
рави, форзаців, титулів, шмуцтитулів, 
сторінок Художник уявляв книгу як 
урочистий святковий ансамбль, — 
аби сухий науковий текст не позбав
ляв читача насолоди від поринання в 
далекі часи. Щоб наша земля, наша 
держава поставали у всій величі і кра
сі. Книжка вийшла яскравою, пред
ставницькою. Доти таких книжок про 
Київ не було.

За роки 1980 — 1983 відбувся пе
реворот у галузі національного книго
видавництва. Немало книг, присвяче
них сутнісним національним питан
ням, було видано на такому високому 
поліграфічному рівні, що... щедрих 
художників-оформлювачів стали йме- 
нувати “націоналістами”. Не уник 
цього ярлика і Андрієвський, якого за 
оформлені ним книжки “Київ і Київ
ська земля...”(1980), “Крізь ві- 
ки”(1982), “Стародавній Київ”(1983) 
звинувачували в надмірності жовтих і 
блакитних барв, захопленні хрестами 
на банях церков, любові до націона
льних символів, урочистому ладі 
книжкової структури... “Київ і Київ
ська земля...” мала не лише палких 
прихильників, але й злостивих крити
канів.

Багато зроблено було художником 
відкриттів у монографії Петра Толоч- 
ка. Кілька слів про одне з них. Упер
ше в кольорі представлена (намальо
вана) діадема з зображенням Деісуса. 
Увагу читачів привернуто до неї не 
лише тому, що це — мистецький ше
девр XII століття. Дивну історію має

Книги, оформлені Л.Андрієвським
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Л.Андрієвський.
Барми із скарбу, знайденого 

на вул. В.Житомирській у м. Києві.
ХІІ-ХІІІ ст. 

Акварельу 1980

ця Київська святиня. Вона нібито 
зберігається в Ермітажі, але хтось із 
сильних світу цього (себто колишньо
го) — чи не Брежнєв, далебі? — дару
вав її президентові Єгипту на знак 
особливого пошанівку (чи не тому, 
що той* бачте, став Героєм Радян
ського Союзу?!). А президент відмо
вився прийняти дарунок, коли діз
нався, що київському великокнязів
ському скарбові — вісім віків; навіть 
йому стала зрозуміла священність на

ціонального надбання... Тепер, завдя
ки авторові монографії та художни
кам, які, вивчивши мистецтво золо
тарства та перегородчастої емалі, зма
лювали діадему, власне, за інтуїцією, 
послуговуючись абрисним малюнком 
із праць історика Кондакова, — тепер 
ми знаємо, яка ця діадема, котру 
обов'язково треба повернути на її ба
тьківщину — Україну, в Київ, де вона 
була знайдена.

Вихід “Києва і Київської землі...” 
став справжньою подією; книга блис
кавично була розпродана, незважа
ючи на її високу на той час ціну.

Наступною значною роботою 
художника стало видання, що його 
адгоррм-упорядником випало бути 
мені, на той час — старшому науков
цеві Інституту реставрації. Це альбом 
“Крізь віки. Київ в образотворчому 
мистецтві XII — XX століть”. Відтак 
мені відомі всі перипетії створення 
цієї книжки. Разом із нами художни
кові довелося переглянути тисячі реп
родукцій творів живопису і графіки, 
зроблених нами з книжок, альбомів і 
оригіналів, що зберігалися в музеях, 
бібліотеках, архівах, на виставках і 
приватних колекціях. Книжка мусила 
репрезентувати Київ перед усім сві
том у рік його ювілею — 1982-й. (То
ді названо було чомусь вік Київа — 
1500 років, хоч цьому місту принай
мні три тисячі, а Києву-поселенню — 
двадцять п'ять тысяч років... Та то 
вже інше питання, пов'язане із віко
вічним приниженням усього україн
ського так званим “старшим бра
том”).

Художник спроектував книгу роз
кішну і строгу водночас. Великофор
матне видання під суперобкладин
кою, що її густосиній колір був гар
монійно пбєднаний із синіми відтін
ками репродукованої картини Сергія 
Шишка із краєвидом Дніпра, — мало 
строгу сіру оправу ї такі ж “прості”, 
без малюнків, форзаци. Лише части
на примірників була одцрукована із 
золотим тисненням назви альбому на 
першій дошці оправи та її корінці. А 
потім читач прилучався до чуда: па
радний вступ до книги відкривали 
оригінальні, друковані трьома мова
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ми, розгорнуті титули з анотаціями та 
репродукціями творів, що ними по
чинаються три розділи альбому. За 
ними — три репродукції краєвидів, 
характерних для української столиці: 
спочатку зображення місцевости над 
Дніпром, розлогої, в хащах на якій 
ще не те що міста, — людйни живої 
немає, потім — Київ великокнязів
ських часів і, нарешті, Київ сьогод- 
нішнійГ Книжку завершували двомов
ні резюме (напочатку вміщена велика 
стаття українською мовою), а також 
солідний анотаційний апарат, пода
ний трьома мовами. Підібраний нами 
ілюстративний матеріал був таким ба
гатим і ефектним, несподіваним наві
ть для фахівців; книжка, як сказав 
академік Сергій Григор'єв, вийшла 
“строгою, імпозантною і вишука
ною”.

Художник запропонував для 
оформлення книги символ віковічної 
витривалости й сили Києва — образ 
лева, який тим більше підходив, що 
взятий був із гравюри Олександра 
Данченка “Кий, Щек, Хорив та їхня 
сестра Либідь”, якою відкривався ос
новний корпус ілюстрацій. Але чи то 
спрацювала шовіністична заздріс
ність, чи злощасний комплекс наці
ональної неповноцінносги, чи просто 
вороже ставлення до авторів альбому 
(і Зодожцика в тому числі), — але сим
вол цей був забракований... Але ж він 
не належить якомусь одному народові 
чи державі! Він — інтернаціональний; 
прийшов із глибини: століть — із Вави
лону, Шумеру, Аккаду. Ним послугову
вались венеціанські дожі, польські ко
ролі... Він часто вживаний в давньо
китайському мистецтві, не забували 
його і пізніше. Символ лева — прек
расну декоративну деталь, подану в 
круговому окресленні, без якої книж
ка збідніла, — втратили оправа, аван
титул, фронтиспис, шмуцтитули. 
Крім того, із форзаців був знятий 
герб Києва (з архангелом Михаїлом) з 
форзаців, зменшені колонцифри, лік
відовані кілька розворотів із уніка
льними зображеннями Золотої брами, 
Андріївської та Десятинної церков, 
Подолу і Печерська. Були “вичище
ні” зображення “святого воїнства” —

Л.Андрієвський.
Барма із скарбу, знайденого 

на вул. В.Житомирській у м. Києві.
ХІІ-ХІІІст .

Акварель, 1980

ангелів та архангелів над зображен
ням Святомихайлівського Золотовер
хого монастиря, внесені інші “поп
равки”... Тепер на відстані перейде
них десяти років, бачимо, що видан
ня, а, разом із ними автори і худож
ник, постраждало і безвинно, і не
поправно.

1983 року вийшла чергова книжка 
Петра Толочка — “Стародавній Ки
їв”, яка разюче відрізнялася — на кра
ще! — від попереднього її видання 1976 
року. Процес оформлення Л. Ан- 
дрієвським (у співавторстві) цієї книги
— не має аналогів; ув історії археоло
гії ця робота також унікальна. У пер
шому її варіанті пропонувалося 17 
нових реконструкцій важливих 
сторінок історії, побуту і мистецтва 
стародавнього Києва. Художник брав
ся навіть за відтворення вигляду 
язичницького капища. А головним 
ілюстративним акцентом у книзі мала 
стати карта рельєфу і забудоіви Києва 
X — XII століть, насичена зображен
нями побутових, офіційних і святко
вих костюмованих подій древньої 
столиці. Проте ця пропозиція реалі
зована не була... З'явився другий варі
ант, у ньому ще лишалися рекон-
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Л. Андрієвськкий. “Київський будиндк 
Xll-XIIJcm ”. Реконструкція П. Толоцка, 

ЛАндрієвського, В.Буйновського

Л.Андрієвський. “Десятинна церква ”. 
Реконструкція М.Холостенка

струкції, але не було кар
ти. Це також не влашто
вувало. Тому за одну ніч 
був придуманий третій 
варіант оформлення, 
який і був здійснений. 
Головною домінантою 
оформлення стали ЗО ко
льорових ̂  мініатюр з 
Радзівіллівськоро літопи
су, оригінал якого збері
гається в публічній біблі
отеці ім. Салтикова- 
Щедріна в Петербурзі. їх 
доповнювали рекон
струкції, а також окремі 
ілюстрації із книжки 
“Київ і Київська зем
ля...”. Звичайно, були і 
“новинки”. Скажімо, в 
подачі стародавньої кера
міки художник увів ко
льоровий наголос, і  цей 
один “натуральний” ас
пект задавав тон усій сто
рінці. Реконструкцію ар
хітектурного обличчя 
древнього міста худож
ник все ж таки здійснив, 
хоч і без зображення по
бутових сцен, — вона, яс
крава, із чудовим стилі
зованим під сгаровицу 
шрифгом-назвою книж
ки лягла на суперобкла
динку і стала невідпор
ною привабою для най- 
вимогливіших поцінову- 
вачів мистецтва оформ
лення книги.

1984 року вийшли дві 
книжки, оформлені 
JI. Андрієвським: моно
графія Валентини Рубан 
“Український портрет
ний живопис першої по
ловини XIX століття”, а 
також альбом “Київський 
університет”, де я був ав- 
тором-упорядником ілю
стративного матеріалу. В 
цьому виданні вдалося 
зробити багато, попри те, 
що його кураторами були 
два відділи ЦК КПУ —
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Л.Андрієвський. “Птахи прилетіли”. Із циклу “Пори року”. Гуаш. 1966

науки і пропаганди... Реалізувалась 
ідея показу початку вищої освіти в 
Києві в образі Києво-Могилянської 
академії (колегії). Добре був пред
ставлений Тарас Шевченко, вдалося 
дати портрети Миколи Костомарова і 
Миколи Гулака, викладачів і студен
тів університету — діячів перших не
дільних шкіл для трудящих, більшість 
із яких більшовиками було оголоше
но “націоналістами”. Були знайдені, 
унікальні документи і фотозображен- 
ня.

Книжка-альбом “Київський уні
верситет” була створена за принци

пом —• жодного розвороту без ілюс
трації. Такого багатоілюстрованого 
видання про Київський університет, 
який 1984 року відзначав своє 150- 
річчя, ще не було. Тому ми сподіва
лися на змогу повносило представити 
історію і сьогодення кращого вузу 
України. Та — разом із художником 
зазнали всіляких принижень... Яким 
гірким було наше- розчарування, коли 
перше зроблене нами видання альбо- 
му українською мовою, якісно надру
коване на доброму папері, з безліччю 
кольорових ілюстрацій, було знище
не, а макет перероблений. Запропо

Л. Андріевський. “Літо. Пташина гра ”. 
Із циклу “Пори року”. Гуаш. 1966

134

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


JI. Андрієвський. “Білогородка. Мій сад”. 
Гуаш. 1966

JI. Андрієвський. *Ірпінь ". Гуаш. 1992

новані портрети Володимира Антоно
вича, Михайла Драгоманова, Панте
леймона Куліша були відкйщпі. Забо
ронено давати фотозображення май
же всіх літераторів, чМ імена пов'яза
ні з університетом. Навіть — радян
ського часу. Навіть — Івана Драча, 
уже на той час лауреата державних 
премій. Навіть портрет співачки Ніни 
Матвієнко, що свого часу закінчила 
КДУ. Зате кілька разів у російському 
варіанті книжки помістили без нашо
го відома парсуни Володимира Лені
на та партійних босів Костянтина 
Черненка та Володимира Щербиць-

кого. Величезна робота, нами вико
нана, була піддана остракізмові. 
Книжка-альбом вийшла заідеологізо
ваною, засушеною, з кількома ілюс
траціями, що ніяк не вписуються в 
ансамбль, — з них випирає компар
тійна гігантоманія, “керівна і спрямо
вуюча” роль... І все ж таки ми ще раз 
переконалися: якщо макет і офор
млення синтетично продумані, — до 
решти зіпсувати їх неможливо.

1987 року вийшов альбом “Мис
тецтво нарбджене Жовтнем. Україн
ське образотворче мистецтво та архі
тектура. 1917 — 1987”, (авторіи-упо-
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радники Юрій Белічко та Сергій Кі- 
лессо), який умістив понад 550 .ілюс
трацій. Хоча перша частина назви 
уже на той час сприймалась як анах
ронізм, як застаріла і просто історич
но несправедлива, — зміст альбому 
був виразно національним і позбавле
ним політичної кон'юнктури: твори 
мистецтва добиралися лише високо
художні. Вперше так яскраво і в тако
му обсязі була репрезентована Шев
ченкіана українських художників. 
Академік Сергій Григор'єв про це ви
дання писав так: “Те, що не вдалося 
зробити за 70 років, — раптом вий
шло. Це величезна праця. Нас усе на
зивали “окраїною”, а з допомогою 
цього альбому ми неначе на світ на
родилися.”

Після цього Леонідом Андрієв- 
ським були створені ще дві великі 
книги — “Українське народне маляр
ство XIII — XX століть”, авторами- 
упорядниками якої є Віра Свєнціцька 
та Василь Откович, а також “Україн
ська рукописна книга” доктора мис
тецтвознавства Якима Запаска (на 
яку ніяк не вистачає коштів для ви
дання.:.).

1992 року пощастило відновити 
видання, колись започатковане Тара
сом Шевченком і продовжене Левом 
Жемчужниковим, — “Живописну. Ук
раїну”. Мені як редактору вілділу 
мистецтва цього часопису вдалося за
лучити Леоніда Андрієвського до його 
оформлення. Зроблений ним макет, 
виконаний у чорно-білому варіанті, 
був дуже виразним і переконаним, 
ікона на обкладинці — промовисто 
самобутньою і вкраїнською, а шрифт 
назви — несподіваним і колоритним. 
На жаль, художній редактор потім 
змінився, в журналі з'явилися деякі 
деталі, що трохи зіпсували загальне 
враження (наприклад, шаблонні “ор- 
наменти-мережки”). Але основні 
принципи макету, знайдені Андрієв- 
ським, залишилися.

Л. Андрієвський. “Портрет 
художника. Гуаш. 1990

руку під час роботи, немає тих, хто 
чекає, коли майстер, доведений до 
відчаю некоректним або і ворожим 
втручанням ідеологічної чи некомпе
тентної редактури, відмовиться від 
продовження справи... Довго стриму
ваний темперамент художника-твор- 
ця зараз домінує, і про роботу над 
книгооформленням Андрієвський на
віть не думає. А так хочеться бачити 
нові книжки, ним створені!..

P. S. Автор статті m редакція “Су
часності” щиросердно вітають Ле
оніда Андрієвського з увіншуванням 
його творчости високою нагородою 

Державною премією України іме
ни Тараса Шевченка 1995року.

Нині Леонід займається оригіна
льною творчістю: малює цікаві, радіс
ні, яскраві декоративні ґуашеві й тем
перні композиції, в яких виявлені і 
складність та оптимізм світовідчуття 
художника, і повів печалі, й роки 
сподівань... Вже не чатує за спиною 
недоброзичливець, ніхто не хапає за
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КРИТИКА

Михайлина КОЦЮБИНСЬКА

СТУСОВЕ "САМОСОБОЮНАПОВНЕННЯ"

(Із роздумів над поезією і листами Василя Стуса)

"Переваги мої тутешні: самота, самозосередження.
Дасть Біг — усе це оплатиться віршами.
Пошли, Боже, натхнення на мою стрижену голову.”

(З листа до дружини, 1974)

"У власне тіло увійти дано лише несамовитим..." — це одкровення Василя 
Стуса багато важить для розуміння його феномена. Звичайно, якщо не обме
жуватися аспектом патріотично-публіцистичним, в якому здебільшого шука
ють ключа до Стусового поетичного світу, а розглядати його в плані глибинно 
екзистенційному: що є поезія Стуса (і поезія взагалі) для нього самого (і для 
нас)?.. Наскільки вона закорінена в суспільному бутті — і наскільки автономна 
як царина духу? Чи полярні ці позиції, а якщо ні, то в чому точки зіткнення 
між ними?

