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ЛІТЕРАТУРА

Іван ДРАЧ

НОВІ ВІРШІ
Не % *

З веселою невідворотністю,
Бо вік такий — надій катма,
Я  насолоджуюсь самотністю 
Для дум і віршів, зокрема.

Для дум осінніх літа пізнього, 
Коли в вечірній холодок 
З життя дурного і завізного 
Вже повертається візок.

Коли вже з ярмарку плуганяться 
Всі незавершені діла,
Коли і добре все поганиться 
Під хитрим логарифмом зла.

Та не здаюсь: тривожу лірою 
Запеклий світ й холодну кров,
І  в осінь теж іду з довірою,
Як у  весну запеклу йшов...

ХОХОЛ -  ЖИРАФ?!

Доходить довго до хохла!
Така вже нація пішла,
Що довго йде,
Що довго дума, на все дмуха 
І  конструктивно чуха вуха 
Об все тверде.

Від інших вже давно пішло 
Те, що до нас ще не дійшло.
Дійде хіба ?!
Повільність, вільність та воляча, 
А може, вдача жираф'яча:
Невже раба?!

А світ спішить, дурний до спіху. 
А нам то — оберемок сміху,
Ми — сміюни!
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Куди спішить — хіба до смерті!? 
А ми воли, жирафи вперті 
Старовини.

Йдемо поволі, як за плугом, 
Йдемо до волі цугом, цугом — 
Невже це ми?
Йдемо і все перетриваєм 
І  будемо над смертним краєм 
Таки людьми!?

А будемо — така вже вдача 
Нірваниста, а не ледача,
Бо з усіх зол
Завитий Вічним Архітектом 
Над розумом, над інтелектом 
У нас — хохол!*

* * *

Коли пощезла віра і надія,
Коли життя пропало в сивий дим,
А треба йти} коли кипить завія,
А треба йтиу щоб крок дзвенів твердим —

Як йти тоді? Де взяти дрібку віри?
Надіятись — коли надій катма?!
Лише Любов — одна не знає міри 
Й  тримає нас руками обома!

УКРАЇНСЬКИЙ 
perpetum mobile 

або
Машина української незалежності

Кравчучка стала кучмовозом.
Іде вперед наш рідний край.
Всупір морозам і прогнозам 
Він ще тримається, гай-гай.
Народ везе — яка різниця.
Народ підводиться з рабів.
Його всі вчатЬу а він все вчиться,
А робить так, як і робив.
В народу очі лізуть з лоба.
Де тягне таку де — крадькома.
Хай допікає лють і злоба,
Машини ж іншої нема.
До біса витягла кравчучка,
Та більше мусить — кучмовоз.

*Хо х о л — коколь (тібетського походження), означає: вінець, корона, навертя.
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Хоч кожен транспорт — хитра штучка, 
Та рух є рух, і це всерйоз.
Кравчучка стала кучмовозом.
Ще транспорт зміниться, гай-гай...
Та всупір грозам і морозам 
Так рухається рідний край...

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ

Меценате меценате 
Я  давно казала Нате 
Ви ж міняєте берети 
Та мене ви не берете 
Меценати меценати 
Я давно хотіла в НАТО 
КрЬь сибірські йшла замети 
А ви в НАТО не берете 
Меценати мецена 
Я  давно сказала на 
Ви ж мені як сатані 
Пишете жорстоко ні

ГОНОРИСТЕ

Як приндиться, як гонором чарує.
Всі без ума — Тонорія сама.
Та як не дивно, весь декор цей всує,
Бо вітер вже спідницю підійма.
Час скине велич жестом некультурним, 
Бо він декору геть не визнає.
А з-під спідниці випадуть котурни,
А босі всі на зріст такі як є...

КРУГОМ БУДУЄТЬСЯ БІДА

Кругом будується біда —
Три зверху поверхи й під сподом. 
Коли біда не є народом,
Народ на неї загляда ?!

Так тяжко, аж нема що їсти — 
Везуть цемент і пруть дошки,
А ринви мідні, а дашки?!
Хіба це всюди каґебісти?!

Кругом будується біда.
Кругом встають дзвінкі котеджі, 
Де ніжний голос донни Бейджі 
З капіталізму вигляда.
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Будуються й клянуть державу, 
Що будуватись їм дала!
Нема їм мітки і числа,
Клянуть — розкрадену й іржаву.

Кругом будується біда. 
Збудується, держава буде...
І  празником повстане будень, 
Над всі приниження й труда...

ЙОСИП СЛІПИЙ

Я  ще вчився в університеті
Коли Хрущов його відпустив з ҐУЛАҐУ
І  він до папи приїхав
Кардинал у сибірській куфайці
Згодом бачив його в саркофазі
Його профіль мене підтяв
Кардинал мертвим вернувся до Львова
Вічним приїхав додому
Гравюра Ернста Дегаспері
Найбільше йому пасує
Сонце замерзле
Звисають бурульки із сонця
Дід замотаний-перемотаний дрантям
Онуччям якимсь сталіняччям
Стоїть як будяк на одній нозі
Кирка замерзла поруч
Так кардинал не розмерзся
Воював з вічною мерзлотою
Дихав на Україну
Щоб відтанула

* * *

І  мама ще жива. І  ти ще молода.
Як повнота життя бере свої права, 
Яка легка хода, і весняна вода 
В моєму серці кригу розрива...
Все це пройшло. Потяжчала хода, 
Загусла кров і шкіра льодова 
Покрила душу у та душа жива 
Б'є ластівкою в молоді года.

Де кожна стежка — в сонце порива, 
Де кожна зірка — в душу загляда,
І  ще далеко десь росте й біда...
І  ти ще молода... І  мама ще жива...
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БАС І ПЛАЧ

Цей джміль — мужчина з оксамитним басом, 
А як він плаче, як його береш 
За голову, щоб випустить тим часом 
Співця з павучих бісівських мереж.

І  — щоб не вжалив... Хай гуде мужчина.
І  хай несе шаляпінський свій бас!
А плакав, як  зацурана дитина.
До мене — плакав. І  до всіх — до вас!

Де в нас сидить той плач, такий маленький, 
Де в нас джмелить гірке те джерелоу 
Коли ідем по линві по тоненькій 
Свого життя, а бас — на все село!

Де перехід той між плачем і басом,
Бас певності де перерветься в плач,
Коли йдемо між простором і часом 
У  павутині зривів і невдач?!

ВАТРАН

Камин затоплю. Буду пить. 
Хорошо бы собаку купить. 

Іван Бунін

Камін затопив. Віскі з кригою п 'ю.
Ніжно пещу собаку свою — не свою.

Та душа розтроюджена — де там до змін!
Бо чужий цей вогонь. Бо чужий цей камін.

Хто ж загоїть вогонь розпанаханих ран?!
А либонь не камін, а домашній ватран,

Де гуртом всі сидять, батько-мати де є,
Де на припічку всілось дитинство моє...

% % *

На що пішли мої літа ?
Туди ніщо не доліта 
Туди ніхто не долетить 
А всіх нуртує всім кортить

В ніщо пішли мої літа 
З нічого вийшли ніщота 
Марнота марна всіх марнот 
Банкрот уславлених щедрот
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Там шум шумить і дим димить 
І  серце спалено щемить 
Але вже скоро дощемить 
Ще мить лишилася ще мить.

Щ УРІ ПОЇЛИ МОЇ РОЗУМИ

Колись
Я  був дуже дурний 
І  цікавився всім на світі 
Книжки поглинав як вогонь 
Мені мало було 
Бібліотеки в селі 
Я  босим ходив у район 
У  тетіївську бібліотеку 
Де був читачем з-над усіх 
Бібліотечним щурем 
Тепер
Став ще дурніший 
І  вже нічим не цікавлюсь 
В оточенні раритетів 
Моторошно дивлюсь 
Як вогонь їсть мої розуми 
З непрочитаних мною книжок 
їх  прочитали затяті щурі 
Серед ремонтного безладу 
Все віддаю вогню 
Старанно перегортаю вогнище 
Щоб все дочитав вогонь 
Що не дочитали щурі

23. 01. 1994, Конча Озерна

РОСІЯ І УКРАЇНА

"Навіки разом".
Псевдо Богдан Хмельницький,

* а насправді — Любомир Дмитерко

"Геть від Москви"
Микола Хвильовий

Росія для України — дуже близько: смерть!
І  дуже далеко — смерть...
Лише збалансована відстань 
Розумна і корегована повсякчас 
Означає для нас життя...
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Галина ПАГУТЯК

КНИГА СНІВ І ПРОБУДЖЕНЬ

Повість

Книга ночі

Земля була холодна. Дерева хитались як колиски перед моїми 
очима коли ми обіймались на мерзлому листі тіла тремтіли перед 
тим як злитись в одне і я знала що це вперше і востаннє і хай воно 
швидше закінчиться сльози пекли очі твоє сім’я пролилось на 
мерзлу вбогу землю перемішалося з хвоєю піском листям ти 
пожалкував мені дати хоч трохи себе ми не можемо зігрітись 
запалюємо вогонь простягаємо над полум’ям руки я не втримала 

■ тебе і ти мене не втримав дерева стоять нерухомо як хрести на 
цвинтарі душа яку ми могли накликати разом спустилась на чуже 
ложе.

— Чого ти посміхаєшся? (Чого ти не плачеш?) — Тому, що мені добре. — А 
чому тобі добре? — Бо я не вмію плакати. — Боже, чому ми такі нещасні й 
неприкаяні, чому нас стороняться люди, чому нас уникають? Ніби у нас на 
чолі знак недоторканості.

— Бо ми не звідси.
І прошу: — їдь. Коли ти знову сюди прщдеш, мене вже туг не буде. — А де 

ти будеш? — Поїду, як і ти, тинятися по електричках, ночувати на вокзалі. А 
потім вернуся додому, де я завжди в безпеці. — А де твій дім? — На 
сонячному острові. — А де той острів? — Посеред ріки. — А де та ріка?...

Та на зупинці в глухому поліському селі, здригаючись від цікавих поглядів 
учнів, які вертаються з продовженої групи, я меншаю, стаю піщинкою, коли 
твій автобус зникає в тумані, бо сила моя тільки в тому, щоб похвалитись нею,
— і знову будні, холод, темрява, спогад про зачаття, ж е не відбулося.

І з тим почну мою розповідь про пекло, чистилище, рай, сни, які їх 
супроводжують, про квіти,-які вічні. Це може стати моїм заповітом, якщо я 
стану жертвою власних пророцтв.