"У власне тіло увійти дано лише несамовитим...". Це сформульовано як за
гальний постулат. Справді, непросто жити в реальному світі з його моральною 
невиробленістю, прагматичною вседозволеністю і диктатом матеріального то
му, хто "увійшов у власне тіло", хто не дав світові "вловити себе". А що вже 
казати про той конкретний суспільний контекст, в якому постала ця поетова 
декларація?! "...Тяжко живому — в змертвілому світі струйних соціальних 
інтеґрацій. Тяжко тому, що животіння мають за повне існування, а пробу кві
тування сприймають за асоціальність", — писав Стус у листі до Євгена Адель- 
гейма (1970). І далі: "мої оскарження — глобальні, а не якісь вузькочасові, 
режимні і т. д."* Виростав і формувався у суспільній атмосфері, де осібне існу
вання людини було поставлено поза законом, саме прагнення до самопізнання 
й самототожности розглядалося як небезпечна єресь. А єретиків чекало 
вогнище. І лише "несамовитих" не лякали його загрозливі відблиски.

Якщо виходити з тексту поезії Стуса (а саме на цьому рівні передусім слід 
шукати відповідей на всі запитання), не можна не помітити, що в його 
поетичному словнику' серед специфічних новотворів домінують слова-поняття 
з початковим "само". "Самопочезання", "самовтрата", "самовтеча", "самобіль", 
"саможаль", "самоліоть"... І то, мабуть, не випадково. Це словесні матеріальні 
свідчення напруженого й безнастанного процесу екзистенційного осягнення 
світу і свого місця в ньому. І головне, підсумкове, термінологічно вивершене: 
"самособоюнаповнення":

Бо жита — то не є долання меж, 
а навикання і самособою
наповнення.

( “Мені зоря сіяла нині вранці... ’)

*Усі уривки з листів В. Сіуса (крім спеціально зазначених) пубтгікуюіься вперше. Автографи — у 
відділі рукописних фондів Інсппуіу літераіури НАН України та в архіві родини поета. — М. К
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Власне, те зовнішнє "долання меж", що їх по-житейському називаємо пере
шкодами, опір злій силі, нехтування забобонами, осягнення ще вчора недо
ступного, кристалізація ідеалів, пізнання незвіданого — все це в поета супро
водиться "самособоюнаповненням", у ньому віддзеркалюється і набуває голосу. 
Твориться нездоланний для будь-якої зовнішньої сили бастіон власного "я". 
Для людини Стусового типу це передусім Поезія. "Самособоюнаповнення" як 
alter ego поезії, її передумова й мета, виправдання її існування і неминуща 
суть.

Було б помилково розглядати цей стан дуигі тільки як захисну реакцію 
проти невільничої дійсности. Почав будувати цей бастіон ще до своєї Голготи, 
можливо, в неясному її передчутті. Свідченням цього є літературно -критичне 
есе про Володимира Свідзінського "Зникоме розцвітання особистості". Харак
терно, що ці філософсько-психологічні нотатки про творчість одного з най
більш рафінованих українських ліриків, мовби такі далекі від політичних за
гальників і пропагандистських гасел, було вилучено під час обшуку й вико
ристано як безпосередню підставу для судових звинувачень в антирадянській 
діяльності. Саме тут вперше — свідомо й недвозначно — висловлено Стусове 
поетичне кредо: поезія як самособоюнаповнення. Цінує Свідзінського за його 
"внутрішню самодостатність", за вірші, "сповнені самих себе". Кидає докір 
"тим часам, що знецінили, а потім просто заборонили найвищий людський 
смисл — смисл осібного існування". Показове полемічно-принципове "самови- 
меншення" поета — "ця малість і конкретність — то мало не єдині атрибути 
справжності", вона дає змогу відчути себе часткою цілого, "доторкнутися 
корінням екзистенціального дерева", повернутися до первнів.

У листі до Віри Вовк (29. 05. 1970) Стус писав, що закінчив статтю про 
Віктора Кордуна: "вийшов ніби коментар до автора, хоч потерпаю, що й само- 
коментар". Це ж саме можна сказати і щодо статті про Свідзінського, і щодо 
досі невідомої, нещодавно опублікованої в "Сучасності" статті про Василя 
Симоненка. "Є часи, — розмірковує Стус, — коли людина мусить відмовитися 
від власного “я”, щоб вивільнену енергію офірувати для загалу. Є й інші часи, 
коли — в інтересах загалу — треба всіляко нагадувати і захищати своє природ
не право бути самим собою. [...] Окресленість людської одиниці стала необхід
ною в часи, що знаменують кінець одних ідеалів та ілюзій і появу нового люд
ського мислення. Справді, жертвування самим собою може бути тільки 
часовим”. Підкреслює, що в людини відчуття зробленої жертви не повинне 
пропадати ніколи — інакше це загрожуватиме смертю особисто сти, що для 
“етичної гігієни” поета потрібні години "тиші", коли вона самовідроджується. 
"І тільки вже цілком реставрований, коли ти повністю повернений собі само
му, можеш відшукувати трагічно-радісні, підсилені власного “масою” зв'язки з 
оточенням”. Переконаний, що тільки свідомість самого себе дала Симоненкові 
змогу вберегтися від пустопорожньої риторики. Торкатися суспільно значущих 
тем поет повинен тільки “з позиції добре чутого власного “я” (“Сучасність”. — 
1995. — № 1. — С. 144 — 145). Надзвичайно суттєве для української поетичної 
ситуації спостереження! Адже в усі часи здорове тіло нашої поезії роз'їдали 
риторика і фраза...

Самопізнання — самоутвердження — самоспалення — такий ланцюг мо
ральних максим-мет, що їх ставить перед собою поет у період свого екзистен- 
ційного самоусвідомлення — в "Зимових деревах", у "Веселому цвинтарі" 
(60-ті роки — початок 70-х). Постійно зринають у його авторських 
ліричних монологах варіації одвічного гаїушетівського запитання: "як бути? 
як знебуть? як жить?"; "як вибухнути, щоб горіть?” (“Біля осіннього 
озера”); “Вдатися до втечі? Стежину власну, ніби дріт, згорнуть?” І тут же
— відповідь: "Ні! Вистоять!" (“У цьому полі...”). І — як підсумок у вірші 
"Перейти Рубікон":
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Як ти прямо згоряв!
Як ти винищився аж до пня!

Потребує саморозвитку, переростання себе самого: "шукай своїх по
довжень", коли "вихопиться полум’ям стоустим твоє приховане єство" (“Котли 
закидано...”). Прагнучи цілісности, самототожности, прискіпливо відшукує в 
собі "тріщинки", що мржуть привести до роздвоєння. Усвідомлює, що така 
роздвоєність практично неминуча в тому реальному світі, в якому живе й 
житиме. Сприймає це неупокорено, болісно, як трагедію, що засвідчує цито
ваний на початку вірш "Цей біль — як алкоголь агоній", особливо його кінцева 
сюрреалістична візія:

А ти ще довго сатаній, 
ще довго сатаній, допоки 
помреш, відчувши власні кроки 
на сивій голові своїй.

До "Веселого цвинтаря" впритул — і хронологічно, й стилістично, і за наст
роєм — примикають вісім невеличких віршів, переписаних начисто з доклад
ним датуванням на двох згорнутих вдвоє аркушах, що збереглися в моєму ар
хіві (див. другу книгу 1-го тому наукового видання Стуса — с. 142 — 144; зб. 
"Дорога болю" — с. 74 — 78). Ця міні-добірка, майже вся пронизана ідеєю 
самототожности, складається з Гротескових сценок знелюднення людини, 
втрати нею свого "я". Ось перший з цих віршів. "Людям, рокованим на смерть" 
видали рушниці, і вони почали розстрілювати інших рокованих на смерть, аби 
примиритися з власною загибеллю... Далі: "Бути людиною — дертися по 
вертикальній стінці" (“Вміння бути циніком...”). В "Еволюції поета" герой 
вірша роздвоюється на себе і страх, і це самодроблення — нескінченне: 
половина, чверть, осьмуха і т. д. Про це ж і "Перевиховання". Панотця обер
нули на войовничого атеїста.

Спочатку він опирався: 
як це пройти 
до самого краю свого тіла 
аби увійти в антисебе 
Все одно що бути 
розстріляним.

Та з часом призвичаївся, і цей процес самозречення, самовтрати — знов-та- 
ки не має кінця! (“найостанніше було нескінченним”). А ось — "Виховання". 
Грішника шмагали канчуками, вимагаючи відмовитись від себе, і він не витри
мав і "посунувся з себе, поминаючи грішну плоть". А далі йому дозволили:

Можеш бігати навколо своєї шкури 
як дикун коло забитого ведме
дя і справляти ритуальний танок 
своєї подоланості.
Нещасний був у захваті:
йому таки дозволили існувати в собі —
хоч і на відстані.

"В мені уже народжується Бог, — констатує поет у відомому вірші. Втримати в 
собі Бога — цю вищу духовну сутність, втримати, чого б це не було варто... Навіть 
якщо Бог покине тебе, прагнучи “порятувати”, зробити таким, як усі, він тим 
самим аж ніяк не порятує, а “донищить”. Адже тоді ти вийдеш "сам із себе, наче 
шабля виходить з піхов". Хай і згасне "свічка болю", але ж настане "тьма 
впокорення". Інобуття. Іножипя. І будеш "найменням уже невласним"...
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"Утекти б од себе геть світ за очі..." (так починається інший вірш), але ж 
тоді житимеш "безоко і безсердо"... "Самособоюнаповнення" створює умови, 
ґрунт для будівництва духовної оселі для Бога, що "народжується в мені". Тут є 
де йому народитися й жити, тут його не зневажають, дослухатимуться до нього 
в різних іпостасях — "вседуша", "високий вогонь", "стовп осіянний...".

Відбувається будування себе — всупереч розчиненню особи в масовій свідо
мості, в гайдеґґерівському неозначено-особовому Man. Те, що так афористич
но визначила Леся Українка: "своїм життям до себе дорівнятись". Недаремно 
Стус захоплювався екзистенціалістами, цікавився філософією Франкфуртської 
школи, де проблема самототожности, самоусвідомлення посідала чільне місце. 
Недаремно йому була близька фроммівська постановка питання "Бути чи 
мати". Беззастережно наполягав на "бути" (виховуючи на відстані сина, реко
мендував йому в листах книгу Еріка Фромма, що так і називається — "Бути чи 
мати"). У нотатках, які постали в слідчому ізоляторі 1972 р. внаслідок ознайом
лення зі своєю судовою справою, Стус, шукаючи опертя для власної позиції, 
покликається на свого улюбленого Ортеґу-і-Ґассета: "правду долі або прийма
ють, або зраджують їй, але дезертир своєї долі осуджений вічно переживати 
свою зраду". Не хотів бути "дезертиром своєї долі" і не був ним. Відчував по
требу довіритися долі і закликав до цього в листах дружину й батьків, загалом 
послідовно обстоював примат чуттєвости над розумом, emotio над ratio, Долі 
над Розумом.

Розум може стати інструментом "самоподвоєння, само о блуди", в той час, як 
правда чуттєво сти, віра, вірність Долі — запорука цільносте: "Слава Богу, що 
Доля вершить нами, слава Богу, що ми не завжди здатні опиратися її наказам",
— з листа до Є. Сверстюка (1977).

Культивоване Стусом "самособоюнаповнення" було самопорятунком, запо
рукою духовної суверенности. Давало змогу стати над обставинами, подивити
ся на себе збоку, "зупинитися навпроти самого себе" — тоді життя стає "само- 
протистоянням, самоспогляданням" (так писав про Свідзінського у згаданій 
вище статті). Не дати вітрам загасити свою свічу, перешкодити їй відбитися у 
свічаді: свіча в свічаді (авторська назва поетичної збірки Стуса, що побачила 
світ на Заході) — проекція внутрішнього світла на довколишню реальність. 
Створити в екстремальній ситуації, у царстві несвободи свій Парнас (саме про 
це один із ґратованих сонетів Ів. Світличного з назвою "Парнас" — "і враз ні 
стін, ні ґрат, ні стелі... і в небесах я бачу Бога"). Постійний мотив Стусових 
листів із табору: "я — опроти світу" (“Я повен трагічного оптимізму, що світ — 
опроти мене — є собі, я ж — є собі — опроти нього” — з листа до дружини, 
1979); "потойбік — концентр відчуття і — постійний ракурс" (1973). Звідси 
"філософські семінари", які провадили Стус із Хейфецем у мордовській зоні. 
Звідси — мінімум конкретної інформації про умови життя в таборі в листах до 
рідних, натомість — десятки власних віршів і перекладів з Ґете й Рільке. Звідси 
зауваження (без тіні пози!), що Рільке найкраще було б перекладати в карцері 
(максимум самозосередження!), але туди, на жаль, не дозволяють брати з 
собою книжок і паперів...

Пише з тюремної лікарні (тут трохи нормальніші умови, більш людське 
ставлення — недаремно наводить лад у своєму творчому господарстві, пере
писує в кількох варіантах свої поезії, переклади "Сонетів до Орфея" Рільке), 
що пробує аналізувати свій тюремний доробок "купно". І констатує, що в 
ньому майже зовсім немає реалій теперішнього його побуту: "Так ніби я десь 
посередині — між небом і землею" (з листа до батьків, 1975).

Сам6 така позиція — абсолютної внутрішньої свободи наперекір усьому, 
близькість до вищих сфер розуму й душі, глибина самовираження — один з 
пунктів] що відрізняє Стусову творчість від суто "табірної поезії" при всій її 
зворушливості, чистоті, значущості (передусім для самої людини, та й для
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діагнозу стану суспільства). Це Поезія в її високому розумінні з її складним 
переосмисленням конкретних реалій, з її таїною і духовною самоцінніспо, з її 
дистанційованістю від злоби дня. Сказати б, "чиста поезія", якби це визначен
ня не було так зужите й збаналізоване.

"Які добрі вірші (як літні дощі!) мені спадають на голову — на самоті, без 
запису, без конкрецій, а так, як віщий дар (uberlieferung, кажуть німці), як 
сяєво жар-птиці" — це написано за рік до смерти в умовах "смугастої' каторж
ної зони, з якої поетові не вдалося вийти живим.

Поезія Стуса й особливо його листи свідчать, що він уповні здавав собі 
справу щодо рятівної сили позиції "самособоюнаповнення". Ба більше, шукав 
способів "самотренажу": "Я назвав би цей тренаж тренуванням своєї здатності 
бути вільним від себе, звільнитися од себе і бути чистим глядачем себе — 
справжньої людини. Без цієї здатності — будь-коли йти ins Gnine, ins Freie — 
постійні недоходження, гальма ростуть на силі" (з листа до батьків, 1975). 
Виробляти в собі "відчуття успокоєного болю" (з листа до дружини, 1973), 
здатність загнуздати сподівання, "не здатися веснам" (“мені легше взимі, без 
коротких "літніх ілюзій..." — до дружини, 1978), переглянути старі уявлення 
про межі можливого (“поза межами — теж до стобіса цікавого” — до Є. Свер- 
спока, 1979).

І тут колосальною підтримкою для Стуса був Рільке — мовби дружнє плече. 
На цьому полі вони стрічалися — рафінований естет-австрієць і стрижений 
зек. У листі з каторжного табору (1981) просив дружину надіслати йому ще раз 
четверту елегію Рільке. Не для перекладу, просто хай буде при ньому "як мо
литва".

Рільке: "Творець повинен бути для себе цілим світом, і все знаходити в 
собі". Його заклик "Спробуйте воскресити затонулі почування" мовби реалізу
ється у Стусовому : "Схились до мушлі спогадів — і слухай” — мушля спогадів 
від вслухання стає голосною.

З листа до дружини й сина (1975): "Тут уже годі знайти перші емоції, 
враження, прагнення, образ першого довкола: поет заглядає в нічну криницю 
свого життя, ставши опроти неї. Але заглядає крізь товщу ста-сприймань- 
пам'ятей [...], бачачи “світ” (“світ” лише намальовано на лінзах пам'яті)...” Зі 
Стусового перекладу його улюбленої 9-ї елегії Рільке:

Бачиш — живу я. А чим? Ні дитинство моє, 
ні майбутнє
не маліють. Буття незчисленне 
вибухає у серці моїм.

Дм. Наливайко, порівнюючи переклади Бажана з Рільке зі Стусовими, 
зауважує, що Бажанові подекуди точніші, "проте йому дещо бракує внутріш
ньої змістової адекватності, суб'єкт і об'єкт у ньому помітно дистанціюються, 
внаслідок чого послаблюється голос “уседуші...”. (“Всесвіт”. — 1991. — Nq 1. — 
С. 143).