Колись я просила Бога, щоб дав мені знак, і побачила на бруківці зламане 
лезо ножа. Ми, люди, наче спинились над прірвою, внизу якої пливуть хмари і 
синіє небо, й не можемо це витлумачити усталеною логікою. Бо зламане лезо 
ножа означає і смерть, і рягунок. Тільки власна розгубленість спонукала мене 
взятися за перо, щоб описати все, що відбудеться колись зі мною, і діється 
зараз, а також те, що трапилось з кимось іншим.

І починаю писати в чужому домі, серед чужих людей, року 1990-го, місяця 
червня, 7 числа, і від того чуюся майже щасливою, бо мусить бути хтось, хто 
хоче чути мій голос.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ З КИМОСЬ ІНШИМ. Містечко, яким проїжджав 
наш автобус, було однакового брудно-жовтош кольору, як пізня осінь. 
Поперек тротуару лежав убитий машиною жовнір, із живота якого вилізли 
рожеві кишки. Автобус не спиняючись проїхав повз нього. Вулиця попереду й
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позаду була зовсім порожня. Ніхто не зойкнув. Очі байдуже ковзнули по 
велетенському, як смерть, тілу. Чомусь я бачила це, а ніхто не бачив. Скількох 
ти задавив на своєму віку, автобусе?

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ДАЛІ З ОТИМ СОЛДАТОМ. Душа його здивовано 
повисла над розпластаним тілом, яке, мабуть, негайно обсіли б мухи, якби не 
кінець осені. Ні, вона не потребувала зойків, лементів, тупоту ніг. Душа просто 
не знала, що з нею діється. На мить вона торкнулася теплих вуст хлопця, з 
яких витікала цівка крові — очі його розкрились, щоб більше не закриватись. 
Душа сахнулась, відчужена назовсім.

Вулицею мчали машини, але, почувши що щось негаразд, почали їздити 
іншою дорогою. Тіло застигало в неприродній позі, проте лише збоку ви
давалось, що йому незручно лежати. Тепер це була всьош-навсього купа м’яса, 
автомобільна офіра. Люди теж перестали ходити тією вулицею. Вони не хотіли 
бути причетними.

Три дні душа літала навколо тіла, і ніхто не запалив їй свічки, і не поставив 
води вмитись, і не замовив молитви. Чужа людина вмерла в чужому місті, де 
не було ні церкви, ні Бога. Третьої ночі білий ангел укляк над тілом і заплакав, 
пригорнувши до себе бідну душу. Сказав їй: ’’Покинь тіло і лети туди, де була 
його домівка”. — ”А далі що?” — ”А далі я тобі скажу”. — ’’Чому ж ніхто не 
забере тіло?” — ’’Хіба сліпі його побачать? — сумно відповів ангел. — Не 
турбуйся, я поховаю його як належить. А в тебе попереду вічне життя. Мусиш 
іще трохи постраждати.”

І душа полинула туди, де мала відбути свій час.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЬ НЕ ЗІ МНОЮ. У студентському гуртожитку ти, 
Оксано, нарешті дочекалася самотності, щоб вибухнути божевільним плачем. 
Двері замкнені, хоч ніхто й не прийде, хіба якийсь п’яний. Але й це, було б 
незле. П’яні позбуваються свого іміджу і не розтопчуть навіть таргана, хоч їх 
тут аж кишить. Пали цигарку за цигаркою, падай по черзі на кожне з п’яти 
ліжок — тільки не кричи. Кричати можеш у своєму селі, чи у лісі, а тут тебе 
почують і будуть стукати в двері, питати, що сталося, чи ти не звар’ювала, 
Оксано...

Ти ж така була вдень товста, добродушна, варила на кухні борщ, і руки твої 
були червоні від буряка. Не будь дурна, ліпше сідай конспектувати на 
понеділок ’’Капітал": після того тебе одразу зморить сон. Ми всі тут самотні, 
ситі по горло радощами студентського життя, а як треба виплакатись, вип’ємо 
з коліжанкою пляшку ’’Ведмежої крові” і виплачемось разом. Бо в кожному з 
нас є потреба розкрити душу, розмалювати власне життя чорними й білими 
фарбами, довести, що нас любили і, може, досі люблять. Але ти вже кожній з 
нас це розповіла, і ніхто не хоче залишатися з тобою наодинці, бо страшно 
торкатися палаючої душі: вона пече, хоч і чужа.

Хто зробить тобі дитину, Оксано? Ти так уже дозріла для неї, що купуєш 
дитячі платтячка і складаєш у валізу. Незайманиця, якщо не вважати, що у 
десять років тебе зґвалтував п'яний перехожий. Тобі 26 років і ти вже не хочеш 
любові, лише дитини. Ти товста і негарна, а дитину можеш народити, і не 
одну. Вмикаєш магнітофон? Таки не можеш впасти зі своєю мукою в забуття, 
хочеш її залишити на касеті. Говори, говори. Тебе мусять почути.

— Розумієш, я не чекаю від життя нічого, бо зробила велику помилку. Мені 
треба було йти в телятниці. Я би випоювала теляток, годувала б, чистила. А 
потім вийшла заміж за простого шофера. Але, на свою біду, я вміла писати 
гарні твори про різні пори року, навіть вірші писала про сінокіс. І попхалась у 
науку. А тепер мені двадцять шість років і я нікому не потрібна. І знаєш, я 
вірю в долю й лихе око. Хтось закляв мене, щоб я не мала щастя. Люди
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стороняться мене, хоч я до них усією душею. Певно, вони відчувають, що я 
покрита злом, наче другою шкірою. І що їм до того, що я віддираю її з м’ясом 
і кров’ю? То хіба мені болить. Маю стільки всього висловити, що не вистачить 
людей, аби все це змогли вислухати. Я — вулкан, який то дрімає, то вибухає, і 
в нього не меншає сили.

Я вмру в гуртожитку, бо їх більше на світі, ніж домів, де можна бути 
незалежним. Усе зло йде від них. Вони крадуть у нас дітей, роблять 
безплідними. їх вигадав диявол. Після гуртожитку мені вже не страшне пекло. 
Я, українська дівчина з українським ім’ям Оксана, не маю свого дому, не маю 
сімї, не маю вишитих рушників. Я курю "Ватру", спшо на казенному ліжку, 
пишу шпаргалки до екзаменів. Мені треба поставити пам’ятник за те, що я ще 
живу в чужому домі на своїй землі, і ніколи не матиму свого. Амінь.

Ти відчиняєш вікно, Оксано. Не дивися вниз. Ось білий голуб падає тобі в 
руки. Вже глупа ніч. Треба спати. Не забудь вимкнути магнітофон.

ТЕ, ЩО ТРАЛИЛОСЯ З НАМИ. Сьогодні ми ходили з Ладусею по місту. 
Дивилися на картини, розвішані на продаж. Не купили ні Христа, ні 
Богородиці, ні ангелів, ні пейзажу з березами, ні Данила Галицького. І молока 
не купили, бо вже не застали. Зате хліб, слава Богу, ще є.

Доню, коли ти виростеш, не питай мене, чого Христос роздягнутий і 
прибитий до хреста. Він добровільно пішов на це і жалкував лише, що поряд 
не було великої білої руки Батька.

ТЕ, ЩО ГРАПИЛОСЯ З НАМИ ВСІМА. Ми молимося лише одному 
Богові — Втечі. Мусять бути поїзди, які відвезуть нас у кращий світ, подалі від 
убогості й безнадії. Срібні нічні храми мертвлять лиця тих, хто покидає усе, 
хай не назавше, але й цього досить, щоб здобути значимість: стати одним із 
сотні, котрий прибуде в пункт призначення з пункту відправлення. Наші 
заяложені паперові іроші йдуть на утримання храму та його жерців. Ми 
мусимо вмилостивити тих жерців, щоб вони прийняли наші щирі офірування. 
Назад дороги немає — сніг.

Ще годину тому я стояла серед засніженого Львова з валізкою, де було 
кілька книжок, якісь лахи і платівки. Видовисько чужих золотих вікон було 
нестерпне. Яка ж це моя земля, коли мені нікуди прихилити голову і треба 
тікати в іншу чужу землю? Мовчання довго супроводжуватиме мене в мандрах. 
Холод і спрага відлічуватимуть у мозку багато ночей. Замість готелів я 
ночуватиму в смердючих халупах на розкладачках, або сидітиму на вокзалі 
серед повій, злодіїв, ексгібіціоністів і просто волоцюг. їхні воші перелізуть на 
мою голову, їхні червоні від безсоння очі стрінуться з моїми. їхні спини 
підпиратимуть стіни храму, і їхня молитва буде єдина: "Хай швидше настане 
день!" А тоді — перший тролейбус, м’яке сидіння, короткий сон, якась тепла 
страва в їдальні. Ось він, інший світ. Тільки равлик щасливий, бо носить свій 
дім із собою.

І тільки якось на світанку я почула голос сестри і збігла вниз зі сходів у 
порожній вестибюль. То була галюцинація, але від чого ти мене врятувала, 
сестричко?

ТЕ, ЩО ТРАЛИЛОСЬ НЕ ЗІ МНОЮ. Я — Марія Титівна. Мені 80 років. 
Я вже майже сліпа, але ще при пам’яті. Як моя бабця вмирала, заповідала: 
"Годуй птичок". То я насиплю на підвіконня крихт і годую. Бабцю слухаю. 
Директор сварився, а потім перестав.

(Я пережила свого чоловіка і сина. Переживу, напевно, цілий світ, бо 
залишились тільки я і пташки. Нам потрібно трохи хлібця. Поклюємо і 
дивимося. Я — у вікно, пташки — на мене).
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ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЬ НЕ ЗІ МНОЮ.
— Ксеню, відійди від брами, бо машина задавить!
— Ксеню, тобі не можна страшити дітей, бо ти каліка. Сядь на лавку. 

Дивися, як Мотя чемно лежить у ліжечку. Як станеш стара, то тебе будуть 
годувати з ложечки і пісяти будеш на клейонку.

— Я кому сказала, Ксеню?! Дивися, йде директор. Він зараз спитає, чого ти 
зуби скалиш коло брами і чого без трусів. Не плач, бо закриємо в темній 
комірці Послухай ліпше радіо. Шануйся. Ми тебе звідси нікуди не 
відпустимо, коли тебе рідна мама запхала. Зроби хатку з прутиків, а я потім 
прийду подивитися.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЬ НЕ ЗІ МНОЮ. Коли у січні зацвітуть яблуні, а у 
липні випаде сніг, місяць пропливе так низько над землею, як повітряна куля, 
коли третина вод стане гіркою, а діти не матимуть ні очей ні вуст, тоді настане 
час Великого Божевілля. Люди відкопають усіх своїх мерців, щоб їх оживити, і 
тяжкий сморід отруїть решту світу. Треба заткнути свій ніс, докторе.

Так, ви пророкуєте прихід нового Месії. Але то буде Антихрист. Ви хочете 
створити антисвіт і чекаєте Месію. Якби я був божевільний, то вірив би разом 
із вами. Я вмру у бруді й болоті Звідки взятись добру, коли його нема? Я не 
пророк, але бачу, що добрі люди — слабкі, затоптані, як квіти при дорозі. І ви 
їх помалу втягуєте у вашу розпусту, змушуєте жити в тісноті, бідності, 
глумитеся над їхньою невченістю. А все тому, що нема коло них Христа, аби 
заступився. Але він прийде, мусить прийти. Почитайте Божі книги, докторе. 
Доки не сповниться все, що в них написано, доти не знайдеться нової 
мудрості, і доти будуть доми вар'ятів. Хоч ліпше нас випустити на волю, не 
лікувати. Та ви боїтесь, аби ми вас не навчили жити інакше. А ми б сховалися 
в лісі і там жили.

ТЕ, ЩО СТАЛОСЯ З НАМИ ВСІМА. У нашому звичному світі нема 
дверей, хоч нібито їх багато. Але вони не зачиняються. Двері є тільки в тюрмах 
і божевільнях, а наші може відчинити хто завгодно: вбити, обікрасти, 
згвалтувати чи відвести туди, де є справжні двері. Наші двері — паперові чи з 
прошилої дикги, а наші вікна сталеві, непроникні, щоб ми з них не виглядали 
і не вистрибували. За нашими дверима — прольот сходової клітки, що пахне 
гнилою капустою, котячою сечею і старістю вбогих бабусь, котрі цілі дні 
проводять у черзі за молоком і мороженою рибою, а ввечері рано гасять світло 
і незмигно дивляться в стелю, наче вже померли.

Чому це так — не варто довго думати. Це — наш простір, вирахуваний до 
квадратного сантиметра, наш час, що нас не гідний, але вже триває кілька 
поколінь. Мухи в павутинні, бджоли, які збирають отруту, кліщі, що живляться 
теплою кров'ю — Ера комах, котра настала після людської ери.

Але те, що трапилося не зі мною, не має кінця. Я майже забула, що зі 
мною трапилось. У мене вже не буде захопленого погляду дитини, яка 
дивиться з-за дротяної сітки, що відгороджує одне подвір'я від другого, як 
бавляться інші діти її м’ячем. Але я Ще можу бути дверима для своєї дитини. І 
вікном, розчиненим навстіж. Нема більш нічого, крім цих дверей і вікна, але 
без них немає Дому.

ЩОВЕСНИ ДО УРОЖА приїжджає вуйко Левко і вирубує старі дерева. 
Садить нові, але ті або не приймаються, або вироджуються. Земля втомилась 
родити. Яблука гниють на гілках. Вишні щораз дрібніють. Тільки раз у сім 
років буйно родять сливи.

Коло річки ми маємо невеликий сливовий сад, що його посадив мій дід. Я 
так тішуся цим старим садом... бо зараз не садять садів, а він хоч трохи мій.
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Нині ми лише говоримо про сади, яких ніколи не посадимо. У нас немає 
землі. Вона тікає нам із-під ніг. Мусить щось статися. Для кінця століття 
характерні есхатологічні почуття. Але щось станеться, бо земля начинена 
трупами і паразитує на людській енергії, витративши всі свої сили на боротьбу 
проти існування. Вона породить монстрів, а потім сама оживе.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ЗІ МНОЮ. Коли я покинула місто, у якому 
прожила майже рік, було літо. Ночі мучили мене тяжкими снами, вдень 
переслідував страх. Я приходила на подвір’я колишнюю панського дому, 
лягала в густу траву, лицем до землі — мені від того ставало легше. Я ніби 
спала: свідомість вимикалася, тіло не відчувало ні холоду, ні тепла. Але десь на 
дні мозку борсалось відчуття недовговічності того стану. Годинник цокав і 
кожна секунда наближала мене до того часу, коли слід щось робити. Я не 
могла вижити в місті, яке покинула, а воно протягувало до мене щупальці- 
лисги і могло задушити.

"Одне дерево, дві руки, три лебеді і чотири гілки. А зозуля — один і два, а 
зозуля — три і чотири”.

Допомогти мені зможуть, коли я стану на ноги. Лежачого не б’ють, але й не 
піднімають.

Я не могла вмерти, бо вже пробувала це зробити ще там у місті, в порожній 
кімнаті гуртожитку, куди ще кілька годин ніхто не зайшов би, де не було ні 
постелі, ні стільців, лише брудний стіл і сміття. Я різала руки тупим ножем, 
пила якісь ліки, а вихід був поруч — відчинене вікно на п’ятому поверсі. Потім 
я вийшла в коридор, зустріла свою коліжанку і попросила, щоб викликала 
швидку, аби мене забрали в психлікарню. А вона взяла мене за руку і повела в 
кафе снідати, де було затишно, чисто і на сто пиках стояли квіти. Галя розмов
ляла з приятелем, а я тремтіла від страху, що не витримаю і почну кричати.

Я ніколи не кричала. Я не вмію кричати, хоч у цьому є велика полегкість: 
вирвати з себе відчай і кинути його під ноги. З тих пір у мене збереглось 
бажання жиги тихо зовні, уникати натовпу і спілкуватися з тими, хто любить 
мене і прощає. Коли я розмовляю з людиною нещирою або злою, то ніби 
знову опиняюся на порозі тієї порожньої кімнати, але нікому взяти мене за 
руку і відвести до сонячного кафе. Я знаю свою силу, але не розумію, чому 
така схильна до відчаю.

Мені тоді було дев’ятнадцять років, а зараз тридцять два, але я ніколи не 
хотіла б поїхати в те місто. Воно мене надламало, змусило шукати захисту й 
самоізоляції. Якби не цей рік, я б писала інакше, не озиралась би на тих 
нещасних людей, серед яких колись жила.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ З НАМИ ВСІМА. Наша віра подібна до зрізаних 
квітів. Коли одні зів’януть, ми купуємо інші. З огидою виливаємо застояну 
тягучу воду, набираємо свіжої. Я кажу "ми", бо коли йдеться про віру і Бога, 
ніхто не може почувати себе самотнім. Я — то є ми.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ЗІ МНОЮ. Колись я бачила міліцейську машину. Із 
заґратованих вікон виглядали жінки. Вони, напевно, заздрили моїй свободі, 
але в ту ж мить я ніби опинилася серед них і з такою самого тугою дивилась 
на сонячну вулицю. Мені не потрібні були ні руки, ні нош, ні все тіло, але я їх 
мала. І це було нестерпно, бо на тіло можна плювати, бити його. І це мало 
відбутися, хоч я глибоко каялась, і вірила в Бога, а він, ковтаючи сьози, 
співчував мені, та нічим не міг допомогти.

ТЕ, ЩО ВЖЕ НІКОЛИ НЕ СТАНЕТЬСЯ ЗІ МНОЮ. Кущ із рожево-біли- 
ми, неймовірно пахучими квітами. Мені — три роки. Я вперше побачила його
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і запам'ятала назавжди. Він цвів коло нашої хати сорок років, доки не засох. 
То була настільки замкнена в собі істота, що не лишила по собі нічого. Всі 
намагання прищепити чи випростати з насіння щось подібне, кінчалися 
невдачею.

Смерть тата. Останні тижні він майже не приходив до пам’яті, лише стогнав 
і кричав. Коли йому легшало, просив полуниць. Одного разу пішов за ними на 
город і впав. Це страшно — піднімати батька, коли він лежить немічний, а ти 
сама ще дитина.

ТЕ, ЩО МОЖЕ ЩЕ ТРАПИТИСЯ ЗІ МНОЮ. Зустріну людину, через яку 
пізнаю себе справжню.

Пройду повз жебрачку з дитиною, не подавши їй милостині.
Посаджу садок і народжу другу дитину.
І те, що не підлягає сумніву: помру. Тільки якою смертю? Коли — це не 

суттєво. Над хатою, де має померти людина, літає чорний крук.

НАМАГАЮСЯ ЗГАДАТИ ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ КОЛИСЬ ЗІ МНОЮ, але 
доторк до власної пам’яті нагадує доторк до равлика — він одразу ж ховається 
у свою хатку. Навіть коли згадуєш усе в образах, яких не можна передати 
словами. Я не вмію красно говорити і тому не вмію писати, бо це одне й те ж. 
Але в оцьому лепеті моя суть. Усю правду сказати неможливо, але й неправду 
так само. Я не хочу створювати собі імідж, як ведеться в цивілізованому світі. 
Це все одно, що підгримувати в належному стані старе взуття, яке зненавидів, 
але ходиш, бо бути босому небезпечно для здоров’я. Або ще: зле, коли з-під 
маски виглядає чиєсь справжнє лице, вбоге, негарне, безпомічне. Є лише один 
спосіб самооборони — бути доброзичливим. Я не так уже й мало отримала в 
своєму житті ляпасів, але вони ніщо у порівнянні з постійним страхом, що 
тебе побачать голою.

ТЕ, ЩО МУСИТЬ НЕМИНУЧЕ СТАТИСЯ. Моя дочка вдягатиме мої 
сукні.

Якогось дня я залишуся зовсім самотньою і здивуюсь, що знову. Моя 
юність була нестерпно самотньою.

У мене житимуть коти, пси і рибки в акваріумі: чорні й золотисті.
Я прочитаю нарешті Марка Аврелія.
Але багато бажань залишиться нездійсненними, бо вони надмірні. їх 

здійснення може спотворити мою душу, і я її не впізнаю, а значить, не 
впізнаю себе. Багато спокус проходить нині повз мене. Я могла б торкнутися 
їх рукою, але чи стану від того кращою чи мудрішою? Я не хочу мати мудрості 
згризеного роками тіла. Та й кожна помилка нищить довкола мене щось таке 
саме ніжне й чисте, як квіти.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ З НАМИ ВСІМА. Співробітники однієї установи 
вирішили провести вихідний день у лісі, збираючи гриби. Поїхали автобусом, 
назбирали грибів і поїхали назад. В останню мить зауважили, що однієї жінки 
нема, але чекати на неї не захотіли. Ту жінку знайшли на третій день. їй стало 
погано з серцем. Ім’я їм — легіон. Покинутим у лісі, посеред площі, посеред 
танцю, посеред великого дому, в якому живуть тисячі людей; покинутих 
дітьми, батьками, друзями. Кожен із нас потенційно Тимон Афінський.

Ми захищені непотрібністю як саркофагом. Беззахисність тут — лише риса, 
яка може бути, а може й не бути. Мертве тіло в лісі не беззахисне. Лише не
потрібне. Як таке, що здатне викликати докори сумління.