"Самособоюнаповнення" дає поетові спокійну свідомість свого хреста — без 
фраз і котурнів: "я не люблю облуди чистого страждання і його декору 
(вчитуйся в X елегію Рільке)" — з листа до дружини (1974). Без зневажання 
інших, хто нести такий хрест не в змозі. До дружини: "історія залишить нас із 
Тобою — в своєму тексті. Бо ми є — добро, а вони — труха і гниль. І в цьому 
найбільша стаття нашого оптимізму" (1978). Хай це й "оптимізм антисвіту", за 
визначенням Стуса. Сприймає своє життя як "свято високого болю"...

Із "самособоюнаповнення^" пов'язані основні константи поетики Стуса.
Передусім — дивовижна поліваріантність поетичного тексту.
Коли важко, а то й неможливо виділити основний текст з пізнішими наша

руваннями, уточненнями, корективами — натомість текст, за влучним вис-
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ловом Г. Грабовича, "вібрує варіантами". У зрілому періоді творчости — пе
ріоді "Палімпсестів" — зринають, як правило, навіть не один, а кілька редакцій 
вірша. Іноді їх подібність обмежена тільки початковими рядками, з яких 
вибруньковуються цілковито нові тексти, або відбувається оригінальна їх 
контамінація. І річ тут не тільки в чинниках технічних, зовнішніх (адже в 
таборі вірші безперервно забирали, виникала загроза знищення — їх треба 
було невтомно відновлювати, і Стус розумів цей сізіфів труд як свій обов'язок). 
Ці редакції постають, як правило, не кожна сама собою, а у складі певних 
циклів, що творять мовби єдиний художній організм. Усе небувале розмаїття 
варіантів і редакцій одних і тих самих поетичних текстів, характерне для 
невільничого періоду, що його умовно називаємо періодом "Палімпсестів", 
організоване своєрідною динамікою циклів. Це питома якість Стусового 
поетичного мислення, почування, самовираження, що корінням своїм сягає 
все в ту ж повноту "самособоюнаповнення" з його прагненням до вичерп- 
ности, з його плинністю, ситуаційністю. Вібрації душі — вібрації тексту.

Другою найголовнішою константою Стусової поетики є принцип, 
внутрішня структура палімпсестів: на давніший текст нашаровуються пізніші, 
новіші, але не стираючи, не нищачи пратексту — він проступає виразно, 
взаємодіючи в оригінальний спосіб із пізнішими нашаруваннями, зумовлюючи 
своєрідну динаміку й багатовимірність поетичного слова. Спогади, враження
— давні, ще і ще давніші — відсуваються на задній план, осідають, але прогля
дають крізь пізніші напластування, крізь "застиглість добре пійманої миті", 
творячи нову єдність. Нову багатошарову конструкцію, в якій вгадуються 
підводні частини айсберґа. Аналіз Стусових текстів у такому ракурсі дасть 
несподівані і дуже плідні для розуміння суті поезії спостереження. Взяти хоча 
б "Гойдається вечора зламана віть...".

Зламано віть, спить все дерево, дрімає всесвіт. Та віть — "тичеться в 
простір". Хай "кінчилися стежі", хай "нема ні знаку од прадавнього шляху", то 
лише позірна сплячка. Всесвіт ворушиться, "тузаний під боки мороками спо
гадів", "луняться кроки", " поорана чорна дорога кипить".

Це, Господи, сяєво. Це торжество: 
надій, проминань і наближень і навертань 
у своє, у забуте й дочасно.

У пам'яті людській проступлять, здавалося б, стерті події, забуті істини, 
оживе заснуле дерево, рух переможе заніміння, знову заструменіє "обтята до
рога"...

Визначаючи концентр своїх поезії (як спільний центр багатьох — більших і 
менших — смислових кіл) Стус підкреслював, що він "має орієнтований смисл 
палімпсестів" (з листа до батьків, 1975). Цікаво, що ці роздуми виникають у 
нього під час читання японської прози (дуже любив Ясунарі Кавабату, Кенд- 
забуро Ое). Розмірковує про класичну японську естетику — що саме вабить 
його в цій естетиці? І доходить висновку, що вабить насамперед все той же 
"смисл палімпсестів", все та ж багатошаровість смислова й настроєва. Радість 
не тільки чути півтони, чвертьтони і т. д., а й оживлювати завмерлі спогади, 
враження — ближчі, дальші, ще й ще дальші. Все туг взаємоодухотворене, 
проглядає одне крізь друге — "там, мабуть, також є поліфонія, обгяжена 
пам'яттю століть” — (підкреслення моє. — М. К.).

Характерно, що ці роздуми висловлено в листах до батьків, хоч все це ма
терії, явно недоступні їм (та й дружині і друзям, знаю це по собі, в цих листах 
завжди бракувало конкретної сьогоднішньої інформації, тих болісних реалій, 
серед яких змушені були ми всі обертатися — і ті філософські ракурси 
подекуди видавалися не на часі...). Мовби передбачав іншого, прийдешнього
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читача — неквапливого, не заполітизованого, вільного від житейських пуг, 
вдумливого й гідного — і нав'язував діалог із ним. Мовби знав, був певен, що 
його "текст" не зітреться, проступить крізь сьогоднішню реальність, набувши 
глибини, об'ємносги й особливого смислу, як "вчора" в палімпсестах...

І нарешті, ще одна лінія роздумів: самототожність, цілісність, виробленість і 
глибина "самособоюнаповнення" митця і особи взагалі — як запорука 
неперервности духовного розвитку народу, його культури. Завжди болісно 
відчував брак такої неперервности й повноти. Не раз повторюється в нього в 
різних поетичних контекстах думка: "немає ряду нам", "нам ряд утрачено", 
"раптових спроб зазубрені шпилі — ото єдине".

"Зірвані з орбіти власної особистості — ось хто єсьмо. Бувають миті, але 
немає тривалості, є крапления, та — без лінії, є настрій, що почезає перед тим, 
як його протне блискавка мелодії" (до дружини, 1973). Віднайдення повною 
мірою власної особисто сти, своєї духовної орбіти, чіткої лінії, завершеної 
мелодії — того, чого українська культура, вимушена утверджуватись в умовах 
колоніальної скутости, не знала, — вважав життєво важливим для української 
культури. Адже українські митці були позбавлені здебільшого радости 
"розкошування як особистості" і вимушені обставинами брати на себе функції 
публіциста, вчителя, громадського діяча, поводиря, притлумлюючи так чи так, 
мимоволі чи й свідомо, своє "я" в його самоцінності.

Недаремно так цінував поетів "нуклеарних" типу Свідзінського, молодих 
представників київської школи, як явище багатообіцяюче на тлі тогочасного 
стану української поезії. Найцінніше — те, що вони входять в особистість і по
дають її вільно, відкритим голосом, і в цьому "розкошуванні поета як особис
тості" слушно вбачав одну з найвідрадніших об'яв молодої поезії, що набирала 
сили й голосу. Поезії, внутрішньо готової не розчиняючись у поетичній 
публіцистиці, віддатися своїм питомим завданням, своїй внутрішній меті — 
поетичному осягненню "внутрішніх будівель", духовного єства людини.

Більшість, неначе сліпці, навіть не бачать, наскільки 
вищі за статуї й храми внутрішні їхні будівлі.

(з 9-ї елегії Ильке у  Стусовому перекладі).

У такому розумінні поезії, очевидно, слід шукати й пояснення певної кон
сервативности віршової форми в Стуса. Немає потреби (та й ґрунту) для де
монстративних формальних новацій.

"Відчуваю, що непомітно консервуються форми сприймання й поетичного 
потоку, — писав у листі до батьків (1975). — І з  цим мушу миритися. Бо вірші 
в цих умовах — це й знаки своєї певності, самозбереження, а тому за консер
ватизм форми хапаєшся, як сліпий за паркан".

Подібна арґументація — і в листі до Віри Вовк у відповідь на її заклик до 
верлібру: "верлібр — це й більша відстань між матеріалом і автором, ніж та, на 
якій я перебуваю: у ньому ранг бугтя геть чисто переконструйовується в мис
тецькій структурі і набуває в ній смислу тільки як протоматеріал, а все це — 
завелика розкіш для мене, задаЛьній план мого себепочування" (“Сучасність”.
-  1989. -  Ч. 9. -  С. 34).

У листах з каторжного табору (1981) захоплюється поезією Камінґса (на 
його прохання дружина в листі переписала йому кілька віршів цього амери
канського поета), передусім сучасністю форм поетичного мислення й почуван
ня. "Сучасна поезія. Що обігнала укр[аїнську] поетичну естетику десь на 996 — 
998 років, коли казати точніше (до дружини, 16. 05. 81). — І далі. “І це — геть 
сучасно: на рівні теперішньої музики, живопису, естетики. Поетика України — 
на 95% є поетика волоїзної (їхавши волами) “Чорнії брови, карії очі”, а нор
мальна людина дивиться на цю поетику, як з якого паноптикуму”. І тут же за
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уважує: "На такі вірші (з контексту листа видно, що має на увазі вірші типу 
Камінґсових. — М. К.) я мав час і інтерес до входження у Велике Горе як не- 
зглибну (яко і — незрушну) тему".

Проте слід сказати, що Стусове "входження у Велике Горе" не означало для 
нього відмови від нових форм поетичного вираження. Це новаторство, справ
ді, не було видимим, різким, викличним (як слушно висловилася Ліна Костен
ко, нашим поетам ніяк і ніколи бити шибки, їм доводилося розбивати ф а
ти...), але воно — безперечне. І поетична герметика, і символічна закодова- 
ність "простого слова", і химерний синтез: іронія — Гротеск — ліризм, і праг
нення до театральности, поєднане з поетикою абсурду, і нахил до "церебраль
ного" поетичного думання — все це, безперечно, вписується в параметри су
часної поезії.

Стус — поет у певному розумінні парадоксальний і дуже характерний для 
сьогоднішньої української свідомости. З одного боку — класичний прояв 
традиційно українського "шевченківського" типу поета — подвижника, 
пророка, мученика з його "караюсь, мучуся, але не каюсь", провісника — 
універсалізованого як голос і сумління нації. Саме таким передусім увійшов 
Стус у сьогоднішню масову свідомість.

Та за тим усім стоїть Поет — з його "ненавиджу політиків", з його прагнен
ням у чисті сфери людського духу, до глибин філософського самоусвідомлен
ня, до "розкошування як особистості". Поет, який і в нестерпних умовах 
несвободи здійснює ці прагнення. Вміє не тільки прагнути, а й бути таким по
етом — наперекір усьому, рішуче переступивши через службову роль поезії, не 
ставши рабом поетичної публіцистики, самим своїм існуванням заперечуючи 
колоніальні стереотипи, скинувши з себе кожуха провінційности. Просто поет
— не більше й не менше водночас... А вже в такій своїй іпостасі є поетичним 
голосом України в єдиному контрапункті світової поезії.

І — хочеться закінчити свої нотатки на тій же високій ноті, що бринить в 
епіграфі:

"Мабуть, на цьому світі тільки й радості — підставити свої руки під золотий 
потік натхнення — і пригубити води" (до дружини, 1976).
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Данута СОСНОВСЬКА

КІНЕЦЬ ПАФОСУ. КІНЕЦЬ ВАРТОСТЕЙ?

(На матеріалі новітньої української літератури)

Не приховуватиму, що до написання цієї етапі мене спонукала дискусія 
між Збіґнєвом Гербертом і Чеславом Мілошем, яка нещодавно відбулася на 
сторінках польської преси. Стежачи за ходом цієї дискусії, я запитала себе: чи 
могла б молода українська поезія і проза подолати планку тих суворих вимог, 
які ставить перед літературою Збіґнєв Герберт? Це питання видалося мені 
принциповим, тому що багато драматичних подібностей в історії обох країн 
кидають виклик митцям, які там живуть, — виклик пізнавального і морального 
плану. Як же відповідає на такі виклики культура і які висновки можна зроби
ти з тих відповідей?

Перш ніж розмірковувати над цими проблемами, слід було б коротко 
викласти цей погляд на літературу, а також на завдання інтелектуала, які 
випливають із висловлювань Збіґнєва Герберта. Отож, митці, на думку Гер
берта, повинні окреслити чіткі лінії фронту, тобто проводити чітку межу між 
добром і злом. Місце, де пройде межа між ними, залежить від волі людини, а 
письменник зобов'язаний шанувати цю межу, цей поділ, і відповідним чином 
презентувати його у своїй творчості. Ґрунтом, на якому зросли Гербертові 
думки, є світ, у якому триває невпинна боротьба добра зі злом, а людина пере
буває у вирі цієї боротьби. Таке уявлення породжує подальші висновки: лю
дина повинна ясно усвідомлювати і розуміти свою тотожність, оскільки без 
цього вона не зуміє зробити належний моральний вибір. А саме це є її 
обов'язком і головним завданням. Цим можна пояснити схвальний відгук про 
“Щоденник, писаний ночами” Герлинґа Ґрудзинського власне за дотримання 
чистого, високого морального тону.

Щоб який-небудь твір заслужив на таку похвалу, він мусить захищати 
однозначність понять, а інтерсуб'єктивні судження трактувати як вартість. їхня 
ж абсолютна моральна непохитність не може бути затьмарена жодним 
ґатунком релятивізму: ні історичним, ні психологічним. Як казав Герберт, 
треба представляти речі просто, без умовних речень, а вже потім можна поду
мати про мінуси. Тобто, авторові цих слів йдеться про те, що мова має бути по- 
євангельськи простою, де так сприймається лише як так, а ні — лише як ні.

Як же на такому фоні виглядає наймолодша українська література? Мені 
видається, що останнім поетом, творчість якого відповідала цій програмі, був 
Василь Стус. Подібно до Герберта, він погоджувався на самозаіибель, позаяк 
вона є єдиним способом збереження вартостей, перебування у невідривному 
зв'язку з цими вартостями: суб'єктом його віршів часто є добровільний вигна
нець, що до смерти блукає світом. Світ, у якому він живе, перебуває під по
стійною загрозою бути залитим хвилею варварства, а цю небезпеку ліричний 
суб'єкт сприймає з нечуваною драматичністю та інтенсивністю. Через свій 
етичний максималізм він приречений на самотність, але ця самотність горда, 
вона є самотністю вибраних, товаришами яких є радше давні міфічні герої, 
аніж звичайні люди. Гербертівський наказ — іти до кола холодних черепів /до
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кола твоїх предків, Ґільґамес Гектора Роланда має багато спільного зі 
Стусівським зізнанням: “іду до вас, що перед нами /далі, ніж мій імлистий 
горизонт/ лягли і стали каменем”.

Звичайно, тут не йдеться про пошуки “спільних місць” у творчості обох 
поетів і намагання в цей спосіб довести їхню подібність. По-перше, інтелек
туальна вартість таких пошуків була б маловартісною, по-друге, відмінностей 
можна було б знайти немало. Одначе, варто собі усвідомити одну річ: в обох 
випадках ми маємо справу з маніфестацією героїчної постави, з пафосом, що 
породжений незламним, безкомпромісним захистом вартостей. З поезії обох 
митців до нас промовляє наказовість моральних постулатів, котрі часто звучать 
як безапеляційний наказ, при чому його безапеляційність не пом'якшується 
навіть тією обставиною, що цей наказ віддано собі самому, а не іншим. Цей 
наказ є очевидним попри усвідомлення самотносги в своїй боротьбі, усвідом
лення того, що боротьба ця — без надії, а перемога може дістатися ворогам, 
що напирають зусібіч і просто розчавлюють ліричного суб'єкта. Незважаючи на 
той густий морок, яким виповнена поезія Стуса, дуже рідко ми можемо 
побачити вагання — що є темрява, а що є світло: Темний туман довкола /  Ніби 
віра поміж невіри /Дрижить вогник дешевої свічки. Подібна певність притаман
на і Гербертові: ступінь смаку дозволяє робити безпомилковий вибір і оберігає 
від прийняття двозначних у моральному плані рішень.

У поезії Ігоря Калинця, хоча поет і належить до того самого літературного 
покоління, має схожу біографію та етичну поставу — участь у дисидентському 
русі, арешт у 1972 році, багатолітнє перебування у таборах, яке для Стуса 
закінчилося трагічно, — отож у його поезії очевидність світу не є прозорою. 
Вдаючися до метафори, можна сказати, що лінія фронту проходить між доб
ром і злом: світ поділений на цей бік і той бік дощу. Невиразність, затумане- 
ність світу, в якому рухається суб'єкт поезії Калинця, спричиняється до того, 
що іншою є також психічна структура цього суб'єкта. Частіше, ніж у Стуса, він 
має відчуття внутрішнього завмирання: лПоезіє, піднесеність твого екстазу 
ослаблау залишились самі словау і дивним є той маленький світ, у пустці кімнати 
живуть лише сіті і лави, а я неживий і ти — нежива на останок. ” Це дуже зна
менне зізнання, воно відмінне від одкровень Стусового героя, хоча стан обох 
суб'єктів продиктований самотністю, почуттям, що вибір зроблено на користь 
самозагибелі.