Хвала юрбі, яка дробить на безліч крихт гіркий хліб сумління, і розчиняє 
його, наче в оцті, у поті свойого тіла. Вона не має спільного розуму, як мураш
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ник чи журавлиний ключ. Але ж яка юна сильна, коли йдеться про подарунки чи 
жертву. Її таємниця така' сама, як таємниця річки, що знає, куди легше плисти.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ЗІ МНОЮ. Коли я довго живу сама і ходжу по 
вулиці між чужих людей, то ніби вгадую їхні думки про мене. Хоч між ними є 
люди, замкнені на сім замків, є завтрашні мертві і завтрашні новонароджені.

Кожен день бачу бабцю, котру не можна назвати ні божевільною, ні 
жебрачкою. Вона час від часу каже тихо і виразно: ’’Ищите спасения душ!" 
Певно, вона теж читає думки і, коли відчуває щось лихе, говорить: ’’Ищите 
спасения душ”. У руках вона тримає сіточку. Щось купує, хоч я ніколи не 
бачила її в черзі. Живе бабця, напевно, в отій маленькій вуличці. Довколишні 
вулиці заселені чужинцями. Справжні господарі зогнили в Сибіру. Двері 
чудових будинків поламані, стіни обписані матюками, бруківка засмічена. І 
бабця говорить: ’’Ищите спасения душ!”

Де його шукати? Жити чистому серед нечистих — неприродно й негідно. 
Але й бути таким, як усі, без тіні гідності, теж нестерпно. Велика помилка 
гадати, ніби юрба однорідна й безлика. Якби це було так, її легко було б 
схилити до добра й любові. Але юрбу можна підкорити лише страхом, як 
кожного з нас. Страх знає наше слабке місце. За Христом пішли не від страху. 
Він викликав подив не чудесами. Він робив їх не для того, щоб привернути 
увагу, а щоб допомогти людям. Та й чудеса його були прості: нагодувати, 
напоїти, зцілити. Але навіть він не зміг усім допомогти й обіцяв повернутись. 
А його пришестя чекають зі страхом.

АВТОПОРТРЕТ НА ТЛІ УЯВНОГО ПЕЙЗАЖУ. Я стою спиною до Урожа, 
який саме зацвів усіма своїми черешнями і кущами терну коло плотів. Я стою 
лицем до лісу, який теж цвіте черешнями й терном. І небо так само строкате.

Але на знімку нема ні мене, ні квітучих садів. Чорна пляма на сірому тлі й 
вивернутий камінь, схожий на чобіт. Чорна пляма — це не я. Мене не було, 
коли фотографували. Й Урожа з його садами теж не було тієї хвилі. Все 
замінила пустеля. Вона прибігла і стала між мною і лісом.

А фотограф після того випадку більше не приходив. Він посварився з 
Богом і тепер будує Вавилонську вежу. Та й нам, певно, уже не вдасться 
порозумітись. Кожен, хто бачить ці фотографії, каже, що то море. Колись, у 
якусь там еру, тут і справді було море.

ТЕ, ЩО ТРАПЛЯЄТЬСЯ З КОЖНИМ. Світ після дощу нагадує дитину, 
котра щойно перестала плакати. Вона забуває свій плач так само легко, як ми 
похмуре небо. Чому ми так легко не прощаємо іншим того прикрого 
враження, яке вони на нас справляють? Нелегко прощаємо. Зникає тягуча 
нудьга буття, страх перед смертю — "Радість, радість, іскро Божа!” То 
неправда, що щастя не існує. Воно — нетривке. Все на світі нетривке. Вічно 
безхмарне небо перетворює душу в пустелю.

ТЕ, ЧОГО МИ НЕ МОЖЕМО РОБИТИ. Чи легко думати про Бога, коли у 
нас нема дверей, за якими можна надійно зосередитись?

Як ми можемо все життя мріяти про власний острів, коли у нас нема навіть 
даху над головою? Адже в нас у крові впевненість, що ми не досягнемо нічого. 
Страх фізичного знищення зробив нас блідими відбитками людини. Тільки 
самопожертва вбогих духом, які ніколи не стануть багатими, — знак Бога, чого 
б ми могли досягнути, якби хотіли.

ТЕ, ЩО МОГЛО БИ СТАТИСЯ ЗІ МНОЮ. У семимісячному віці я пере
жила клінічну смерть.
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У 18 років мене зустріла жінка й сказала: "Віднеси цього листа в отой 
будинок, у таку-то квартиру* Я глянула на той будинок і відмовилася. Він був 
напівзруйнований і брудний. Через місяць там розкрили страшний злочин: у 
підвалі знайшли трупи замордованих дівчат. Комусь було потрібно, щоб я не 
піддалась автоматизму.

У 19 років посеред білого дня якийсь маньяк приставив мені ножа до 
спини. Я торкнулася цього ножа. Це був столовий, з округлим кінцем. На 
щастя, над'їхала машина, і я втекла.

Три різні випадки. Саме випадки, бо смерть не може бути випадковою. 
Вона приходить тоді, коли їй велять.

ЩО Ж УСЕ-ТАКИ З НАМИ ТРАПИЛОСЬ? Портрети людей часів 
Ренесансу випромінюють духовність. Настає сімнадцяте століття, і світло 
гасне. Людство ховається від сонця, запалює світильники. Пейзаж за вікном 
втрачає перспективу. Що ж утратили ми, що примусило нас ховатись?

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ЗІ МНОЮ. Друзі, як завжди, далеко, пишуть мені 
листи. Ми вже не чекаємо від долі разючих змін. Ми боїмось нещастя і хочемо 
втримати те, що належить нам по праву: спокій і почуття власної гідності Ми 
й досі не схожі на інших, але руки наших дітей стримують нас. Ми маємо кого 
захищати. У нас є нарешті ті, кому ми потрібні. Ми дедалі рідше купуємо 
дорогі альбоми, платівки, прикраси, дбаючи про те, щоб наші діти мали 
молоко й іграшки. Ми виростимо наших дітей і вернемось кожний у свій 
Уріж, щоб нікому не заважати.

ГОЛОС, ЯКИЙ ЖИВЕ В МЕНІ, ЧИ ЯКАСЬ ІНША ІСТОТА каже ось що:
— Ти боїшся, щоб тебе не спитали, що ти встигла зробити у свої тридцять 

років. Через те ховаєшся, хоч таке питання може поставити хтось із твоїх 
п’яних знайомих, І сказати, що ти не мовчала, або мовчала, коли слід було...

Я зараз відповім своєму п'яному знайомому:
— Боюся, бо знаю, що зло накопичується в душі, як отрута, і до нього 

звикаєш. Боюся звикнутися з ним. А мовчати чи не мовчати ніхто мене не 
змушував. Я не знаю, що таке "коли слід було". Це — вислів з рабського 
лексикону.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ЗІ МНОЮ. Крісло, в якому я оце пишу, куплене в 
комісійному магазині за п’ять карбованців. Воно саморобне. Високе, з 
поручнями і прямою спинкою, оббите червоним плюшем, що вже трохи 
обдерся. Думаю, що його зробив якийсь дід і провів у ньому немало днів, 
дивлячись на захід сонця за дахами міста. А коли помер, то спадкоємці 
відвезли крісло в комісійний магазин і, певно, дуже лаялись, що його оцінили 
так дешево. Купу старих книжок викинули просто на вулицю, де їх 
попідбирали перехожі. У квартирі хтось поселився і забілив стіни, які зберігали 
відбитки пальців старого.

Вночі у кріслі, певно, спав песик. Чи відшукав він свого господаря між 
зірками? Чи не заблукав?

ТЕ, ЩО БУВАЄ ЩОДНЯ. Мені доводиться думати, про що ж писати далі.
Донька збирає на подвір'ї пір'я голубів та ворон і приносить мені. Я ставлю 

його в глечик і думаю, навіщо воно нам.
Купую на ринку квіти і теж думаю, навіщо вони мені, мертві.
Іноді здається, що іграшці, певно, прикро лежати на підлозі, й кладу її на 

місце. Або книжці теж прикро, що її не купують, бо вона пошарпана, та ще й 
сам лише сьомий том Діккенса, а не всі разом. Так я купила колись "Крам-
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нидю старожитностей" із дарчим написом ’’Любочке в день рождения. Будь 
счастлива”.

Це так, як ловити в метро квіткового жука і везти його з "Вокзальної*” до 
’’Святошина”, щоб випустити на зелений моріжок.

Це так, як віддати сім копійок алкоголіку з заячою губою, якому не 
вистачає на пляшку.

Це так, як подарувати дорогу книжку людині, якій вона менш потрібна, ніж 
тобі.

Це так, як витерти сльози рукавом, а не хустинкою.

ЩО МУСИТЬ ЗІ МНОЮ ТРАПИТИСЬ. Колись я перестану відчувати 
трепет перед Новим роком. Гарних років у мене було так мало, що їх навряд 
чи додасться.

Рано чи пізно я розучугь писати. З якою радістю раніше мене вів сюжет, як 
я квапилась дійти до завершення, а тепер прошу: "Почекай!" Серце 
заходиться від бігу, від щоденної гонитви за харчами для Ладусі болять ноги. 
Що мені лишиться, коли я напишу і цю книгу, таку саму гірку, як попередні? 
Попри все те, якби хто знав, скільки в мені радості, спокою, рівноваги...

Чорна тінь падає на мене. Звісно, це не моя тінь. Вона б тоді падала на ін
ших. Хтось примушує мене серед ночі прокидатись від жаху, але цей жах 
якийсь урочистий. Необхідно визволити свою радість, але, доки я не знатиму, 
чия то тінь падає на мене, доти нічого не вдію. Скільки разів мені снився по
кійний тато. Він приходив, страшний і мертвий. Я його не пускала до хати, 
щоб він не перелякав мами. Кричала: "Йди, ти — мертвий!" Тобто, йди, бо ти 
мертвий. А що, як колись і мене так само виштовхнуть за двері, бо я мертва і 
приношу в дім страх. Коли мене розпізнають раніше, ніж я зроблю це від
криття.

Може, як колись навчусь дивуватись. Усі свої нещастя я змалечку приймала 
як щось природне. Коли б навіть якийсь вар’ят ударив мене по лиці, я б 
уважала, що він має на це підстави.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ З КИМОСЬ ІНШИМ. Дедалі більше людей щезає 
без сліду. Дівчинка тринадцяти років поїхала до міста й не повернулась.

Бабуся, 77 років, іде до сусідки поверхом нижче й зникає.
Щоб зникнути, не треба бути у певному віці. Кожен із нас може зникнути, і 

кілька днів радіо оголошуватиме наші прикмети, але марно.
Про моє зникнення радіо ще не голосить. Я можу щезнути і ніхто про це 

не знатиме. Бо я тут сама, й у мене багато місць, де я можу бути, але де мене 
нема. Ось що таке свобода, сестра самотності.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЬ НЕ ЗІ МНОЮ. Ця жінка живе у домі з привидами. 
Вночі вона чує, як у сусідню порожню квартиру приходить юрба людей. Вони 
п’ють, співають, потім б’ються між собою, а коли змовкає останній зойк 
убитого, настає тиша. Жінка лежить у своєму ліжку й плаче від безсилля, бо не 
може перешкодити вбивству. Це все нагадує виставу.

Щоночі ллється вино і кров, щоночі б’ється посуд. Сусідка повертається з 
нічної зміни, коли все прибрано, труп схований у підвал. П’є чай і йде спати. 
Але одного разу, прокинувшись, заходить на кухню і бачить ніж, встромлений 
у хлібину так, що кінчик леза застряв у столі. Коли у неї вихідний, вона йде 
ночувати в сусідню квартиру і чує за стіною все, що відбувається в її хаті. 
Обидві жінки знають: зарадити нічим не можна. Вони приречені до кінця 
життя бути свідками вбивства. Це вже нагадує не виставу, а покуту.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ З КИМОСЬ ІНШИМ. Коли я була зовсім малою, 
ми з сестрами сиділи в хаті й чекали на маму, яка поїхала до міста. Я добре
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пам’ятаю, що тоді падав холодний дощ і нам було не по-дитячому сумно. Того 
дня мали ховати дівчинку-семикласницю, яка ступила на обірваний провід. 
Сестри казали, що вона може ожити в могилі і задихнутися.

Мама приїхала і привезла нам бісквітний торт із рожевими квітами й 
зеленими листочками. Ми їли той торт без радості. Може, мені передався 
настрій сестер, бо я дуже добре уявляла собі, що таке прокинутись у труні під 
землею.

І тепер бачу, як та дівчинка йде надвечір зі ніколи, з портфелем у руці, сама 
під вітром і дощем, як квапиться, бо змерзла й голодна. По дорозі хлюпає 
вода. Вона оминає її й хапається рукою за дріт, щоб не впасти.

ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЗ. Трава така висока й непролазна, ніби я 
знову стала дитиною. Вона заполонила город. Я боюсь туди навіть зайти. 
Здалеку дивлюся на білі лілеї коло картоплі, що починають цвісти. Трава якась 
дивна, і на деревах нема ні вишень, ні черешень, ні яблук, бо весною цвіт 
засипало снігом. Але можна ходити в ліс і дивитись на захід сонця з тераси 
покинутого дому. Побачити на річці чорного лелеку і величезний кущ 
червоних маків, каміння довкола якого всіяне пелюстками.

ТЕ, ЩО НАЙБІЛЬШЕ ЗАСМУЧУЄ. Мій серединний світ. Уріж лиша
ється гірко самотнім і недоторканим навіть для мене. Він знову виштовхує моє 
чужорідне тіло за свої межі. Чи можна без кінця повертатись і покидати його?

Нестерпно болять ноги ось уже п’ятий день, а я не можу знайти причини, 
бо надто втомлена, щоб її шукати.

Ззовні нічого не проникає. У просторі, наповненому запахом лілій і заново 
асфальтованої дороги, гуснуть телефонні дзвінки. Листи не падають на дно 
поштової скриньки.

Я лишаюся непоміченою там. А там я лишуся непоміченою тут.
Вже не рву квітів, але хіба моє ставлення до людей, здебільшого, не байду

же?
Мої самотні друзі. Пам’ятаю, як мені було сумно, коли я не мала сім’ї і 

входила до чужої, почуваючи власну неповноцінність. Тепер я знаю, що дума
ють мої друзі, коли приходять до мене. Намагаюся втішити їх подарунками, 
розважити, але якимось чином їхня присутність підточує мій тимчасовий дім. 
Тому ліпше нам зустрічатися на нейтральній території. Річ не в тім, що я хочу 
захистити власну сім’ю. Річ у тім, що в моєму домі ми нерівні.

ТЕ, ЩО ПОЧИНАЮ ЗАРАЗ УПІЗНАВАТИ. Впізнати себе у комусь і 
злякатися — зовсім інша річ, ніж упізнати себе в собі. Думаю, саме це мав на 
увазі Сковорода — маю велику спокусу перекласти його ’’узнай себе" як 
"упізнай себе". Ніхто чужий не може дати про мене неспотворену картину. 
Сковорода не прагнув створити школи самовпізнавання, бо будь-яка школа — 
насильство.

Я не можу жиги зараз так, як мені хотілося б, попри всю мою 
невибагливість і внутрішній спокій. Не можу піти туди, куди мені хочеться, і 
повернутись коли завгодно. Тільки пізно ввечері, коли зникає годинник, я 
належу сама собі, тобто мої мозок і тіло не зазнають ніякого насильства. Це, 
мабуть, єдиний привілей кожної людини — слухати себе, бо аскетизм — це 
дієта для хворого.

ТЕ, ЩО ВЖЕ КОЛИСЬ БУЛО. Ніби бачу хлопчика, у якого засмикана зла 
мама, котра плаче ночами на кухні з подругою за пляшкою вина, нарікаючи на 
нещасливу долю. А хлопчик, коли раптом прокинеться, напружено вслухається 
в їхню розмову. Він уже знає, що таке злидні і що не в усіх так. І личко його
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бліде від постійного перебування у місті і він упевнений, що, якби у нього буї 
тато, їм би жилось краще. Якогось дня він не йде до школи, а блукає, 
шукаючи свого батька. Гадає, що впізнає його з фотокартки. Знаходить безліч 
чоловіків, схожих на батька, але не насмілюється ні підійти, ні спитати, бо вів 
уже достатню дорослий. Усі обличчя на вулицях — це маски, і всі обличчя на 
фотокартках — теж маски. І нічого ця дитина не вдіє.

ТЕ, ЩО НАЙБІЛЬШЕ МЕНЕ ПРИГНІЧУЄ. Я не можу звільнитись, не 
можу вийти.

Час тече і все змінюється. Світло тече і само змінюється, бо воно має 
джерело.

Відсутність доброго зору. Мої очі не здатні надовго зосередитися на чомусь, 
ні охопити світ в одній миті його існування.

Я не маю змоги бути одночасно уважною й доброзичливою до всіх речей і 
всіх істот.

Всі ці мої скарги пов’язані одна з одною і є по суті єдиною скаргою, з якою 
я звернулась би до Бога в одній зі своїх покірливих молитов.

ТЕ, ЩО НАЙБІЛЬШЕ МЕНЕ ТІШИТЬ. Запах верболозу, що йде від мого 
волосся.

Моя стара кішка, що спить на кріслі, дуже рада, що я приїхала, бо я 
нарешті її зрозуміла.

Спека і змога ходити босою.
’’Книга ночі”, яку я закінчу, коли захочу.

ТЕ, ЩО НЕОБХІДНО УСВІДОМИТИ. Віднедавна я почала думати над 
тим, чим раніше не трубувалася: чи не йде моє життя намарно? Адже мені 
легше жиги у вигаданому світі. Я не повинна його зраджувати. Мені судилася 
роль творця, а не виконавця. Хай світи, які я вигадую, недосконалі, але в них 
перенесені деталі з того світу, де я змушена жити; і я не надто високо стою, 
щоб упасти й розбитися. Вони, як моя дитина, з плоті й крові. Тим паче, що 
кожна людина здатна створити багато світів. Я не знаю, звідки у мене ця по
треба, як вона виникла. Певно, це сни. Всі мої книги народжені снами, чи на
півсонними видіннями. Довколишній світ — це уламки, з яких я творю інші 
світи.

Ліс, гори, річка, поле. Каміння на березі річки, у воді. Дві гори, між якими 
вона тече. Високі трави. Різні ракурси, різні пори року. І вітер, що зриває дахи 
і викорчовує дерева. Це — дійсний світ, і уявний, коли в ньому оселяються 
люди, яких я не можу навіть описати, бо це не так важливо.

Чи все це не свідчить про нереалізовані можливості, про те, що я 
опинилась не там, де мала б опинитись, хоч мої світи досить привабливі? Там 
дім може не мати даху, але завжди надійно захищений. Він захищає мене, то 
навіщо мені звикати до реального світу з його ворожими стосунками?

ЩО НЕ ДАЄ МЕНІ СПОКОЮ. Якось мені привиділось, ніби наді мною 
стоїть хтось високий і темний. Змахує ножем. Я кричу й отямлююся. Нема 
нікого. Тільки біль у серці. Це не був сон. Це був прихід із якогось створеного 
мною світу, в якому теж існує зло і смерть, але вони існують не для того, щоб 
мене знищити, а щоб застерегти.

КІЛЬКА РОКІВ ПІЗНІШЕ, ЗОВСІМ НЕДАВНО. У старих будинках 
присутні тіні багатьох людей, що колись там жили. Я не боюся.

Спочатку був сон, ніби я заходжу до темної кімнати й хочу увімкнути 
світло. Торкаюсь чогось м’якого й вологого, чого не повинно там бути. Раптом
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хтось хапає мене за плечі й підкидає в повітря. Я відчуваю доторк до своєї 
потилиці не то дзьоба, не то носа. Ця істота вперто тягає мене до вікна, 
надвір. Я не можу звільнитись, запекло обороняюся, пробую перехреститись, 
але не можу цього зробити. Хапаю зі столу свічку, ще теплу й м'яку, — єдине, 
що маю під рукою. Намагаюсь обернутися, щоб побачити лице цієї істоти. Це 
для мене дуже важливо. Нарешті істота ніби слабне, опускає мене на ліжко й 
зникає перш, ніж я встигаю її побачити. Я залишаюсь із стиснутим кулаком, у 
якому б мала бути свічка. Запалюю лампу. Третя година ночі Час, коли 
щезають усі привиди. Боротьбою я виграла час.

ЗАХОДИ СОНЦЯ В УРОЖІ. Люблю дивитися у мілку воду, де плавають 
дрібні рибки, такі малі, що просвічуються наскрізь. Копають писками мул, 
виринають на поверхню і в жарку погоду зблискують над водою сріблястими 
боками. Далі — поле з травою, переповненою насінням, квіти, а там ліс, над 
яким синіють важкі хмари, а між ними переломлюється світло.

Люблю сидіти на терасі покинутого панського дому, на порозі забитих 
дошками дверей. З кожним роком бузина, ясен і черемха дедалі дужче 
розростаються між плитами. їхнє коріння у підвалі, темному й вогкому. З 
тераси видно ліс, за яким падає сонце, саме падає, ніби хтось його квапить.