Декларацій, подібних до вшценаведеної, у Калинця можна знайти набагато 
більше: він частіше примушує своїх героїв переживати відчуття, що “не вогнем 
вони пломеніють, а тхнуть гнилістю тіл. "Частіше спостерігаємо їхню зневіру в 
силу слова, що здатна замінити світ і, зрештою, призвела до мовчанки поета. 
Хоча Калинець не перестає висловлювати моральний осуд — прикладом може 
послужити хоча б вірш “Івикові журавлі” — одначе тон цього висловлювання 
змінюється, в ньому набагато більше іронії і скепсису. Суб'єкт цього вірша не 
тільки зізнається, що він не Івик, бо мусить жити, — ба більше, висловлює думку, 
що ним ніхто вже не буде, а може, навіть... нікого такого й не існувало ніколи.

Надання голосу людям, які лишень живуть і жиріють, а чинити спротив не 
хочуть, бо м'яко їм постелено, є разючою зміною в поезії, надто ж коли 
зважити на те, що раніше на таких героїв дивилися здаля, з певного дистансу, 
нав'язаного героїчним суб'єктом. Тепер же спостерігаємо наближення до його 
гордо відізольованого світу.

Виразне почуття тотожно сти, яке мав героїчний; герой, вже не є таким 
непохитним і все частіше піддається сумніву. Герой розчиняється в юрбі, вже 
немає “я”, а є тільки “ми” і в ім'я цього “ми” ведеться мова про відчуття 
загублености й непевности, як це маємо у вірші Василя Голобородька, який 
пише: “хто ми є — сумніваємося, заплутавшись, мовби щенята, в коріннях дерев 
померлих предків, котрим раз на рік приносимо їжу ”.
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Попри всі спрощення, обумовлені узагальненнями, можна сказати, що чим 
пізнішим є дебют, тим більшим є заперечення конструкції ліричного суб'єкта, 
який є незламним духовним лідером, котрий безпомилково оцінює, що є 
добре, а що — зле. Патетичний тон, яким послуговуються герої, які усвідом
люють, що взамін за чітке визначення лінії фронту одержать омріяну пере
пустку до королівства холодних черепів, змінюється на іронічний. На зміну 
піднесеності приходить Гротеск, який інколи заходить навіть за обмежувальну 
лінію табу, наприклад, у мартирологію, — як у вірші “Пам'ять” уже цитова
ного Голобородька, котрий пише про видобуття з цвинтарів користи для садів
ництва, а також про вболівання людей за те, що замало їхніх близьких 
померло, аби можна було на їхніх могилах садити картоплю і різні овочі.

“Великі теми” — вітчизна, моральність, смерть, Бог — якщо і з'являються у 
молодій поезії, то говориться про них не мовою патетичних імперативів та 
обов'язків, а притишеним тоном приватної розмови. Навіть колективний 
досвід з'являється з індивідуальної перспективи, а відтак презентований з 
непевного, обмеженого кута зору, який не дозволяє проголошувати 
непомильні “інтерсуб'єктивні судження”, чого домагався Герберт. Тут менше 
думок, а більше реляції, диктованої емоційними переживаннями мовця, а не 
бажанням виносити моральний вирок. Прикладом може послужити спогад 
одного з героїв повісти Юрія Андруховича “Рекреації”, який повертається 
подумки до кошмару сталінських переселень, але в цьому спогаді виразність 
переживання перемішана з безпам'ятством, реальність — зі сновидінням, а 
суб'єктом згаданої історії є малий хлопець, котрий може лишень відчувати, що 
є добре, а що зле, проте говорити про це не може.

“Алергія” на героїчний епос і мартирологічний пафос виявляються у поетів 
молодшої Генерації різними способами, часто призводячи до цікавих і плідних 
експериментів. Таким є, наприклад, дуже цікаве використання народности в 
Івана Малковича: він бере від цієї традиції соковитість, гумор, настирливість 
або ж зворушливий ліризм приватности, не опускаючись при цьому до лубко- 
вости, якою принаймні в очах польського читача, часто закінчувалися походи 
до народних скансенів української культури.

Отож видається: всупереч тому, що один із українських есеїстів закидав 
своїм землякам, а саме те, що вони все сприймають надто серйозно, у найно
вішій українській літературі ми маємо справу з явищем, цілком протилежним 
до смертельної серйозносте.

Гумор, пародія, бурлеск, програмний антиестетизм, дегероїзація дуже часто 
диктують молодим митцям бачення дійсносте. Змінився також і їхній світ: в 
ньому більше загубленосте, приватности, лірики дрібних речей, неоднознач
носте людських постав, в яких шляхетні пориви поєднані з комізмом, навіть із 
дріб'язковістю. Це вже не незламні герої, заанґажовані у боротьбу добра зі 
злом, здатні до однозначних декларацій.

І тепер слід запитати: чи не є “інтелектуальним убивством”, згідно з 
визначенням Герберта, те, що ці письменники займаються таким світом? Чи 
можна флірт зі складністю людських постав, з труднощами вибору чи осуду 
трактувати як зраду покликання інтелектуала? Бо, на думку Герберта, інтелек
туал повинен без вагань показувати правду, відділити добро від зла і захищати 
цей поділ. Інакше світ, презентований ним, морально занепадає. Це саме ра
ніше або пізніше може статися і з самим автором. Або ж письменник зберігає 
високий і чистий моральний тон, — або ж він чинить замах на мову правди.

На мою думку, те, що нині діється в українській літературі, свідчить про 
вивільнення з лабет цього “або — або”. Висміювання заанґажованости поезії, 
відхід від патетичних зразків, від однозначної моральносте і очевидних зразків 
може, звичайно ж, допровадити до моральної індиферентносте. Але може й 
бути тільки етапом на шляху до інших вартостей. Інших — бо змінився світ, бо
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він став складнішим і менш очевидним, ніж тоді, коли зобов'язував час проби. 
Такий час накидає мислення в простих бінарних опозиціях: ні як ні, так як 
так. Інакше легко було б витворити систему вигідних самовиправдань. Але 
продовжувати мислити так за інших умов — означає піддатися загрозі 
дегенерації колишніх цнот. Тоді моральна ортодоксія набуде прокурорського 
тону, який не припускає й думки про свою безпомилковість. Горда героїчна 
самотність легко веде до пихи, а та — до нетерпимости, що породжує в 
результаті дріб'язковий осуд чужої совісти.

У молодій українській літературі постава вчителя дуже часто показується у 
кривому дзеркалі, хоча б у згадуваній вже повісті Андруховича. Чи означає це 
руйнування моральних зразків? Знову ж — не обов'язково. Можливо, це тільки 
заперечення менторства, до якого схильні “зразки”. Не даремно ж у назві 
повісті Андруховича міститься натяк на ре-креацію, нове творення, яке є 
неминучим для світу, що зазнає тотальних змін. Це нове творення стосується 
також моральних авторитетів і зовсім не мусить означати їхнього відкидання, а 
передбачає лише дискусію і свідомий вибір того, що найкраще відповідає но
вим часам.

Обережність, із якою хвалиться цнота, утримування від надто голосної роз
мови про вартості, що виявляються в багатьох текстах українських письмен
ників, для мене швидше є спасенною нехіттю до поспішности Савонаролли, 
яка видається небезпечною не так у часи випробувань, як власне тоді, коли їх 
часи минають. Тоді цноті легко взяти малошляхетний реванш на слабостях.

I  last but not least*, — те, що, на мою думку, є найбільш вартісним. Та 
складність світу, яка виключає поділ на чіткі лінії фронту, буває найпліднішою 
в інтелектуальному плані. Вона дозволяє ставити питання, недоступні сірячин- 
ній простоті. Тут я б хотіла звернутися до тексту, який дуже люблю.̂  Це 
оповідання Валерія Шевчука “Про Ісакія, до якого приходив Христос”. Його 
наратор декларує: “Якщо ти хочеш що-небудь у собі заперечити, то мусиш 
його спершу добре пізнати” — і зачиняється в печері, так, як це раніше 
робили пустельники. Він не сприймає їхнього вибору, хоче їм заперечити, але 
тільки випробувавши їхню долю на собі. Лише такий досвід, а не прийняте а 
priori рішення, дає йому право сказати “ні”. Героєм, шкіру якого намагається 
одягти на себе наратор, є Ісакій — людина, яка в темноті й умертвінні чекає, 
аж поки прийде Бог і втішить її. І Бог справді являється нещасному пустель
никові, але зовсім в іншій іпостасі, ніж його чекав Ісакій. Так само іншою є й 
Божа наука. Вона заперечує монастирський спосіб життя з його ізоляцією від 
світу, ненавистю до тіла, аскетизмом і підозрою до всього радісного, гарного, 
чуттєвого.

Ця незвичайна зустріч Ісакія з Ісусом відкриває вартість сумніву, — і, по
части, це відкриття ми можемо вважати головним посланням оповідання. Іса- 
кій починає запитувати, піддаючи сумніву драматичну непохитність традицій
ного вибору. А, може, то його спокусив диявол? Сам наратор цієї можливости 
невиюпочає. То де ж тоді правда і де є Бог? Чи є він суворим суддею буденної 
дійсности, чи, може, прийшов щоб показати людям складність світу?

Ісакій домагається, щоб світ мав для нього сенс, воліє судити його власним 
розумом. На думку братів, ані те, ані інше не є потрібне. Досить лише 
поважати право. Сумнів є найгіршим дияволом, а сіті, сплетені Богом, людина 
не має права рвати, з чим знову не погоджується Ісакій, — бо коли вже лю
дина має бути рибою, що втрапила до сіті, то чи не є тоді гріхом, якщо вона 
не намагається вирватися з неї? Але, на думку його співрозмовника, подібні 
думки підкидає Ісакієві диявол, бо не може бути свободи від Бога. Тим часом, 
на думку Ісакія, людина прагне свободи в ім'я любови і від любови.

•Останнє, але не менш важливе (англ.)
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Ту свободу, якої домагається колишній печерник і яка в оповіданні визна
чається за вартість, не можна узгодити з однозначним світом, якого вимагав 
від літератури Герберт. Ця свобода суперечить чіткому поділові, чітким лініям 
фронту, бо вона, власне, є питанням про цей поділ, про існуючі можливості 
вибору. Питанням, яке ставиться від боязни того, що людина може поми
лятися; лише постійно запитуючи, вона може убезпечити себе від догматизму, 
який може бути гріхом, що від нього людину може вберегти не поважання 
права, а власне розпитування про це право.

Таким чином, ми наближаємося до іншого образу світу, інших завдань 
літератури. Вони не реалізують Гербертові програми, але це зовсім не означає 
відмову від вартостей. Справа лише в іншому їх розумінні, іншій дорозі, якою 
можна до них дійти.

Переклав з польської Анатолій Єрема
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Марко ПАВЛИШИН

ЗА КУЛЬТУРУ "НЕ ДЛЯ ДІТЕЙ”

Літературна критика Юрія Шереха

Відповідаючи на питання "Що таке Просвітництво?", Іммануїл Кант 
ствердив, що це вихід людства з періоду власноруч накинутої на себе 
незрілости. Опозиція між поняттями "зрілости" і "незрілости", "дорослости" і 
"дитинности" може слугувати відтак зручною метафорою для позначення фаз 
розвитку суспільних груп та індивідуумів. На відміну від декотрих зі своїх 
наступників — романтиків, Кант віддавав перевагу першим, а не другим кате
горіям у наведених опозиційних парах. У цьому відношенні Юрій Шерех 
(літературно-критична та культурологічна іпостась Юрія Шевельова), безу
мовно, по боці Канта. Він виразно віддає перевагу розумові перед інстинктом, 
відповідальності перед легковажністю, освіченості перед невіглаством, 
досвідові перед наївністю, складності перед простакуватістю. У своїх працях 
про українську літературу Шерех повсякчас вибирає і схвальне? оцінює саме ті 
твори, ті періоди, які можна назвати "дорослими", "зрілими", і водночас зі 
скрухою визнає, що загалом як давніший, так і сьогоднішній стан української 
культури значно краще описується протилежними термінами.

Такі культурні симпатії Шереха тісно пов'язані з відчуттям мети, що 
присутнє практично в усіх його творах. Ця мета формулюється у його статтях 
40-х років цілком відверто і з місіонерським запалом. У пізніших працях вона 
висловлюється прихованіше, з іронічною стриманістю. Проте суть її незмінна: 
подолання незрілости, інфантилізму, якими вражені, на думку Шереха, всі 
сфери української культури. У його словнику ця недуга має чимало синонімів: 
провінціалізм, народництво, комплекс малоросійства, донцовщина. Шерех, 
безумовно, усвідомлює, що синдром запізнілого культурного інфантилізму 
великою мірою зумовлений тоталітарним терором і вкрай несприятливими 
колоніальними обставинами. Але не менш глибоко він переконаний, що 
безпосередня відповідальність за долю спільноти лежить на самих її членах.

Уся його критична діяльність спрямована, таким чином, на участь, а поде
коли й на керування процесом входження співвітчизників у стан культурної 
зрілости й, відповідно, набуття статусу нормальних і рівноправних громадян 
світу. "Не для дітей" — назва чи не найвідомішої збірки його есе. Вперше цю 
фразу — "не для дітей" — він уживає, щоб підкреслити хитрувату двозначність 
голосу оповідача в повісті В. Домонтовича "Доктор Серафікус"; вона могла б, 
однак, послужити непоганим епіграфом до всієї його творчости. По-перше — 
тому що в усіх своїх працях Шерех намагається бути розважливим, компетент
ним і відповідальним; по-друге — він прагне сформувати ці риси у своїх чи
тачів. У цій статті я хотів би розглянути деякі характерні риси його як критика, 
зокрема у контексті відверто заявленої мети — осягнення культурної зрілости.

Зрозуміло, що критична діяльність Шереха, яка охоплює добрих п'ять деся- 
тиліть, не є чимось єдиним і однорідним. Найпродуктивнішим було повоєнне

Доповідь, виголошена у травні 1994 р. у Колумбійському університеті (Нью-Йорк, СІЛА) 
на сесії "Наукова діяльність Юрія Шевельова", зорганізованій Інститутом Гаррімана, Гарвардсь
ким інсппугом українознавчих досліджень та УВАН для вшанування 85-ліпя Ю. Шевельова.
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десятиліття — 1954 — 1956 pp. Цей період почався для Шереха з інтенсивної 
праці в МУРІ (Мистецький Український Рух) у "діпівській" Німеччині (1945 — 
1948) і завершився його майже цілковитим відходом від літературної критики, 
ознаменованим відомою автопередмовою до збірки "Не для дітей", де сповіща
лося про "смерть" критика Юрія Шереха. Статті 40 — 50-х років побачили світ 
у збірках "Не для дітей"(19б4) та "Друга черга" (1978). Коло його зацікавлень у 
той період — переважно сучасники (МУР і твори його членів) або ж автори 
двох попередніх десятиліть (Хвильовий, Куліш, Підмогильний та інші пись
менники "розстріляного відродження", особливо "неокласики"). Не менш важ
ливими, як ми далі побачимо, були й нечисленні, проте надзвичайно проник
ливі студії новочасних радянських літераторів.

Сам Юрій Шевельов зараховує себе до професійних мовознавців, кваліфі
куючи свою літературно-критичну діяльність лише як гоббі. Професія справді 
домінувала над "гоббі" під час його праці в Колумбійському університеті, про
те, незважаючи на проголошену "смерть" літературного критика Юрія Шереха, 
його статті на літературні й культурологічні теми почали знову з’являтися в 
середині 60-х років, сягнувши нового розквіту у 80-х, після отримання 
емеритури. Деякі твори цього періоду в книжці "Третя сторожа" (1991, київське 
видання — 1993), — автором якої значиться щасливо воскреслий Шерех. 
Літературна критика цього періоду близька, з одного боку, до історії літератури 
(статті про Шевченка і його сучасників, дослідження про Івана Франка тощо), 
з другого боку — до спогадів і нарису. До критичних праць 1980-их років нале
жать, зокрема, ґрунтовні студії, що писалися як передмови до видань Хвильо
вого, Домонтовича, Оксани Лятуринської, Василя Стуса. Це вже плоди зрілого 
віку й багатого досвіду, на зміну категоричності й беззастережності раннього 
Шереха тут з'являється толерантніший, іронічний, а подеколи й самоіро- 
нічний, вишуканий і підкреслено суб'єктивніший голос пізнього Ґете.