З мого подвір’я теж видно, як заходить сонце. На небі відбувається 
справжня містерія, як на картині Альтдорфера ’’Битва Александра 
Македонського з Дарієм”. Хмари збираються над лісом. Вони мають усі 
відтінки, крім зеленого. Небо живе тільки в цьому місці. Всюди воно блідне, 
сіріє. Потім настає ніч.

ТЕ, ЧОГО СЛІД ОСТЕРІГАТИСЬ. Треба уникати як надто швидкої, так і 
надто повільної зміни поглядів. Щось повинно лишитися в нас від Бога: мова, 
яку він нам дав і яку ми забули. Адже мова символів колись була спільною для 
всіх, доки люди не перестали розуміти одне одного й навіть себе.

Треба остерігатись надмірної праці. Іноді просто дивитись, іноді просто 
спати. Коли щось робиться в ім’я людства, воно неминуче обертається проти 
нього. Коли щось робиш для себе і близьких тобі людей чи уявних 
однодумців, часом помиляєшся, бо знаєш, чого вони бажають і чого бажаєш 
ти. Жертва повинна бути безкровною і легкою, а не знищувати чи калічити 
того, хто офірує, бо це все впаде каменем на чиєсь сумління.

Мої найперші дитячі роздуми над смертю були найвірніші: я не вмру, ніхто 
не вмре з близьких: ні мої батьки, ні сестри, ні друзі. Зараз я тільки можу 
продовжити цей список. І ще — хай я помру першою.

Ці думки — рештки старої мови. Нову не потрібно створювати, бо ми 
втратимо свій єдиний захист.

Ще з дитячих думок: треба вміти повертатись якнайшвидше і якнайпрос
тіше. Найкраще — пішки. Я не боюсь мандрів, але, заїхавши далеко, думаю, 
як повернутись назад, коли відмовлять усі цивілізовані засоби пересування.

ДУМКИ, ЯКІ ЙДУТЬ СЛІДОМ. Я не пишу нічого нового. Все сказали до 
мене. Можна без кінця писати Книгу ночі і без кінця згадувати, що було, є і 
буде. Тим часом на городі відцвітуть лілеї, у лісі з’являться гриби. Моя доня 
підросте і взнає ще більше казок. Я знову поїду і знову повернусь. Щось 
трапиться зі мною, а щось з іншими. А наостанок доведеться оповісти казку 
про білого бичка, жорстоку і смутну.

ТЕ, ЩО ВРАЖАЄ.
У липні частину гори Ласки, де було раніше пасовисько, розорали. Ми 

ходили по ріллі і бачили дивне каміння, жовте, ж  людські кістки. Поміж них
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траплялися скульптури: пташки, фалічні символи, півкола. Були й великі 
брили з витесаними ріжками. Цим скульптурам щонайменше 40 тисяч років. 
Люди, що їх створили, певно, молились, як і я, заходові сонця.

ТЕ, ЩО МЕНІ ЗАРАЗ ЗДАЄТЬСЯ, А МОЖЕ, Й НІ. Я — ніби острів, який 
омивають хвилі. Він не може пливти, бо непорушний. Я не певна, чи то 
достатньо тверда основа, чи просто пуга на ногах. Зрештою, чи не все одно 
при такому стані повного розумового і фізичного знесилення, коли хочеться 
підвести підсумок, хто знає, чи останній, але вже не перший? І нема потреби 
лукавити і прикрашати себе вінками. Як-не-як, ніч. Попри жах і сумніви, вона 
приносить відпочинок, різні візії.

ТЕ, ЩО ТРАПЛЯЄТЬСЯ ЗІ МНОЮ І З ІНШИМИ. Бувають дні, коли 
гарячково шукаєш спокою і відчуваєш потребу в ласці. Чекаєш тієї ночі, не 
дочекаєшся. Робиш усілякі справи, читаєш, пишеш, дивишся на годинника. 
Час тягнеться дуже повільно. Нарешті ніч вступає в свої права. Стелиш пос
тіль, кладеш дві подушки, лягаєш першою, повертаєшся до стінки. Щосили 
себе стримуєш, щоб не заплакати, наче то остання ваша ніч, і завтра ви 
розійдетесь, розчинитесь у болотному кольорі дощового дня. І так засинаєш, 
як сказала би Сей Сенагьон, із мокрими від сліз рукавами, хоч близька людина 
спить коло тебе, не здогадуючись, як вона тобі потрібна. Зрештою, всі ми 
острови в океані, аж доки нас не зруйнують хвилі і час. Острови з мокрими від 
сліз рукавами.

А буває інакше — коли тебе потребують, і ти намагаєшся сховати в мушлю 
голе беззахисне тіло, саме собі негарне, саме собі осоружне, чекаючи ранку, 
щоб почати яку-небудь роботу, що, хоч і безглузда, але підгримує небо над 
головою своїми засохлими від натуги руками.

ТЕ, НА ЩО НАЙБІЛЬШЕ ЛЮБЛЮ ДИВИТИСЬ. Посеред лісової дороги 
запалити вогонь і підкидати в нього тоненькі сухі гілочки й торішнє листя, 
цінуючи кожну мить горіння.

Дивитись на дощ, який швидко минає, серед осяяних сонцем дахів. Можна 
йти вулицею, куди тобі треба, хоч ціль нікчемна: пошта, крамниця, афіша. А з 
вікон лине музика, вищать трамваї, і не треба перебігати дорогу.

Люблю дивитись на річку з висоти мосту, коли вертаюсь до Урожа. 
Осіннього дня річка синя від неба.

Люблю дивитись на квітку, посаджену кілька днів тому, коли вона вже 
пережила перше потрясіння, вчепилась за землю, не думаючи навіщо. Як і ми, 
люди, не знаємо, для чого дорослішаємо. Ми ростемо до смерті бодай одною 
гілочкою, доки не всохне все дерево.

ТЕ, ЩО ПРИНОСИТЬ ІЗ СОБОЮ ДОЩ. Холодний липневий дощ спо
творює лице землі, аж шкода на неї дивитись. Пахне вогкістю в кімнатах, де 
досушуються речі, випрані напередодні. Вони не вміщуються на кріслах, 
письмовому столі, полицях із книгами і, кінець-кінцем, висихають тоді, коли 
кінчається дощ надворі.

Ладуся починає знову цікавитися книжками і не проситься надвір. Наш пес 
Марс час від часу плаче, бо хоче до хати.

Але тільки в тому разі, якщо дощ падатиме цілий тиждень, по-справжньому 
розіллється ріка, хоч раніше їй вистачало два дні. Люди беруть парасолі, 
дощовики й ідуть дивитися, як жовті величезні хвилі несуть цілі смереки з гір. 
Вони дивляться на повінь, як японці на квітучу сакуру. Я переживаю давно 
знайомий стан: небажання що-небудь робити. Власне, у дощ можна тільки 
вдавати, що працюєш — ми не риби, щоб жиги у воді. Рухи вповільнюються,
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коли вода підступає вище колін, а там починає збивати з ніг. Далі вона вже 
владарює над нашим тілом: шпурляє, як тріску, сковує пальці смертним 
холодом... Добре відійти від поручнів мосту і більше не дивитись у воду.

НАПІВСОННІ ВИДІННЯ, ЯКІ ДЕКОЛИ МЕНІ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ. Вже 
пора заснути, але свідомість ще хвилюється. Тоді, буває, з’являються видіння, 
схожі на кольорові слайди. Лише мить — і їх уже нема. Вони наче блиска
вичний спогад про те, що не відбулося —

Великий золотистий камінь у чорній оправі.
Шмат пейзажу: камені в піску.
Лице білявого чоловіка, вродливе і відштовхуюче водночас, яких не буває в 

дійсності.
Павук на столі.
Одним із найперших видінь був город із високими білими лілеями, котрі аж 

випромінювали неспокій.
Уламок мармурової руки в болоті.
І завжди це частина чогось, що справді нагадує слайд, підсвічений сонцем 

чи лампою проектора.

ТЕ, ЩО ТРАЛИЛОСЬ З КИМОСЬ ІНШИМ. Коли вранці йдеш містом, 
помічаєш на тротуарі сліди крові. Небагато: рівно стільки витече з розбитого 
носа. Але все одно моторошно, бо це людська кров, яку за день зітре бруд і 
сміття. Є й інші сліди: загублений черевик, сережка з червоної пластмаси, 
розбита шибка в порожній квітковій будці. Все це трапилося з кимось іншим. 
А я приїхала сьогодні і не причетна до залишених слідів. Боюся тільки 
загубити ключ від тимчасового пристановиська. Нема нічого гіршого, як 
увійти в дім, а потім загубити від нього ключ.

ТЕ, ЩО МАЄМО. Жодній істоті не доводиться стільки зазнавати страху, 
скільки людині. Жодна істота не зазнає стільки принижень і насильства. Тому 
ми повинні відчувати на цьому світі не великий смуток, а велику жалість до 
кожної людини. У дитинстві, та й нині, я прощала тим, хто зробив мені крив
ду, як тільки вони зазнавали нещастя. Нестерпно бачити приниженого ворога.

УЯВЛЯЮ СОБІ старого діда, котрий живе у перенаселеній квартирі з 
дітьми та онуками. Його ще люблять, але він усім заважає. Єдине, чим він 
володіє, це альбом з фотокартками й пенсія, яку він складає собі на похорон, 
але ніяк не може наскладати, бо бачить, як бідують його діти й онуки. Дід 
просить собі смерті, бо, доки він живе, не народиться правнук у його хаті. Він 
висох, як скіпка, і вже не ходить, а совається, не говорить, а шарудить. У 
старечий дім його не беруть, бо немає місця. Нарешті одного дня дід виходить 
із помешкання й зникає. Жодні пошуки не дають наслідків. Чорне пальто, 
цегейкова сіра шапка — ці два кольори запліснявілої старості лягають, наче 
тінь, на бруківку перенаселеного вбогого міста. Але може бути, що старий не 
вийшов на вулицю, а просто спускався вниз і вниз зі свого четвертого поверху.
І досі йде вниз, не зустрічаючи нікого. Наше терпіння — безконечне.

ТЕ, ЩО РЯТУЄ В СКРУТНІ ХВИЛИНИ. Листи від друзів і листи друзям. 
Правда, я дедалі рідше пишу про свої невдачі, бо на папері вони видаються 
смішними.

Чуже горе більше за наше. Воно чимось споріднене з апокаліптичними 
пророцтвами, які роблять наше життя вартіснішим. ;

Плин річки і шелест лісу. Але взимку ліс дуже смутний.
Молитва.
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Коли вигаданий світ знову повертається до тебе лицем і запрошує увійти.
Ворожба на руці чи на картах.
Не може бути, щоб не знайшлося бодай маленької радості. Треба тільки її 

шукати, вдивляючись у речі, обличчя людей, сторінки книжок. Радість — 
вічна, бо вона повторюється і має безліч виявів. Вона береже нас від усього 
лихого.