Безумовно, у цьому голосі є й чимало грайливої самостилізації. Більшість 
рис його неповторного й напрочуд привабливого критичного стилю притаман
ні усій його творчості. Передусім, як зазначає Юрій Луцький, статті Шереха, 
на відміну від багатьох сьогоднішніх університетських критиків, надзвичайно 
читабельні, вони буквально захоплюють читача майстерним володінням 
простою мовою. Він розказує, забавляє, сперечається, провокує. Впроваджує 
читача у складні контакти зі складними творами. Схиляє читача на свій бік, 
громлячи опонентів, конкретних і абстрактних. Його неповторний голос 
розпізнається в усіх його текстах, від найсухіших до стилістично найвибагли- 
віших. Але він дає також змогу аналізованим текстам говорити самим за себе. 
Він переконаний, що кожен твір виявляє себе через мову; лінгвістичний аналіз 
дає таким чином змогу сягнути найсокровенніших, неочевидних і нетривіаль
них значень тексту. Словник Василя Барки, синтаксис Емми Андієвської, 
поетична образність^ Василя Стуса, статистичний розподіл вживання російської 
й української мови українськими письменниками XIX ст. у їхньому листуванні
— все це лише вихідні пункти подальшого глибокого й витонченого аналізу. 
Увага до мови поєднується з увагою до стилю, охоплюючи всі більші й  менші 
компоненти конструкції тексту. Саме стилем зумовлюються відмінності між 
корпусами текстів (між творами, письменниками, літературними періодами), і 
саме у цих відмінностях криється джерело внутрішнього розвитку, напруги, 
конфлікту, джерело змін, словом — інтерес.

Шерех привітав "Історію української літератури" Чижевського, догледівши в 
ній зокрема виступ проти народницької критики, характерної не лише для со- 
вєцьких, а й для багатьох діаспорних авторів, з її вузькою зосередженістю на 
тематиці та суспільних завданнях, що їх українські митці начебто мусять спов
няти (“кожний письменник любив свій народ і співчував стражданням народ
ним”). Якщо йдеться про теоретичний контекст літературної критики самого
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Шереха з її зосередженістю на лінгвістичних та стилістичних аспектах твору, з 
її прагненням збагнути його глибинну сутність, то тут мусимо взяти до уваги 
фахову проникливість кваліфікованого лінґвіста, учня Булаховського, добре 
обізнаного також з ідеями Празької школи, з філософією та критикою 
Бенедетто Кроче, надзвичайно авторитетного у повоєнній Європі (його вплив 
відзначає сам Шевельов), а також знайомство з загальновизнаними в англо
мовних країнах здобутками "нової критики".

Серед інших важливих, із нашого погляду, прикмет літературної критики 
Юрія Шереха слід відзначити постійну присутність у його творах компарати
вістської перспективи. Українська література й культура незмінно роз
глядаються ним і вимогливо оцінюються на тлі інших культур — сусідніх 
(зокрема російської) і, особливо, культур Західної Європи. До цієї риси ми ще 
повернемось, а тим часом відзначимо ще одну характерну прикмету Ше- 
рехової критики — постійне й рішуче неприйняття колоніального статусу 
України, її упослідження й штучно підтримуваної деградації в межах Совєцької 
імперії, страждань і смертей жертв комуністичного режиму. Остання риса є, 
власне кажучи, не так компонентом Шерехових літературно -критичних 
суджень, як радше їхнім неуникненним суспільно-історичним тлом.

Поряд із константами, мусимо розглянути також еволюційні елементи його 
творчости. За визначенням самого Юрія Шевельова, Шерех починав із "нор
мативної" критики, намагаючись у рамках МУРу спрямувати письменників у 
бік творення "Великої Літератури" на основі т. зв. "національного органічного 
стилю". 1964 року в передмові до книги "Не для дітей" Шевельов рішуче відки
нув подібну критику за її директивний характер, ствердивши на прикладі Ше
реха, що така критика, попри свої виразно національні акценти, є всього лише 
дзеркальним відбитком совєцької нормативної критики. Вартість ранніх "Ше
рехових” статей полягає, на думку Шевельова, в іншому: “Найкращі з них, 
відбиваючи мимоволі обличчя критика, віддзеркалюють і обличчя письменни
ка, звертають увагу на літературні вартості твору, прагнуть збагнути літератур
ний твір як єдність і внутрішньо вмотивовану цілість”. Втім, ці нотки, спів
звучні духові “нової критики”, прозвучали ще в 1948 р. у Шереховій статті, 
присвяченій Вільямові Емпсону. Протиставивши "критиці нагляду" т. зв. "кри
тику взгляду", Шерех схарактеризував останню наступним чином: "Вона свідо
мо відмовляється від літературно-поліційних функцій. Намагаючися схопити 
невідворотну сутність твору і принцип взйємопов'язаности його складників, 
вона хоче цим допомогти авторові усвідомити себе, а читачеві — зрозуміти ав
тора". Згодом, однак, намагаючись вирішити проблеми, характерні радше для істо
рії літератури, ніж для літературної критики, Шевельов переходить від аналізу уні
кальності літературного твору до традиційніших методів. Пишучи 1982 року про 
Оксану Ляіуринську, він визначає два імперативи, що постають перед ним як пе
ред літературним критиком: "Одне — реконструювати внутрішній розвиток автора. 
Друге, ще відповідальніше, — вмістити творчість автора в перспективу загального 
розвитку літератури, визначити їй місце в літературному процесі". Це загалом точ
на характеристика авторських інтенцій у його студіях 80-х років.

На підставі власних зізнань Шевельова (і Шереха) ми можемо відтворити 
біографію критика у його розвитку від наївного прометеїзму "національного 
органічного стилю" до респектабельної компанії Т. С. Еліота, І. А. Річардса, 
В. Емпсона та К. Брукса; від нелегкого емігрантського життя у повоєнній 
Німеччині до професорської посади у престижному американському універси
теті. Такий розвиток може розглядатися, зрештою, як постійне вдосконалення
— через відмову від жорстоких теорій на користь традиційного, заснованого на 
тверезому глузді історицизму.

А проте така реконструкція авторової біографії, на мій погляд, не зовсім 
точна. В кожнім разі, було б значним спрощенням вважати, що Юрій Шерех,
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віддавши певну данину політиці, поставив її врешті на належне місце — за 
межами фахових розважань про літературу як різновид мистецтва. Насправді 
політичний вимір Шерехової літературної критики, як я постараюся показати, 
зазнав цікавої трансформації. Її риторика змінилася з відвертої на приховану. 
Але якщо вважати політикою мистецтво схиляння людей до певної парти
кулярної точки зору чи лінії поведінки, то в такому разі літературна критика 
Юрія Шереха завжди була і лишилася наскрізь політичною. На цьому варто 
спеціально наголосити, оскільки багато хто схильний вважати гасло "література 
без політики" ледь не за сутність літературно -критичної творчости Юрія 
Шереха, — як це видно, наприклад, із загалом цікавої статті "Юрій Шерех: 
література без політики" українського літературознавця Роксани Харчук. А тим 
часом Шерех повставав не проти політики, а проти "розполітикованости" — 
проти внесення штампів поверхового політикування в усі сфери життя.

Я вже згадував цро неповторно-індивідуальний і надзвичайно приступний 
характер Шерехового, літературно-критичного стилю. Цей стиль, слід додати, 
цілком відповідає тій риторичній ситуації, в якій Шерехова критика поставала. 
На відміну від суто професійної, академічної критики в англомовних країнах, 
адресованої відносно вузькому колові фахівців, літературна критика Юрія 
Шереха вважає своїм потенційним читачем весь освічений прошарок укра
їнської еміграції. Саме цим людям у всі періоди своєї творчости — ранній і 
пізній — намагався він додати сили і гідности. Вся його критична діяльність 
була, по суті, спрямована на те, щоб дати співвітчизникам на еміграції 
необхідні культурні засоби, за допомогою яких можна було б збагнути й 
адекватно реагувати на українські кошмари XX століття, виробити поставу, яка 
зробила б еміграцію у власних очах і в очах інших переконливою альтернати
вою знівеченої совєтчиною України. В одній із статей 1947 р. Шерех окреслив 
три можливі лінії поведінки для (еміграції: "махати руками й галасувати перед 
насуванням танка — мріяти в закутку про реставрацію неповоротного — на
магатися зрозуміти свій час і знайти в його русі засновки для здійснення своєї 
програми, своїх бажань". Саме третю альтернативу, яка передбачає зрілість і 
здатність до інтелектуальної рефлексії, пропонує Шерех своїм читачам. Із 
часом проблема реалізації політичної програми відходить на другий план, але 
проблема культурно зрілого, раціонально мислячого читача залишається.

В усякій риторичній ситуації завданням оратора є переконати аудиторію. 
Щоб зробити це по-справжньому ефективно, оратор повинен утвердити свій 
авторитет. Шерех досягає цього — не завжди через свідомий розрахунок — 
кількома шляхами. Один із них — утвердження автентичности й об'єк- 
тивносги, що досягається через згадувану вже повагу до тексту. Другий засіб — 
виявлення ерудиції та широкої обізнаносги з контекстом. Шерех не просто 
чудово знає історію та культуру слов'янського світу й Західної Європи, він 
повсякчас демонструє цю обізнаність — подеколи з відвертою віртуозністю, 
подеколи — прихованими натяками. Так, розшифровуючи низку алюзій у 
Домонтовича, він зауважує: "Відкриє їх і відчує їхній смак той, хто знає ці 
приховані натяки, напівцитати, напівперекази, для vulgus profanum вони 
фактично не існують, але —.who cares?".

Ще одним засобом утвердження авторитету, протилежним, на перший по
гляд, до фахової ерудиції, є апеляції до повсякденного здорового глузду. При
родність мови й раціональність стилістики -  чи то в аналітичному, чи то в 
полемічному тексті — доповнюється майже цілковитою відсутністю формаль
ного наукового апарату. Посилання на джерела й теоретичні викладки зведено 
до мінімуму. Бенедетто Кроче, Ортеґа-і-Ґассет та Освальд Шпенґлер, яких на 
одній із конференцій 1989 р. Шевельов просто назвав своїми "вчителями" у 
"міркуваннях дещо загальнішого характеру", згадуються, як правило, побіжно, 
якщо згадуються взагалі, — хоч думки того-таки Кроче цро поезію як окремий
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різновид людської діяльности, що потребує цілком специфічного, адекватного 
й універсального поцінування, його ж таки переважні симпатії до практичної 
критики, а не теоретичних узагальнень, і врешті, свідомо обрана ним позиція 
"вчителя" італійського суспільства зіграли, правдоподібно, істотну роль в ево
люції Шерехових власних ідей та позицій. Те саме стосується й ідей Ортеґи-і- 
Ґассета про "масову людину" та "зафункціоналізоване суспільство" чи шпенґле- 
рівської симптоматології «занепаду культур. Публіка, однак, не повинна по
мічати цих впливів: Шерехові статті постають як плоди звичайного людського 
досвіду й пересічного здорового глузду, до якого, у принципі, кожен читач, 
доклавши певних зусиль і подбавши про самодисципліну, може прилучитися.

І нарешті, авторитетності критикового голосу сприяє його підкреслена су
веренність у кожній його полеміці чи незгоді. Так, наприклад, у важливому 
циклі статей Шерех заперечує звичне сприйняття "неокласиків" саме як нео
класиків у точному значенні цього терміну. Виняток складає лише Зеров та, до 
певної міри, Рильський. Застосовуючи техніку уважного прочитання та стиліс
тичного аналізу, Шерех цілком переконливо показує Драй-Хмару як символіс
та, а Филиповича як імітатора еклектичної суміші різних поетик. За сміливіс
тю таких суджень криється набута критична мудрість, що виявляється цілком 
спонтанно й невимушено; критик постає перед нами суворим і незалежним у 
своїх поглядах.

Ще ефективнішими виявляються Шерехові нищівні зауваження на адресу 
осіб чи інституцій, котрі демонструють, на його погляд, некомпетентність (Во
лодимира Державина Шерех знищує самим лише зіставленням його супереч
ливих висловлювань із різного приводу), або, що ще гірше, демонструють мо
ральну ущербність — яскравим взірцем якої був совєцький режим та його соц- 
реалісгична номенклатура. У загалом доброзичливому аналізі поеми JI. Перво- 
майського Шерех звертає нашу увагу не лише на ті якості, які він вважає емо
ційно щирими й естетично задовільними, але й на "обов'язкові" (з погляду 
властей) формули і ще "обов'язковіші" замовчування.

"Правда робить поему мистецьким твором, — стверджує Шерех. — Полі
тична спекуляція робить її твором радянської політичної пропаганди. І, треба 
сказати, твором у тисячу разів небезпечнішим від штампованих райошників, 
від казенних славословїв Тичини, Сосюри чи Рильського на адресу ух якої ж 
рідної Москви. Бо всі ті райошники лишають читача байдужим, але не таке 
діяння поеми Первомайського, яка продереться вглиб не однієї душі...".

В усіх Шерехових статтях особа оповідача викликає незмінну повагу. І коли 
критик стверджує, що "Без ґрунту" — один з найкращих творів української 
прози нашого сторіччя”, навряд чи котрийсь із його .читачів не дочує цієї фра
зи. Так само як мало хто не погодиться з його переконливими узагальнен
нями:

"Єдність “неокласичного” грона будувалася на відчутті дружнього ліктя і 
рівного розуму серед океану невігластва й дичавини безкультур’я, чиї сморід- 
ливі хвилі повсякчасно загрожували їх затопити (і кінець-кінцем затопили). 
Ґронівці ніколи не вдавалися до патріотичних закликів... вони часто були 
ближчі до російської культури, ніж до традиційної української, з Шевченком 
включно, але вперто, безнадійно, героїчно трималися української літератури, і 
вони були патріотичні не в деклямації поетичної творчости, а в своїй 
інтелектуальній поведінці. Ніякі компроміси з Портняками не були для них 
можливі (у випадку Рильського — до його зламання). У цьому сенсі, попри 
всю їх щиру й підкреслену аполітичність, вони були групою політичною”.

Що ж є метою тієї арґументації, якій Юрій Шерех ретельно підпорядковує 
всю зброю свого авторитету? Передусім — розкріпачення читача, відкриття йо
му насолоди, що криється в тексті. Це відчувається в кожній його статті: кри
тик втішається текстом, що видається йому цікавим, і, більше того, дістає на-
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солоду, цілком у дусі Кроче, допомагаючи читачеві збагнути текст і дістати та
ку саму втіху.

А по-друге, — і це добрий приклад політичности начебто "неполітичного" 
автора (достоту як у наведеній вище цитаті про "неполітичність" неокласиків)
— кожне таке авторитетне прочитання тексту сприяє подоланню в читацькому 
середовищі провінціалізму й самовдоволеної обмеженосте. Критик намагаєть
ся виявити в українській літературі цінності, що відповідають "універсальним" 
(фактично — західним) нормам, і навчите публіку розпізнавати й поважати та
кі цінності. Наприклад, М. Хвильовий і його оточення "можуть сказати світові 
дещо цікаве і свіже, — якщо їх репрезентувати не з газетно-політичного, а з 
людського і мистецького погляду". Шерех і сам робить певні практичні кроки 
у цьому напрямку — "сказати світові": у цілому ряді своїх статей, опублікова
них по-німецьки й по-англійськи, порівнює різні аспекти українських творів із 
західними, відзначає паралелі між ними, з'ясовує їхню відносну естетичну вар
тість і можливості взаємного розуміння (чи нерозуміння) між представниками 
різних культурних спільнот. Оповідання М. Коцюбинського "На камені" 
порівнюється з відомим фільмом Росселіні "Стромболі", а "Народний Малахій" 
М. Куліша — з останньою п'єсою Жана Жіроду. А з іншого боку — критик 
ознайомлює читачів із сучасною західною культурою, особливо активно — в 
МУРівський період, коли на сторінках журналів "Арка" і "Хоре", які вида
валися за вагомою участю Юрія Шереха, жваво оговорювалися наймодерніші 
інтелектуальні й мистецькі явища Західної Європи й Америки.

Водночас критик поборює провінціалізм, убачаючи його не лише в 
традиційному народництві XIX ст. (Грінченко, Нечуй-Левицький, Кащенко), а 
й у моторошному щоденникові Аркадія Любченка часів другої світової війни. 
На цьому останньому прикладі критик показує зв'язок між провінціалізмом та 
порочністю й аморальністю, хворобливим егоцентризмом, обмеженістю, хо
лопством, політичною неперебірливістю й навіть расизмом.