ТЕ, ЧОГО СЛІД УНИКАТИ. Жорстокості. Вона породжується тіснотою і 
щомиті може спалахнути. Я вважаю, що жорстокість властива нам від 
народження і її слід переборювати все життя, уникаючи скупчень людей, надто 
тривалих контактів із ними. Бо жорстокість тісно пов’язана з утомою й 
відсутністю спокою. Підла людина не обов’язково мусить бути жорстокою, а 
пряма й відверта, як правило, безжальна й жорстока, особливо, коли підпала 
певній ідеології. Такі люди руйнують душу, нищать її коріння, зупиняють наш 
ріст. Ми. ще можемо стати кращими, а вони ні. Вони — наче в огорожі. Але 
хіба хоч одна огорожа була доцільною? Вона не дах і не стіни, не двері і не 
вікна. Але вважає себе гідною домуважливішою за нього.

ТЕ, ЩО ВИКЛИКАЄ ЗАРАЗ НАЙБІЛЬШЕ СМУТКУ. Побачила некролог 
у газеті: помер чоловік, із яким я познайомилась місяць тому. Йому був лише 
41 рік. Рак. Зовні він був схожий на одного померлого, і я злякалася, коли він 
простягнув руку. Той чоловік до останнього дня не йшов у лікарню. Не дай 
мені, Боже, його думки за місяць перед смертю...

ЩО Я НАРЕШТІ ЗРОЗУМІЛА. Є люди, котрі роблять добро від беззахис
ності. Вони допомагають усім, чи намагаються допомогти, і тому їм живеться 
досить сгерпно серед чужих людей.

Настільки зле чуєш себе серед інших, котрі шукають у тобі вигоди, що 
врешті починаєш їх уникати. Хоч би як надійно вони прив’язували себе до 
системи, їм не вийти з самотності, й у їхніх очах застиг тваринний жах перед 
кожною новою людиною.

ТЕ, ЩО СЛІД ЗАПАМ’ЯТАТИ. Коли виходиш із дому, краще бути 
спокійною й доброзичливою. Але так буває рідко, бо здебільшого вибігаєш із 
будинку, думаючи лише про справи, а не про тих, хто йде чи стоїть поруч. їх 
легко поважати, бо нам не доведеться у них нічого просити, а вони у нас 
нічого не відберуть. Ми вільні від усяких обов’язків перед ними, а вони перед 
нами. їм досить того світла, що випромінює наше лице.

ТЕ, ЩО ІНОДІ ЗБУВАЄТЬСЯ. Мої пророцтва сховані в давніших руко
писах, книжках, які я не розгортаю. Багато з них уже здійснилося. Деякі, 
найгірші, сподівання — ще ні. Але я щаслива, бо не знаю, що буде далі: злет 
чи падіння, багатство чи бідність.

Сьогодні на березі річки збирали чебрець, а дуже низько над нами 
пролітали військові вертольоти. Завтра я піду з Марсом по гриби і це 
справдиться з дивовижною легкістю і невимушеністю.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ЗІ МНОЮ. На подвір’ї повно дітей. Бавляться в 
ігри з книжки, яку я купила. їм не хочеться йти додому, хоч уже майже темно. 
Діти приносять червоного коня на коліщатах і білого котика з подряпаним 
носом, навдивовижу спокійного й доброзичливого. Врешті-решт Ладуся падає 
і починає голосити. Діти розбігаються, забравши з собою білого котика. 
Червоний кінь іде до стайні.

Я відчужена від цього прекрасного світу, але тішуся, що не заважаю дітям і 
нічим їх не образила.
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ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЗ. Хату б’є дрож у передчутті майбутнього 
ремонту. Безпритульно навалені книжки, повно іграшок на підлозі й 
підвіконні. Кактус зацвів одразу чотирма білими квітками. Я блукаю серед того 
хаосу і поволі переймаюся настроєм нашої старої хати, яку треба обновити, 
щоб вона служила ще багато років.

Як несумісне все це з людиною, котра викликає тебе на відвертість, 
залишаючись при цьому байдужою. Неприязнь менш образлива.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ НЕ ЗІ МНОЮ. Ангел наказав душі жовніра летіти 
додому, хоч той його не мав. Народився й виріс у гуртожитку у великому місті 
Мама писала, що вони отримали квартиру і вже переселилися туди, хоч не 
мали ще меблів. Однак душа полетіла в гуртожиток. У їхній кімнаті горіло 
світло. Жовнір сподівався побачити там маму, тата і сестричку, але не застав. 
Душа легко увійшла через віконне скло. Немовля, що спало в ліжечку, 
заплакало, і до кімнати вбігла молода жінка з мискою, у якій біліли випрані 
пелюшки. "Мати-одиначка", — вирішила душа й зачекала ще хвильку, поки 
дитина заспокоїлась. Жінка стала розвішувати пелюшки на батареї. Жовнірова 
душа зауважила, яка ця кімната маленька, а вони ж жили тут учотирьох. 
Певно, дитя піде до армії з цієї кімнати.

Душа вилетіла в коридор, заставлений дитячими візочками. її супро
воджував крик, плач, лемент телевізорів та магнітофонів. їй кортіло навідати 
свого товариша Сашка, але той десь повіявся. Старі спали.

Душа полетіла вулицями, шукаючи будинок, де батьки дістали квартиру. У 
новому домі так само світилися вікна й душа легко знайшла ті, за якими були 
мати, батько й сестра. Батьки відшкрібали паркет і обличчя мали втомлені. 
Сестричка спала на розкладачці в порожній кімнаті. Мати відчула чиюсь 
присутність, підвела очі й побачила за шибкою величезне синове лице. Вона 
закричала. Душа не хотіла її злякати і зникла.

ТЕ, ЩО ЗАЛИШИЛОСЯ. Нетривкий міський побут розсипався на уламки. 
Меблі опинилися на чужому горищі, а все інше там, де було раніше: в Урожі. 
Я сиджу серед цих уламків і не маю сили скласти їх у цілість. По хаті 
невпинно снують засліплені нетлі. Мене ще довго ніхто не буде бачити в тій 
оболонці, у якій я зараз.

Чому, коли повертаєшся, доводиться щоразу створювати заново захист? Та 
ж нічого не змінилося, тільки роботи побільшало, та поменшало вільного часу. 
Але все ж таки відчуваєш загрозу ззовні, наче хтось намагається тебе вигнати 
звідси, налякати дитину, зганьбити в очах матері. Найдавніше, що я роз
риваюся між батьківською хатою і своїм неіснуючим домом, як між вірністю й 
зрадою, спокоєм і неспокоєм, здоров’ям і хворобою, котрі мають здатність 
мінятися місцями.

Але той день, коли мене знову заженуть у кут, відновить мій світлий розум і 
тверду волю.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ДАВНО І ЗОВСІМ НЕДАВНО. Іноді з’являються 
люди, які шукають тільки мене, хоч я, начебто, їм непотрібна. Один чоловік 
приїхав дуже здалеку, разом із великим псом, щоб розповісти про дім, який 
він будує для своєї сім’ї. Гадаю, він уже збудував його.

Зовсім недавно незнайомий, коли я виходила з автобуса, допоміг мені 
нести сумку і мовчки повернувся назад, у вечірнє поле.

Хоч би де я була, мене завжди можна знайти.

ДУМКИ, ЯКІ ЙДУТЬ СЛІДОМ. Отже, ми маємо те, чого заслуговуємо. І 
матимемо завжди те, чого варті. Оце подвір’я, за межі якого я не хочу вихо
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дити, дуже маленьке. На ньому вміщаються хата, кішка, пес, кури, квіти, кущі 
й дерева. Цього наразі цілком достатньо. На менше я не згодна. Дивовижне 
відчуття того, що мене оберігає якась добра сила й повсякчас шепоче: "ТАК 
треба”.

ТЕ, ЩО ЗВОРУШУЄ. Дуже старі люди мало говорять. їхні шлосц схожі на 
шелест сухого листя. Здебільшого не знаєш, про що вони думають, У хаті їхні 
постаті зливаються зі стіною, погожого дня — з пейзажем. їх треба заново 
вчити ходити. Іноді вони плачуть і хочуть поцілувати тобі руку.

ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЗ. З’явилася сильна тяга до речей, 
намагання зробити все своїми руками. Речі кричать: полагодь нас, підмети, 
витри пилюку. Тягнуть, хапають за поли, аж доки не скінчиться день. Після 
заходу сонця вони втихомирюються і сплять до ранку. А я не помічаю різниці 
між речами і своєю донькою, яка бавиться ляльками у справжнє життя. Втім, 
речі не роблять нас жорстокими, коли усвідомлюєш, навіщо маєш з ними 
справу.

Чорний пес Циган два місяці тиняється по людях і кожний каже, як у 
жорстокій казці про Телесика: ’’Нехай тебе задні візьмуть”. Він уже втомився 
від цих блукань і ночує тепер у нас під хатою. Я йому даю трохи молока, зупи. 
Взимку він, напевно, спатиме з Марсом у буді. Цей пес не потребує багато, 
лише подвір’я, з якого його ніхто не гнатиме. Він дуже схожий на мене. Я теж 
прибилася до подвір’я, з якого мене ніхто не прожене, і намагаюся заслужити 
довір’я в речей, бо вони найнадійніші.

А тим часом усе ще доводиться казати людям: ’’Нехай тебе задні візьмуть”. 
Хоч потім ніхто не попроситься, якщо й буде куди взяти. Єдина втіха, що я 
так і не навчилася просити, бо те, чого потребую, таке маленьке, що неважко 
самій здобути: вільні вечірні години з книжкою, кавою і чорною кішкою 
поруч.

ТОГО, ЩО БУЛО РАНІШЕ, не можу ніяк пригадати. Залишились окремі 
враження, уламки безконечних повторень: свята, будні, поїздки, зустрічі. Ті 
спогади потрібно довго оживляти, щоб вони задихали. А погане не хочу 
згадувати, бо це боляче, а отже, непотрібно.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЯ ЗІ МНОЮ. Я дуже любила в дитинстві Новий рік. 
Це була єдина нагода стати такою, якою б я хотіла бути. Потайки шила собі 
маскарадний костюм на шкільну ялинку: знаходила на сгриху старі сукенки 
сестер, порвану тюль. Ради тих двох годин біля ялинки я не спала вночі, 
уявляючи, що ще можна зробити і що знайти. Я не вміла шити, але могла 
зробити все, що хотіла. Тепер я розумію, що не вразити мені хотілось, не 
показати себе, а привести у повну відповідність зовнішню і внутрішню 
розкутість, бо моє дитинство було важке й похмуре, а рання юність ще гірша. 
Зараз я вже втомилася мріяти. Проте досі не можу без свят, маленьких, 
звичайно, бо великі лише побільшують мою самотність. Тішуся ними і 
залюбки одягнула б на голову корону з позолоченого паперу.