Критичний доробок Шереха в усьому його обсягові спонукає читача вийте 
за межі самозосередженого, замкнутого в собі світогляду, що його Шерех тав
рує за незрілість і провінційність. І не тільки тому, що такий світогляд є вира
зом посередносте, а й тому, що інспіровані ним твердження і дії в модерному 
світі позбавлені переконливосте та здатні компрометувати свого автора. Час 
розмовляти зі світом відкрито, на рівних, у його поняттях та категоріях.

"І коли ми порівнюємо українську літературу з західніми, — писав Шерех 
1946 року, — то ми констатуємо не тільки її велику — будьмо одверті й неса- 
мохвальні — бідність, обмеженість і забур'яненість, — а констатуємо і форму
вання її власних рис і рисочок. У німців панує проблема вини і кари; у фран
цузів — проблема волі особи; у американців — проблеми включеносте особи в 
світ, — усе це закономірно і зв'язане з загальним станом цих народів. У нашій 
літературі нема такої націленосте на одну проблему, вона розпорошеніша ще, 
вона не завжди сконкретизована, — але вона вже починає розворушувати 
найглибші проблеми людини і космосу в їх стосунках, проблеми історіософії, 
вона шукає глибин і глибинноста".

У тій самій статті Шерех змушений був визнати, що "Велика Література", як 
він її собі уявляє, ще не постала з огляду на специфічні умови МУРу. Проте 
всі йото подальші праці переконливо показали, що вимога "глибин і гли- 
бинносте" здатна висвітлювати культурні явища без домішок провінціалізму.

Про політичне значення Шерехової літературної критики ми можемо гово
рити радше метафорично, оскільки реального впливу на події в Україні вона 
не мала й не могла мащ. — як через географічну віддаленість, так і, особливо, 
через ідеологічну ізольованість останньої. Це стосується, зрештою, всієї не 
надто чисельної й не вельми впливової української емігрантської інтеліґенції.
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Під цим оглядом політичне підґрунтя Шерехової літературної Іф И Т  Ю і було 
радше забавою.

На думку Шереха, схильність до гри не є жодною ознакою незрілости. 
‘Доросла людина любить гру більше, ніж дитина. Інтелектуаліст любить гру 
більше, ніж пересічна доросла людина". Авторова схильність до гри помітна 
навіть у зовнішніх особливостях його стилю. Назви його статей досить часто 
парадоксальні (“Кулішеві листи і Куліш у листах”, "Велика стаття про малий 
вірш" або й зовсім екстравагантно "Над озером. Баварія. Триптих про добу, 
про мистецтво, про провінційність, про призначення України, про голуби і 
інші речі"), внутрішня структура окремих статей теж подеколи досить вибагли
ва. Шерех полюбляє містифікації і псевдоніми: саме він видав твори Едварда 
Стріхи (псевдонім Костя Буревія), котрі були, власне, розлогою й дотепною 
пародією на М. Семенка та футуристів. Під маскою Шевельова він виявив 
неабияку детективну проникливість у спробі реконструювати ймовірну 
біографію В. Домонтовича (псевдонім Віктора Петрова) після його репатріації 
до СССР. Ну, і звичайно, поява й зникнення Юрія Шереха (не кажучи вже 
про його інші "інкарнації", на зразок "Гр. Шевчук"" або "RMt") є теж елемен
том літературної гри.

Зайве, однак, казати, що гра — заняття далеко не безневинне. У грі супер
ники протистоять одне одному, застосовуючи різноманітні стратегії; метою гри 
є перемога. Звичайно, гра є розвагою, насолодою, гайнуванням часу, але вона 
може бути й вельми серйозною справою. Основна гра, в яку включений Юрій 
Шерех, — гра проти совєцької культури. Нагорода, яка розігрується, — літера
турний канон, тобто сукупність імен і текстів, що найбільше шануються в 
даній культурі. Питання мистецької ієрархії, естетичного поцінування — над
звичайно важливе для Шереха. Його стратегія — рішуче невизнання соц іаліс
тичного канону 50-х років, якщо він і звертається до поодиноких творів цього 
періоду, то лише для того, аби на конкретному прикладі показати естетичну 
недолугість і політичну продажність системи, яка своїми вимогами й 
обмеженнями нівечить навіть талановитих авторів. При цьому він ощадливо 
тратить енергію лише на головних богів соцреалістичного іконостасу, лишаючи 
дрібніших святих поза межами нашої і своєї уваги. Так про роман О. Гончара 
"Таврія" Шерех писав у 1953 p.:

"Той “стиль”, що з цього витворюється, — безстильність. І коли є в "Таври" 
окремі талановиті сторінки (а вони є, головне в ліричних партіях), то вони 
тільки випинають разючу безстилевість цілого і, виказуючи талант автора, 
виказують тим більше головну втрату української літератури під СРСР — 
втрату культури. Це гіркі слова, страшні слова, але вони мусять бути сказані. 
Українська література в УРСР не тільки загнана на сімдесят років назад, — 
вона не посідає навіть того ступеня культури, що посідала тоді”.

Натомість Шерехові статті про письменників 20-х років та про своїх 
сучасників із МУРу не полишають жодного сумніву щодо того, яким йому 
бачився справжній канон і якою, на його погляд, була справжня ієрархія 
цінностей в українській літературі. До справи канонізації українських "шістде
сятників" та "нью-йоркської групи" Шерех приклався значно меншою мірою 
(то був, зрештою, час, коли Шевельов, як ми пам'ятаємо, оголосив Шереха 
"небіжчиком"), відтак вагомішу роль у цій справі відіграли інші діаспорні 
критики, передусім Ю. Лавріненко та І. Кошелівець. Проте й тут Шевельов- 
Шерех не лишився цілком осторонь, зазначивши у передмові до книги "Не 
для дітей":

"Прийшло нове покоління і принесло кілька справжніх талантів: Іван Драч, 
Богдан Рубчак, Ліна Костенко, Юрій Тарнавський, Емма Андієвська. З 
неуникненною жорстокістю молодости воно перекреслило літературу вчо
рашнього дня".
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Сам спосіб переліку в одному ряду молодих письменників із Радянської 
України та їхніх колеґ із діаспори надзвичайно знаменний: він мовби під
тверджує, що попри Залізну Завісу та її географічне продовження — Атлантич
ний океан, існує єдина українська література, і її твори мають оцінюватись на 
підставі єдиних — універсальних — естетичних критеріїв.

Можливо, саме ця елегантна гра проти підступних і небезпечних противни
ків забезпечила Шевельову симпатії інтелектуальної публіки в Україні відразу 
після появи його текстів там у 1990 році. Безумовно, в цих текстах є чимало 
такого, що, в разі вдумливого засвоєння, може істотно підвищити рівень 
літературної критики в Україні, Шерехова нехіть до вбогого політикування й 
увага до вдумливих, зрілих (“дорослих”) виявів національно-культурної 
Идентичности; повага до текстів і таких їхніх якостей, як оригінальність, 
цілісність і внутрішня послідовність; поєднання суб'єктивізму з ґрунтовним 
критичним аналізом та глибокою історико-культурною ерудицією; обстою
вання культурної відкригости й толерантности на противагу культурній 
замкнутості й зосередженості на власному пупкові — словом, усіх цих виявів 
зрілости, а не інфантильносте великою мірою й нині не вистачає українській 
літературі та літературній критиці. їхня поява, проте, дає надію на перехід 
української культури з колоніальної в постколоніальну фазу розвитку.

Скептики, звісно, можуть зазначити, що всі ті чесноти, які ми догледіли в 
літературній критиці Ю. Шереха, тотально ставляться під сумнів сьогоднішнім 
західним пост-струкгуралізмом: поняття критеріїв, знання, цінностей, ієрархій 
цінностей та інші "абсолюти" не можуть бути жодним чином обґрунтовані з 
філософського погляду. Впровадження в обіг старомодного універсалізуючого 
дискурсу з його пошаною до "об'єктивного" значення, цінносте й цілісносте 
твору мистецтва, на думку таких скептиків, означатиме лише реставрацію 
теоретичних моделей півсотлітньої давносте і дасть невелику користь сьогод
нішній українській культурі, що прагне зрівнятися з такою дорогою для 
Ю. Шереха "інтелектуальною Європою".

Таким скептикам ми можемо заперечити, що професійні критики в будь- 
якій нинішній пост-совєцькій культурі мусять засвоїти не лише найпо
ширеніші сьогодні на Заході методи й теоретичні конструкції, а й усе те, що їм 
передувало. Що ж до читацької публіки — до якої, як ми пам'ятаємо, адресує 
свої статті Ю. Шерех, намагаючись відлучити її від незрілосте й провінціалізму 
і дата їй нормальне, гідне культурне самоусвідомлення, — то така публіка в 
Україні існує і навіть, здається, збільшується.

Мельбурн
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КУЛЬТУРА

Володимир КОШКІН

ЖИТТЯ ДУХУ ЯК ОБ’ЄКТ КІЛЬКІСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

"Найвеличніша перспектива гуманітарних досліджень, мабуть, і поля
гає в тому, щоб, розширюючи наші знання з історії розвитку культури, 
сприяти такому поступовому знищенню забобонів, що є загальною ме
тою всіх наук".

Нільс Бор, 1938 р.

З часів високого Ренесансу, коли вся культура була єдиним організмом, її 
подальший розвиток визначався диференціацією наук з подрібленням їх сфер 
компетенції. За наших часів це привело, за влучним висловом Чарлза Сноу, до 
такого ступеню розшарування, що зараз людство має, мабуть, дві різні 
культури — гуманітарну і природничу, які користуються настільки різними 
засобами дослідження і спілкування, що здебільшого їх представники навіть не 
розуміють один одного. Це не є хибою чи, тим більш, помилкою еволюції 
культури, то є її природний шлях. Але діалектика невблаганна, і протягом 
десятиріч (або століть) у надрах цих розшарованих гілок культури ідуть і 
протилежні процеси, що мають спричинити нову інтеґрацію культури. Той 
новий Ренесанс, якщо він і справді відбудеться, має поєднати величезний 
обсяг продукції гуманітарних наук, властиві їм широту світогляду і вишуканість 
ремінісценцій з суверенністю і провісницькою силою точних наук, мовою яких 
є математика, а методи доказів схожі на методи сучасної фізики.

У цій статті ми маємо намір запропонувати лише один з можливих підходів 
до такого великого поєднання. Ми наведемо деякі перші результати викорис
тання такого підходу, коли суго духовні прояви особистостей, а також сус
пільства, вдається описати кількісно.

Автор зважує на неабияку сміливість, що він бере на себе, намагаючися 
висловити щось у такий спосіб, щоб то було однаковою мірою прийнятним і 
гуманітаріям, і природничникам. І він заздалегідь сподівається на поблажли
вість і тих, і інших.

Новітня передісторія. Залучення апарату математики та фізичних моделей 
до розгляду гуманітарних проблем не є чимось приголомшливо новим. Ось 
деякі приклади. Великий російський математик Олексій Колмогоров був, 
можливо, першим, хто застосував фізичне поняття ентропії до вивчення 
інформаційної місткости художніх текстів. Фізик Вільгельм Фукс з Штутгарта 
розвинув техніку вимірювання кількости інформації, що містить у собі текст 
або образотворча продукція. Культуролог Моль у Страсбурзі розробив методо
логію вимірювання ентропійно-інформаційних характеристик музичних творів. 
Відомий московський математик Сергій Маслов виявив періодичність у зміні 
архітектурних стилів протягом кількох століть. Математик, нині академік РАН 
Анатолій Фоменко, користуючись топологічною теорією, здійснив аналіз 
історіографії...

Виключно результативним є застосування методів математичної статистики 
у соціолргії, криміналістиці (це широко відомо) і психологічних вимірах. Ос
танні формуються зараз із використанням кореляційного і факторного аналізів
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на базі великих статистичних масивів, що їх отримують за допомогою тесту
вання (Айзенк, Осгуд, Кеттел, Гілфорд та їхні школи).

Такий перелік можна продовжувати і продовжувати. Але підкреслимо лише 
одне, безумовно спільне в усіх досягненнях кількісного дослідження гумані
тарних проблем: завжди то є стилістика.

На нашу думку, то не є випадковий збіг. Так або інакше, все, що стосується 
гуманітарних наук і проблем, визначається тим, що саме досліджується, тобто 
психологією особистостей чи їх сукупностей у різних проявах.

Ідеологія кількісних досліджень іуманітарних проблем. Вихідною ідеєю, 
що ми покладаємо у підґрунтя досліджень, про які ми розповімо далі, є 
постулативне, але, здається, природне твердження, що риси поведінки 
кожної людини статистичні, а зміст психології особистости є суто 
імовірнісний [1].

Мабуть, на початку — приклад із повсякдення. Коли ми визначаємо 
когось як розумного чи дурня або як сміливого чи боязкого, то звично 
маємо на увазі саме домінуючу рису тієї особистости. Але, як відомо, у 
кожнім розумнику вистачає безглуздя. А боягуз може виявити сміливість за 
якихось обставин, але здебільшого у своїх учинках він демонструє саме по
лохливість. Тобто все визначається мірою — мірою боязкосіи чи смі- 
ливости, розумности чи дурости тощо, Вчинок — то є елементарний акт, 
"квант" поведінки, а міра певної якости особистости визначається статис
тикою окремих учинків за оцінкою на відповідній полярній шкалі (на
приклад, розумний — дурень чи боягуз — сміливець і таке інше). Шкали 
такого типу давно використовують у психологічних тестуваннях. Чи не 
найважливіше, у який спосіб ми повинні ставити запитання з метою 
одержати якісь певні відповіді. Чарлз Осгуд і його численні послідовники ( 
і це було, на наш погляд, революційним у експериментальній психології) 
не вимагають від експертів ніяких коментарів щодо мотивів оцінки, 
залишаючи її алгоритм досить невизначеним (це цілком аналогічно тому, 
як проводиться суддівство у фігурному ковзанярстві або дегустаційна 
експертиза!). І незважаючи на це, статистика оцінок виявляється вельми 
сталою. Особисто для мене то є найбільш вражаючим результатом цих дос
ліджень, а навіть не ті параметри, що вдається одержати у наслідку. На 
наш погляд, це є реальним втіленням ідеї, що її висловив один із 
найвизначніших мислителів нашого часу Нільс Бор ще в 1938 р. [2]. Бор 
відзначив, що у психології діє принцип доповнювальности, дуже подібний 
до того, що властивий квантовим явищам. Тому, як ми вважаємо, саме 
певна невизначеність запитання або алгоритму оцінки дає змогу одержати 
відповідь з певною визначеністю. І це є причиною успіху методів, заснова
них на асоціативних оцінках за полярними шкалами. Хоч навряд чи, на
приклад, Ч. Осгуд, автор славнозвісного методу семантичного диферен
ціалу, зробивши своє відкриття, підозрював, що воно є прямим наслідком 
загального принципу, який сформульований раніше Н. Бором.

Автор не має на цей час досить суворого у математичному розумінні 
доказу, але бере на себе сміливість висловити таке твердження. Якщо маємо 
певний розподіл імовірносги задля сиґналу певного семантичного змісту і 
якийсь розподіл імовірносги розпізнавання сиґналу приймачем, то, врахо
вуючи визначений рівень шумів, можна показати, що добуток ширини сиґналу 
за цим параметром і ширини "смуги" розпізнавання за тим же параметром має 
бути меншим за певну сталу, що, проте, залежить від середньої потужности 
шумів. Розуміючи, що це вельми несуворе твердження буде сприйняте, мабуть, 
тільки "природничниками", автор все-таки навів його, бо здається, що саме 
таке досить загальне тлумачення дає, так би мовити, фізичне підґрунтя акту
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одержання результату при психологічних вимірах і дозволяє щонайменш 
якісно будувати стратегію вимірювань у гуманітарних задачах. Зазначу також, 
що це не є узагальненням Гейзенберговош співвідношення невизначеносте, бо 
ніякою мірою не торкається дифракційних співвідношень у квантовомеханіч- 
ному описі мікроскопічних систем. Але це є аналогією, що виправдовує вико
ристання Борівського розуміння психологічних вимірів, і саме це є підвалиною 
тих статистичних методик, які запропоновані і здійснені нами у кількісних 
дослідженнях психології особистостей митців, а також психологічного статусу 
суспільства виключно за статистичним аналізом експертних оцінок творчого 
доробку поетів. Нам хотілося б вірити, що є якісно новий і саме кількісний 
підхід до класично гуманітарної науки — літературознавства. Ми назвали цей, 
мабуть, новий напрямок у кількісному підході до гуманітарних проблем психо
логічною (або статистичною) літературометрією [3]. Здається, такий підхід за
пропоновано вперше.

Отже, виключно важливо завбачити кваліфікованих експертів. Таку пред
ставницьку групу експертів-літературознавців, що у деяких наших досліджен
нях досягала 13 осіб забезпечив професор філології JI. Фрізман, що є співав
тором наших публікацій зі статистичної літературометрії.

Дослідження особистостей митців. Одним із найшляхетніших завдань літера
турознавства є дослідження психології особистостей великих митців минулих 
часів. На тому шляху зроблено дуже багато цікавого, але кожний літературо
знавець вносить свою інтерпретацію тих чи інших творів. Та інтерпретація, що 
заснована на наявних творах митців, насправді значною мірою віддзеркалює 
не тільки особистість митця, але й особистість його дослідника. Тому, якщо 
ми хочемо дізнатися об'єктивних характеристик особистосте митця, то маємо 
піддати сукупність суб'єктивних оцінок, зроблених різними експертами, знов- 
таки статистичній обробці, беручи до уваги такі оцінки, що співпадають у ме
жах того психологічного "співвідношення невизначеностей", про яке йшлося 
вище.

1. Ми піддали такому "багатоекспертному" аналізу лірику О. Пушкіна і 
Т. Шевченка — двох велетнів слов'янської поезії. За десятьма різними поляр
ними шкалами, що були запропоновані експертам, вони оцінювали міру 
відповідних проявів у кожнім вірші, створенім великими митцями. Кожний 
вірш у такому контексті дослідження стає тим самим "елементарним актом" 
поведінки, статистика яких дозволяє одержати статистично вірогідні домінанти 
психологічних рис поетів. Тобто, статистична обробка, як то сказали б у 
фізиці, іде як за ансамблем віршів, так і за ансамблем експертів. Одержано 
кількісні дані про психологічні "параметри" окремо О. Пушкіна [1] і окремо 
Т. Шевченка [4, 5]. Ми наведемо тут деякі моменте порівняльних психологіч
них портретів цих двох особистостей.. Статистично достеменно виявлено, що 
Пушкін був дещо більш інтровертним у порівнянні з Шевченком, хоч обидва 
вони не були ні полярними екстравертами, ані полярними інтровертами. 
Пушкін безперечно був оптимістом і задоволеною собою людиною, Шевченко 
ж виявився глибоко песимістичною людиною, невдоволеною собою, причому, 
згідно зі статистики віршів, цей мотив у творчості Шевченка зустрічається 
дуже часто. Обом поетам була властива скоріш емоційність, ніж розсудливість. 
Ця риса у Шевченка статистично значно помітніша, ніж у Пушкіна.

Дуже цікаві, на наш погляд, статистичні результате аналізу ставлення кож
ного з поетів до соціуму. З'ясувалося, що і Пушкін, і Шевченко були безпереч
но нонконформістами. Обидва поети за переконаннями були більш патріота
ми, ніж космополітами, тобто обидва були схильні скоріш присвятити себе 
служінню вітчизні, ніж людству в цілому. Проте, згідно із статистикою, у твор
чості Пушкіна звертань до теми влади, вітчизни або людства мало, його зде
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більшого цікавили особистості, які його оточували, а не суспільство в цілому. 
Шевченко, на відміну від Пушкіна, був людиною, орієнтованою соціально, 
мотив соціуму дуже поширений у його поетичній спадщині, а його ставлення 
до влади було ще більш непримиренним, ніж у Пушкіна. Зрозуміло, те, що 
наведено тут, є мала частка результатів, одержаних нами при літературомет- 
ричному аналізі творчости цих великих поетів. Порівнюючи їхні особистісні 
риси, підкреслимо, що то є саме зіставлення, а не протиставлення. Саме не
повторна індивідуальність кожної особистости і, зокрема поета, робить її тим, 
чим вона відрізняється від інших. Саме тим вона і цікава! За глибоким пере
конанням автора, велич митця визначається загальнолюдськими якостями і їх 
індивідуальними виявами, а не соціальним, національним і будь-яким іншим 
змістом.

Чи збігаються ці риси порівняльних портретів з інтуїтивним сприйняттям 
тих великих особистостей, про які кожна сучасна освічена людина має досить 
певне уявлення? Зараз ми здійснюємо програму з більш як двадцятьма шка
лами, що пропонуються експертам. Сподіваємось одержати детальніші ста
тистично обгрунтовані, тобто кількісні, характеристики особистостей поетів, 
використовуючи виключно їх вияви у творчості.

2. Можливості запропонованого методу психологічної літературометрії не 
обмежуються тільки дослідженням психології окремих митців. Виявилося, що 
той самий метод з певними математичними модифікаціями можна застосову
вати для аналізу деяких загальних закономірностей. Творчість майже 400 по
етів, що діяли в Росії протягом півтора століття (1789 — 1917), було піддано 
оцінці 13-ти незалежних експертів, що визначали міру інтенсивности 
(звернености до свого власного внутрішнього світу) поетів, якщо, звичайно, 
творчість певного поета була досить відомою для певного експерта.

а) Кількість експертів, що були спроможні дати таку оцінку, виявилася ціл
ком адекватною мірою ранґу слави того чи іншого поета. Математична оброб
ка дала змогу дійти висновку, що кількість поетів, які досягали даного ранґу 
слави, дуже добре описується відомим розподілом Лотка-Цапфа. Ми не буде
мо коментувати цей математичний "табель про ранґи" в російській поезії (його 
загальний зміст можна було легко передбачити), але цей точний результат є 
додатковим і незалежним свідоцтвом того, що запропонований метод є ді
йовим.

б) Чи є якась залежність між психологічними рисами поета і його ранґом 
слави? Не наводячи математичних деталей розрахунків, подаємо результат. 
Виявляється, що із збільшенням інтровертности зростає симбатно і ранґ слави 
поетів. Ця закономірність, як ми вважаємо, є досить загальною. Але під
креслюємо, що вона має саме статистичний характер, і тому індивідуальні 
відхилення не тільки можливі, але й принципово не можуть не існувати. Однак 
загальна картина саме така: в цілому інтроверги-поети сягають у оцінці 
суспільства більшої слави, ніж поети-екстраверти.

Кількісний аналіз психологічного стану суспільства за допомогою літературо- 
метричних досліджень, як виявилося, є не тільки можливим, а ще й дійовим. 
Це було продемонстровано нами у роботі [3]. Використовуючи той самий 
масив оцінок тринадцятьма експертами міри інтровертности 372 поетів Росії за 
період 1789 — 1917 pp. і зробивши певну математичну обробку усереднення за 
інтервалами часу і, звичайно, за ансамблем експертів, одержали такий резуль
тат. Виявилося, що середня інтровертність поетів, що представляють націю, 
народ, популяцію як таку, не є якоюсь сталою упродовж десятиріч, не є й хао
тичною функцією часу, а є насправді функцією періодичною з періодом, 
близьким 50-ти років. Якщо вважати, що поети є представницькою вибіркою 
популяції, слід зробити висновок, що психологічний стан суспільства в цілому 
змінюється періодично. З'ясувалося, що коливання психологічного стану
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суспільства корелюють із славнозвісними довгими хвилями в економіці, що 
були відкриті М. Кондрагьєвим Виявилося також, що психологічні 50-річні 
хвилі суспільства щонайменш не запізнюються у порівнянні з хвилями 
економіки. Вже згаданий раніше С. Ю. Маслов уважав навіть, що зміни 
духовного життя суспільства випереджають зміни економіки. На наш погляд, 
ці результати —- то є виклик нашому загальнофілософському світогляду. Що є 
насправді первинним — буття чи свідомість?

Підсумки і гасла. Як то вже визначив читач, ми ніякою мірою не намага
лися наводити ані суворих доказів, ані деталей відповідних розрахунків, а суто 
математико-статистичні коментарі були майже усунені з тексту. Мета цієї 
статті полягає у тому, щоб продемонструвати і наголосити не тільки на необ
хідності, але й на досить конструктивній можливості об'єднання гуманітарних 
знань і природничих методів аналізу.

Найбільш важливим для нас є, мабуть, досить ідеалістичне сподівання (чи 
навіть мрія!) знайти спільну мову між гуманітаріями і природничниками і 
продемонструвати взаємну корисність такого загального культурного синтезу 
наук, що може стати, як на наш погляд, рушійною силою нового Ренесансу. 
Суто особисто, автор впевнений, що знаки запитання, розсипані у тексті 
статті, то й є позначки лише невеликої частини тих проблем, що належить 
вирішувати саме на шляху взаємодії гуманітаріїв і природничників. Зрозуміло, 
що перелік тих проблем є невичерпно більшим. З'являється, зокрема, мож
ливість окреслити за багатьма параметрами психологічні портрети принаймні 
великих митців минулого виключно за їхньою спадщиною. Зробивши ці 
дослідження доказовими у суворому математикостатисгичному розумінні, 
одержимо можливість зробити щонайменш напівкількісне порівняння особ
ливостей психологічних рис, націй та етносів, з'ясувати кількісно і доказово 
елементи взаємного впливу різних культур, що взаємодіють. На тому ж шляху 
можна одержати кількісні критерії успіху, зокрема поетичного. Як це не 
дивно, але подібні дослідження можуть стати у нагоді і в суто практичній 
діяльності, зокрема, для відбору гасел чи символів у загальнонаціональних 
кампаніях, для психологічної діагностики тих чи інших політичних діячів і їх 
сприйняття соціумом тощо. Викладені методи можуть бути застосовані для 
вивчення особливостей сприйняття одних і тих самих, зокрема поетичних, 
явищ даною людиною. Виявляється можливість дослідити, що ж саме є визна
чальним у типах сприйняття — генетика чи мовне і соціальне середовище. 
Дуже зручним для цього аналізу є дослідження української і єврейської 
діаспор, не кажучи вже про актуальність такого дослідження у наші часи в 
Україні навіть для прийняття тих чи інших рішень, що стосуються, зокрема, 
оптимальних методів і темпів як відновлення національної культури, так і 
інтегрування її у загальнолюдську. Але то є тактичні проблеми. Головне — 
поєднання зусиль інтелектуалів у найрізноманітніших галузях життя духу в 
спільній праці над проблемами загальнолюдської культури. На порозі очікува
ного нового Ренесансу.

1 Кошкин В. М., Фризман JI. Г. Вероятностный мир психологии и статистики лирики. / /  Сб. 
"Кентавр". — М., 1995

2 Бор Н. Философия естествознания и культуры народов. / /  Атомная физика и человеческое 
познание. — М., 1961. — С. 39 — 50.

3 Кошкин В. М., Фризман Л. Г. Быть поэтом. Опыт статистической литературометрии. / /  
,гЧеловек". -  1991. -  №3. -С . 78 -  80.

4 Кошкін В. М., Руденко В. А., Фрізман Л. Г. Літературометричне дослідження психології 
митця як відображення психології суспільства. / /  36. Материалы III международного семинара 
"Славянская культура в современном мире". — К., 1994. — С. 64.

5 Кошкин В. М., Кузьмина Е. И. Фризман Л. Г. Физические принципы и математические 
методы в изучении гуманитарных проблем. / /  36. Матеріали міжвузівської конфернції України. 
— Харків, 1995.
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Ярина ТУДОРКОВЕЦЬКА

МОНОЛОГ КАЛИНИ

У тій миті очі Калини пробігли невеличкий простір до телевізора, що в 
кутку стояв, розмірний та доброякісний. Екран нанизував і розпорошував іксо
ві цяточки в лінії, з ліній виторочував образи. І саме тоді очі Калини, хоч за- 
мрячені й заповолочені, зустрілись із очима Джакеліни, чи Джакі, про яку знав 
світ. Калину всотало в себе одне око Джакеліни, дещо затінене, і воно здалось 
їй розмите Болем. Другим оком Джакеліна наче пробувала усміхнутися до ка
мери ще за життя, чи налрикіці життя — останнім її портретом з ніжно-роже- 
вою трояндою. Ця пишна троянда не торкалась обличчя Джакеліни, яке пере
стало бути лицем тієї Джакі, що про неї знав світ. Обличчя знівечили час і ще 
одна несподіванка в ряді довгих і болючих. Джакеліну долав п'ядь по п'яді 
пістряк.

Калина заридала безслізно, але протяжно, як це з нею бувало на її 
несподіваних і сподіваних перевалах життя.

Калині хотілось обняти Джакі, сказати їй — хто як хто, але я знаю, чому в 
тебе розмите Болем око. Воно, як і моє, тільки я невідома світові. Ні, не 
стояла я біля тієї домовини, Ольжичевої, навіть не було його тіла. Воно — по
шматоване, поламане, посинячене, обмазане кров'ю, як те, подовгасте — за
мученого чорношкірого Біко, що став на прю з білою людиною, здеґенерова- 
ною у своєму сприйманні Південної Африки. Тоді, у фільмовій візи на велико
му екрані, дружина Біко дотикалася цього тіла від стіп до розбитого черепа й 
питалася: що ж вони з тобою зробили?.. І Калина також ридала разом із нею,
— з тугою, що аж роздирала її побачити ще раз тіло Ольжича, хай скатоване. 
Тіла його не було ні в домовині, ні на цвинтарі. Чиї руки дотикали його й де, 
востаннє?..

А Джакі стояла біля свого. І йшла до ударів бубнів за самотнім конем і за 
труною. За нею йшов увесь світ, одягнутий у чорне.

А до Калини прибився тоді, тієї ночі, сон. І нині вона того сну не пам'ятає; 
мабуть, збудившися, спітніла, зі стогоном, не бажала включити його в реаль
ність, а відігнати, поклавши долоні на живіт, що став лоном-колискою клітин, 
які наростали, нагнізджувалися і творили Ольжичеве продовження, Олежка.

Якби вона, Ольжичева жінка-жона-дружина, мала йти за труною вбитого, 
що був людиною, й то у дещо понадлюдський вимір, — була б тоді такою, як 
Джакі; у чорнім, у видовженому спокою тих, які знають приречення і. призна
чення. Те призначення, де, на відміну повсюдної горизонтальности, є висока 
узвишеність. І вона для тих, хто може діяти одним реченням, якщо в цьому 
реченні такий монтаж Добра для Добра, як кристал, шліфований думкою, 
мислю, глибинно шуканим та знаходженим. А вслід за тим словом — мало би 
бути Діло, яке не є ні розбіжне, ні хитре, а пряме, вертикальне, згори вниз.

Світ за те полюбив Джака, поклавши згодом його знівечене тіло у землю 
Столиці, в місце вічного вогника, невгасимого.

І туди сьогодні вкладають Джакеліну, що розрідж ена пістряком. Чути з ек
рана телевізора, як співають птиці, кружляючи зовсім незалежно від смутку чи 
радости людей, їхнього гурту в чорному.
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I Калина не може відірватися від ока Джакеліни, того, що розмите Болем. 
Воно до неї наближається. Вони себе безшелесно доторкають.

Обі вдови.
Про одну знає світ і падає їй до колін. Про Калину світ не зна, бо не знає 

Ольжича; ніхто не відає, де його пошматоване тіло, в яку вкинене яму. Не знає 
його наднапруги, себе-неощадности. Бути для Вітчизни, бо вона кличе.

Вітчизна Ольжича поділена на верстви, на грані. Ця Вітчизна вселена у 
глибинних прошарах, де наскладане минуле — з черепками, зі спадком відбу
того. І ця Вітчизна Ольжича, що сповнена словотворів, слововидів і словозву- 
ків, які вилонювалися і клались тонковідчутними рядками у сторінки. Ви
даннями, які хотілось читати.

Вітчизна Ольжича — також страшна паща, трутизна часу, з яких не можна 
вийти живими, коли ж ця Вітчизна сама усмерчена.

І є вбивці: один і другий. І третій.
І каже Калина: а ти хотів унести свій внесок, як зародок, як заштрик ліків, 

що розійдеться по тілі Вітчизни і принесе зміну, вже розпочату, але ще 
невидиму. Ти бачив її, якою вона розсвітать у Прийдешньому.

І коли тулив мене до себе, ніколи не був цілковито, вповні при мені.
І коли ти вловлював таку чисту, таку прозору нашу радість, одразу лякався, 

ніби не вільно тобі втрачати аж стільки часу. І коли разом, ми ніколи не удвох, 
бо довкруг нас очі та вуха, нюхачі твоїх слідів. І ми відбігали одне від одного і 
знову припадали одне до одного.

І та, я впевнена, ніколи не був таким, як Джак, що відбігав у detour, (якого 
вигадали для себе надовкруг маскуліни), у цю бічницю, де громадились для 
маскулінів-повелителів принадливі тіла. Те, що згодом простив Джакові дещо 
здивований світ.

Ти чистий, аж так чистий, наче прозорий.
І коли тебе не стало, я тремтіла у боязні що-небудь не побрукати, ступаючи 

без тебе та з маленьким рожевим Олежком, який ріс, підростав.
Усе довкола було звужене, затаснене. Збомблене, спалене. Европа скаву

чала й піднімала до Сонця-Матиці весняні груди, хоч трупами лежали міста, 
коні й люди.

Треба було їжі, черевиків, одягу. Не те, чого доволі в Джакеліни — аж так 
доволі, що їй переливалось. А переливаючися, ставало щораз вимогливішим, 
аж бажанням громадити, й то не вдовину самотність, а на блискучій плятформі 
пульсуюче існування. Його нові приціли. І майстерний усміх Джакеліни знову 
здивував світ. Вона перестала бути вдовою.

Калина й те розуміє. їй також закидом витикали, що вона не скам'яніла 
смутком таким, що куди б не йти, повсюди нести зі собою вдовиний плач і 
блідість зашерхлих губ.

Але тут була інша плятформа. Інша, ніж у Джакеліни. Не яхти між білими 
берегами. Не товсті мільйони. Був новий побуг, новий світ, нова людина і нові 
діти. І все те ледь ув'язане кінцями та вузлами. Будень тяжковагий іще поваж
чав, коли знагла залишилася самою біля гробу, що стояв пагорбом у чужій 
Землі. Знову вдовою. І коли стало скупо, аж лячно — простягнулась рука, 
повна мозолів та м'яка, що вміла так нескладно бути доброю. Людина, яка 
допомогла й не втручалася. Наче поруч, ізбоку. Відаючий друг. Тієї пільги 
вистачило Калині, щоб утриматися на одній поверхні — тій, усім відомій, 
видимій дітям, навколокруг людям. Калина бо жила ще й під поверхнею, де 
оживав Ольжич і не відступав, наче вони обоє не могли вийти з тієї пащі, де 
їхній Біль, їхнє кохання і розлучені тіла. ї неймовірність уявити яке-будь зло, 
що могло б об'явитися на їх спільному буденні, його важелях і важках. Адже 
тоді, у привітній, хоч чужій Празі, він вибрав її між багатьма. Її, Калину, що
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розгортала своє віття і прочувала всім своїм єством, що носитиме в собі 
калинову тугу, її невгаваючі шепоти й перешепоти.

І все те виникання сяйвинами пам'яті оживало, аж пекуче. І мало б 
видістатися з Калини, вирізьбитися на твердому камені, щоб стати залишеним, 
невтраченим — на віки-вічні.

Коли ж Калищі відбігала в минуле, шукаючи слів, вони до неї то наближа
лися, то відбігали. їй-бо треба було піднімати обів’яле тіло Друга, шо був для 
неї добрим. Віддавати йому Добро. І знову не ставало часу, — аж він, знеси
лений сам у собі, набряклий і безмовний, — зовсім знерухомів. І ще раз свіча 
запалена востаннє для Друга.

Здавалося, час і простір нарешті розкрилені перед Калиною. Нарешті сяй- 
вина звільнення від усього сущого. Тоді саме Калину обгорнуло щось, чого 
ніяк невтямити. Блиснуло шаленим тиском, зиґзаґувато розпиляло її надвоє. 
Чиїсь голоси, далекі та близькі.

Коли ж побачила світ, він — без гостроти ліній, як за фіранками, замряче- 
ний. І тілом — не вона, не Калина, а хтось, хто почав бути нею, як із 
розмитого ока Джакеліни. Калині важко ступати, важко вирізьблювати на 
камені те, що було.

І про Калину світ не знає. А про Джакеліну навіть дрібно збирані 
подробиці. Навіть оцей лист, що в ніч чорну писала до Джака, щоб укласти до 
тієї найтривалішої і найвідомішої труни.

Калинин лист теж писаний, він продовжений ланцюгом літ. У нього є Ад
ресат. Та немає ні труни, ні адреси. Проте, все ж таки вона є. Ота незборима 
Сила Вітчизни, що її місце на нашій круглій Землі-планеті між Европою та 
Азією, між Північю та Півднем. Місце осерединне.

І в ній паща, де Біль, як твань.
Червень, 1994.
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Ольга ПЕТРОВА

"НАПІВОБРАЗИ" КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА

(Версія)

"Найважливіше значення для часу мають 
твори безпредметні та напівобрази”.

К. Малеви

Ім'я Казимира Малевича (1875 — 1935) всесвітньовідоме. Його "Чорний 
квадрат", про я к и й  критик та історик мистецтва О. Бенуа ще в 1916 році з  
обуренням сказав як про нову "ікону", що її футуристи пропонують замість 
мадонн та безсоромних Венер\ став образотворчим знаком найновітнішого 
мислення в мистецтві.

Як засновник супрематизму К. Малевич у 1922 році визначив мету нового 
мистецтва: "Мій новий живопис не належить виключно землі... У свідомості 
людини є потреба опанувати простір, є тяжіння відірватися від планети 
Земля"2. Отже, уподібнюючи простір картини космічному просторові, він тяжіє 
до втілення категорій простору, руху, часу. За висловом В. Хлєбнікова "втілює 
час, що наказує просторові"3.

Твори Казимира Малевича мають химерну долю: відомі в колах авангар
дистів України та Роси, наприкінці 20-х років вони з успіхом експонувались у 
Польщі та в Німеччині. У травні 1927 року виставку було відкрито в Берліні; 
через хворобу Малевич, не дочекавшись її завершення виїхав до Ленінграда. 
Через зміну політичної ситуації (прихід до влади Гітлера) картини затрималися 
в Німеччині на багато років. Там, заховані друзями митця, вони пережили 
фашистські гоніння на аванґардне мистецтво і вже після війни потрапили до 
Голландії та Америки.

Передпочаток творчости Казимира Малевича виринає з перших вражень 
дитинства, що минуло в Україні. Згадуючи про нього, митець писав: "Село 
захоплювалося мистецтвом (цього слова я не знав тоді). Точніше кажучи: воно 
виробляло такі речі, які були мені до вподоби. Саме в них чаїлася вся тайна 
моїх симпатій до селян. Я з великим хвилюванням дивився, як вони робили 
свої розписи... Я наслідував усе життя селян"4.

Перші враження від професійного мистецтва пов'язані з Києвом. Саме тут 
у вітрині крамниці хлопець побачив першу справжню картину. Під час 
відвідин Києва мати купила йому етюдник та фарби. К. Малевич згодом цей 
день назове "великим". Про чари фарб майбутній художник дізнався... на 
київському даху. В автобіографії знаходимо запис: "Прийшов потрясаючий 
день... я звернув увагу на маляра, який фарбував дах. Під час обідньої перерви 
я піднявся на дах й почав фарбувати... Я покинув дах з повним відчуттям від 
пензля та фарби"5. Слово "фарбувати" у його свідомість прийшло раниие, ніж 
поняття "писати". Малевич любив це слово, вклав у нього суто авангардний 
зміст. Не випадково 1921 року, при постановці "Містерії Буфф" (режисер В. 
Мейєрхольд), де костюми та декорації були виконані К. Малевичем, художник 
написав на афіші: "пофарбована Малевичем". Першоелементи, з яких
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починається творчість, багато важили для нього. Цінуючи джерельну чистоту 
народного мистецтва, К. Малевич обирає лінію власного розвитку: "Я чітко 
уявляв собі загальну лінію розвитку мистецтва від великого іконописного 
мистецтва до коників і півників, розписних стін, прялок... як лінію 
селянського мистецтва.,. Я лишився на боці селянського мистецтва й почав 
писати картинки в примітивному дусі"6. Визначив принципові етапи: "Перший
— підпорядкований іконопису; другий — трудовий (образи селян); третій — 
“передмістський жанр” (теслярі, садівники, дачники); четвертий — “міської 
вивіски”7. Далі — відкриття супрематизму.

Творчість К. Малевича теоретично обґрунтована ним самим та прихиль
никами його генія. Тема, здавалося, вичерпана. Але...

Студіюючи великий теоретичний доробок дослідників творчости майстра, 
помічаємо, що при аналізі другої селянської серії (1928 — 1932 pp.) робиться 
обов'язковий "реверанс" у бік попередніх етапів. Мовляв, дивна якась серія... А 
дивина її полягає в тому, що зненацька перервано усталений плин супрема- 
тистської образотворчости. І якщо схилятися до того, що серія є поверненням 
до примітивізму ранніх часів, то неодмінно зауважимо, що вона позбавлена 
здорового раціоналізму та бездоганної конструктивної довершености ранньої 
творчости. Бентежать постаті з відтятими руками, з обличчями "без облич", з 
бородами, що якось ненатурально пересунулися вбік... Вражає цей невлас
тивий для методу Малевича експресіонізм. Що можуть означати чорні плями 
замість облич селянок? Невже лише гру фантазії супрематиста? Навряд, бо 
дуже далекі ці роботи від дисциплінованого теоретизування К. Малевича. В 
одній із композицій непокоїть якось недбало намальована, з одного боку 
піднята лінія горизонту. На тлі цього пейзажу написано три фігури без рук. 
Вони — ніби мішені, неначе приречені на страту люди; це майже тіні від 
людей — їх нема, їм лишилося тільки впасти і вмерти на землі, якою вже 
пішла гуляти косовиця голодомору. Ці "налівобрази", які точніше можна було 
б назвати "напівмашкарою", по суті, є втілена "фігура замовчування" реального 
життєвого підґрунтя початку 30-х років.

І ще одне: жоден із дослідників не зауважив, що серія ця за часом припадає 
на злам творчости К. Малевича — потім розпочався короткий період (1932 — 
1935 pp.) життєподібного компромісного реалізму. Чи була ця зміна такою вже 
добровільною в часи, коли на мистецтво насувалася масована атака 
соцреалізму?

В автобіографії К. Малевича нема й натяку про арешт 1928 року, що 
відбувся після повернення митця з Німеччини. За ґратами він лишався 
недовго, бо навіть вигадливе НКВС не знайшло, що інкримінувати шановному 
маестро та педагогу. До того ж був іще не 1937 рік, а лише його передвістя... 
Але у стосунках держави з інтелігенцією ця "профілактика" набирала все 
більше масовішого розповсюдження. У сталінських таборах починали зникати 
митці, вчені, священики. З посади наркома освіти знято А. Луначарського, 
який на виставці К. Малевича в Берліні зауважив, що "манера... художника... 
може мати велике майбутнє"8. Питаннями культури й просвітництва у 30-х 
роках починає керувати людина військова. Серед інтеліґенції починається 
"епідемія" самогубств, а точніше — вбивств. Саме тоді зацькований М. Бул- 
ґаков пише листа до Сталіна: "Неможливість писати для мене подібна похо
ванню живцем...". Ховали і живцем. Так, за свідоцтвом художника Петра 
Стерлігова — в'язня сталінських катівень, загинула на безлюдному острові 
красуня-художниця Віра Єрмолаєва. "Її з партією в'язнів висадили на якомусь 
піщаному острові в Аральському морі. ...Не стало Єрмолаєвої, зник і самий 
острів"9. Починаються тридцяті роки; доля українця Михайла Бойчука та 
росіянина Павла Філонова, а також багатьох їхніх учнів мають спільний 
трагічний фінал... Арешт К. Малевича, якщо подивитися на нього в контексті
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загальної політики, не був "помилкою", а лише передпочатком кривавої фан
тасмагорії, своєрідною "візиткою" "вождя народів".

Про свій арешт К. Малевич не говорив, бо, напевно, жахався повторних 
санкцій. Але не може бути сумнівів у "шоковому враженні", яке ув'язнення 
справило на витончену нервову структуру митця. Тривога, невідомість, най
страшніші припущення опанували галопуючою свідомістю художника, що 
опинився зненацька за ґратами. Арешт зсунув із місця усталені поняття, план 
художнього побуту; розум шукав виходу — опору мав знайти в найбільш 
сталих, безумовних цінностях власного життя. Для Казимира Малевича такими 
були дитячі враження: "Селяни завжди здавалися мені чисті і святкові". До сві
домосте поверталася Україна. Власне, вона ніколи не полишала К. Малевича
— завжди напувала соками його талант. Але в ті часи К. Малевич інтуїцією 
генія, може, раніше від інших відчув той біль і мор, що вже насувалися. Може, 
в мить власного "шоку", коли перероджується навіть саме бачення світу, 
художник уловив зловісний дух геноциду, яким вже тхнуло з кремлівських 
палат та з кабінетів Луб'янки. Саме тоді вироблявся там генеральний план 
нищення народів "єдиної радянської родини".

"Другу селянську серію", яка складається з шістдесяте полотен та малюнків, 
К. Малевич завершив у 1932-му — в рік першої фази голодомору на Україні. 
За концепцією авангардиста, з серії майже виключено місцевий колорит, 
локально-географічну конкретність. Марно сперечатися про те, російських, 
українських чи вірменських селян зображено: це світ, що підійшов до порогу 
власної загибелі... Але кривава драма розгорталася тоді саме на Україні. Чи міг 
би К. Малевич, для якого Україна важила так багато, не відгукнутися на цей 
біль?

У серії присутня символічність — позамиттєвість. Велику роль надано маш- 
карі, що приховала найпотаємніші жахи майстра та ідейну програму циклу. В 
ній відчутний пароксизм народної драми. Селянська країна — Україна волає в 
"Апокаліпсисі", створеному К. Малевичем. Цей зойк, ця конкретна емоція 
порушують усталену систему філософського — умовного мислення. Малевич- 
аванґардист відступає перед Малевичем -людиною з пам’яттю серця, але 
таємниця глибоко захована...

"Друга селянська серія" — це обійми художника з батьківщиною. Вона є 
молитвою митця про землю, про людей, яких він любив з усією снагою свого 
генія.

1 Бенуа А. Последняя футуристическая выставка. — Речь, 1916, 9 января.
2 Малевич К. Бог не скинут. — Витебск, 1922. — С. 15.
3 Хлебников В. Голова вселенной, время в пространстве. — ЦГАЛИ, 1919. — ф. 655. — On. 1. 
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ПРО АВТОРІВ

Роман БАБОВАЛ — поет (пише українською і французькою мовами), пере
кладач із багатьох європейських мов. Автор багатьох книг та публікацій у пері
одиці. За фахом — лікар, спеціаліст у галузі радіотерапії, онкології та ядерної 
діагностики. Живе і праціє в Бельгії.

Володимир КАШКА — поет, прозаїк. Живе в Бахмачі на Чернігівщині.

Карл КРАУС (1874 — 1936) — австрійський поет. Народився в Чехії, все 
життя прожив у Відні. У журналі, що його він редагував, уперше опублікували 
свої поезії Тракль, Верфель, Ласкер - НІ юл ер,.

Ганс Карл АРТМАНН — австрійський поет. Народився 1921 року у Відні. 
Вивчав рідкісні мови, займався порівняльним мовознавством. Тривалий час 
жив у Швеції. Один із засновників літературного об'єднання “Віденська 
група”, що вбачало своє завдання у радикальній зміні мови літератури та ко
мунікативних засобів. їхньою метою було “виявити провалля” між умовністю 
загальноприйнятої мови та внутрішніми можливостями слова.

Александер Рода РОДА (1872 — 1945) — справжнє ім'я цього поета Шандор 
Фрідріх Розенфельд. Народився у Словенії, студіював право у Відні. 1938 року 
емігрував до США.

Петро ПОТІЧНИЙ — професор Макмастерського університету (Гамільтон, 
Онтаріо).

Галина КЛІД — редактор '‘Вісника” Канадського інституту українських 
студій, кореспондентка Канадського міжнародного радіо, перекладачку. Меш
кає в Едмонтоні (Альберта, Канада).

Леопольд АВЗЕҐЕР — колишній військовий радянський цензор, який нині 
живе в Ізраїлі. У перекладі українською мовою друкуємо уривки з його книги 
“Чорний кабінет” (“Хокен”, Тель-Авив).

Михайлина КОЦЮБИНСЬКА — критик, літературознавець; активна учас
ниця правозахисного руху в Україні за часів комуністичного режиму. Живе і 
працює в Києві.

Дануга СОСНОВСЬКА — кандидат філологічних наук, співробітник Інсти
туту слов'янської філології Варшавського університету. Автор низки статей про 
сучасний стан польсько-українських літературних взаємин.

Володимир КОНІ КІН — науковий працівник Харківського державного полі
технічного інституту.

Ярина ТУДОРКОВЕЦЬКА (псевдонім) — прозаїк і журналіст, автор книги 
“Субстанції наузкрай”. Живе в Аллістоні (Канада).
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