ДУМКИ, ЯКІ ЙДУТЬ СЛІДОМ, я б хотіла мати дім на п’ятдесят кімнат, а 
коло нього великий старий сад із доріжками, викладеними цеглою. Звичайно, 
я ніколи цього не матиму, хіба би хтось мені подарував. Я хотіла б мати 
маленьку хатку в лісі, щоб самій ходити по дрова, ягоди, гриби, а вечорами 
читати й писати. Але й це неможливо.

А чому? Світ не належить мені, але і я йому не належу. Не почуваюся 
перед ним зобов'язаною. У нас нема взаємної ненависті. Проте я впевнена, що
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подібних до мене є трохи на світі: однаково прихильних до розкоші й 
аскетизму, до гніву і спокою. Ми наче квіти одного виду, що виросли на 
різних грядках, беззахисні лише перед сліпим випадком.

ТЕ, ЧОГО СЛІД УНИКАТИ. Великого натовпу в закритому приміщенні, 
бо в ньому є сумісні й несумісні люди.

Речей, які плекають тіло, але шкодять душі. їх надмірність робить нас 
неприсгосованими до життя.

Людей, які кажуть: "Якби ви знали, що вчора (позавчора, колись) було!" З 
цими людьми завжди щось трапляється, а через те може трапитися й із вами.

Дощу, коли немає парасолі.
Раптового багатства. Воно ніколи не йде на користь.

РАНКИ, ЯКІ МЕНІ ЗАПАМ’ЯТАЛИСЯ. Мені було років чотири. Я проки
нулась, але ніхто не прийшов мене зібрати. Тоді я сама вдягнула сукенку з зе
леними листками й берізками і вийшла надвір. На сусідському подвірї яскраво 
світило сонце і кукурікав півень. Я побігла туди. Згадую той день кожного 
літнюю ранку, коли виходжу з хати і бачу сусіднє подвір’я, залите сонцем.

Ранок після безсонної ночі, коли відходить біль. Нарешті засинаєш і крізь 
сон відчуваєш, як сонце блукає по кімнаті. Тіло огортає тепло і почуваєш себе 
в безпеці.

Ранок, коли прокидаєшся після страшного сну і, задивившись у вікно, 
зразу ж про нього забуваєш. Прозорі шибки і краєвид за ними вбирають те, 
що зачаєне в нашій свідомості. І все ж у вікнах є щось вороже: вони погли
нають надто багато. їхні хрести нагадують про Розіп’ятого.

ТЕ, ЩО ЗАВЖДИ ВТІШАЄ. Піти після важкого дня на берег річки й 
дивитись, як у повітрі літає пух будяків, і лише зрідка великий чорний лелека, 
хилячись на бік, перетинає небо. Курява полегшує біль натомлених ніг. У садах 
присмерк і здіймається вітер. Велике таїнство заходу сонця закінчується.

ТЕ, ЩО, БОЮСЬ, НЕ СТАНЕТЬСЯ. Чи ступлю я колись на ту гору, яка 
синіє далеко-далеко, округла й м’яка? Адже я дедалі частіше втомлююся і хочу 
мати бодай кімнату, де можна було б зачинитись на ключ і полежати, 
увіткнувшись лицем у подушку. Та хто знає, марную я своє життя чи ні?

ДУМКИ, ЯКІ ЙДУТЬ СЛІДОМ. Я не відчуваю, та й раніше майже не 
відчувала ніякої наруги з зовнішнюю боку. Щоб протриматись, слухаю лише 
власної інтуїції, тобто роблю те, що вважаю за потрібне. Я зробилася тихою й 
поблажливою, але мене турбує одна думка: чи це не втеча? Адже моя душа не 
стала від того досконалішою. Вона перестала шукати й тепер голодна.

ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З НАМИ ВСІМА. Ми живемо в епоху вар
варства й абсурду. Втекти зі свого часу неможливо: ми полічені, поділені й 
приречені. Наші тіла страждають укупі з душею. Для себе ми можемо стати 
більш чи менш досконалими, але це досконалість у клітці. Найгірше, що, аби 
вижити як особистість, доводиться впадати в крайнощі — містицизм чи 
раціоналізм. Нехай природа прокляла нас, відлучила від себе, але чому ми не 
здатні узгодитися з тим світом, у якому приречені жиги?

ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПЕРЕД МОЇМИ ОЧИМА. Кактус зацвів удруге 
й востаннє цього літа. Запах квітки затьмарює запах фарби. Завтра юна зі
в’яне. Завтра я знову не зможу піти до лісу, скулена у своїй клітці, з похиленою 
головою, а все ж вільна, бо усвідомлюю неприйнятність речей і чужих думок.
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Коли я піду звідси, то візьму з собою лише запах білих лілій і квіток 
кактуса. Руки мої будуть вільні. Все інше я залишу без жалю.

ТЕ, ДО ЧОГО КІНЕЦЬ-КІНЦЕМ ЗВИКАЄШ. Чоловік, із яким прожила 
кілька років, не позбувся своїх недоліків, але покинути його тепер дуже важко. 
Так само довго минають дні розлуки, але серце спокійніше, бо знаєш цю 
людину.

Коли живеш в селі, так само звикаєш до довгих днів і довгих ночей, зви
каєш до обмежень і незручносгей. Щоб жиги в селі, треба в ньому народитись 
і прожити перші роки життя. Дорога, яка круто йде вниз, гора, поросла лісом, 
горби, по схилах яких спускаються до річки городи. Хлопчик жене поперед 
себе обід велосипедного колеса, підтримуючи його довгим гачком із дроту. 
Кущ білих пахучих квітів, коти й собаки — це прообрази мого вигаданого 
світу, в якому здебільшого світло і радісно. Я завжди можу вернутись туди. 
Втікаю у снах від переслідувань і заходжу до хати, де мене втішають і де я 
може залишатися довго. Певно, я там знову стаю дитиною, бо тільки ще дітям 
дають притулок, хоч би яким смутним було моє дитинство, воно жило надією, 
що дитина колись стане дорослою і забуде всі кривди, заподіяні їй. Тільки 
сильний може бути милосердним.

ТЕ, ЩО ВИКЛИКАЄ ЛЕГКИЙ СМУТОК. Приїхати в місто, де колись 
мала притулок. Блукати під дощем, не зустрічаючи нікого знайомого, 
штовхатися між людей і, врешті-решт, приїхати переповненим трамваєм на 
вокзал, який одразу принесе полегшення, вибачить спогади, сісти в автобус і 
знову повернутись додому. Я не звикла жаліти за тим, що втрачене. І дощ так 
обмежує, аж ніби захищає, коли проходиш повз дім, у якому колись жила.

Сливи, які падають на землю, і ніхто їх не збирає.
Старі собаки в місті.
Город, якого ніхто не зорав, і він заростає бур’яном.
Молитва з уст людини, про яку відомо, що вона ніколи не скаже правди. 

Не знаєш, чи вірити в її миттєву щирість.

ТЕ, ЩО НАЙГОЛОВНІШЕ У СТОСУНКАХ ІЗ ЛЮДЬМИ. Ніколи не
треба казати неправди, бо тоді душа стає беззахисною. Коли правда буде для 
когось болісною, краще промовчати. Людей, котрі брешуть, або кажуть усе 
просто в очі, ніхто не любить.

Жодного разу брехня не пішла мені на користь. Я звикла вірити тому, що 
мені кажуть інші, бо їхня правдивість чи брехливість легко перевіряється 
вчинками. Люди того не знають, що вони голі й беззахисні.

ТЕ, ЩО ТІШИТЬ. Над зеленою травою — білі метелики. На межі синенькі 
вицвілі квіточки, пелюстки яких осипаються від доторку. З дитинства я знаю, 
що їх не треба рвати.

Кетяги калини, обвиті хмелем.
Зменшено-пестливі слова, яких так багато у мові бойків: ладненечкий, 

дрібонький, файнесенький, котятко, песюнчик... їх не можна перенести в іншу 
мову. Світ Урожа мені завжди бачиться у формі круга. Не можна нічого 
виносити за його межі. Треба миритися з тим, що є речі, які нікому не 
належать, бо ми є їхньою часткою, а іноді й свідомою часткою.

ЩО МЕНЕ ОБМИНУЛО. Можу тільки тепер оцінити, якого гніту мені 
вдалось уникнути в дитинстві й ранній юності: я ніколи не була під владою 

* авторитету. Не мала вчителя, котрий би змушував мене жиги за його методою.
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Так я могла б понівечити собі життя. Може б, стала розумнішою, позбулася 
багатьох вад, зате тепер не дорікну жодній людині. За все відповідаю сама.

Були, звісно, люди, які мали на мене вплив, але змусити до чогось може 
тільки учитель. Чим більше у нього учнів, тим більше насильства.

Боже, збав мене від почуття непогрішності, зроби мою мову незрозумілою, 
щоб вона комусь не зашкодила. Духовне спілкування — це вміння слухати 
одне одного і втішати. Я стаю глухою, коли потрапляю в товариство, де кожен 
вважає, що знає істину.

ЩО ПОТРІБНО ЧАС ВІД ЧАСУ РОБИТИ. У моєму рослинному існуванні 
корисно час від часу мандрувати. Хоч би якою невиразною була ця мандрівка, 
думки прокидаються, і я несу їх додому, як гостинець ізвідги.

Якби я знала про себе правду, то сказала б її давно. Що з того, що я чимраз 
менше роблю помилок? Це ще не ознака істинності мого існування. Що з 
того, що з багатьма людьми у мене складаються добрі стосунки? Адже я можу 
їм ненавмисне зашкодити. Власне, кожен міг би про себе сказати правду, якби 
знав її. Я ж не впізнаю себе навіть на портретах.

Бажання людей знайти втіху в якійсь ідеї не дивує мене, хоч сама я 
нездатна захопитися до кінця. Виникає нудьга — я вже знаю її втомлене лице. 
То чи є вона ворогом, чи сигналом про небезпеку? Може, я рятуюся нею від 
пересичення? Негодна кричати, протестувати чи яко^ь круто міняти власне 
життя, помічаю тілесні й душевні муки творив Божих. Вони, здогадуюсь тепер, 
безкінечні.

ТЕ, ЩО МОЖНА ТІЛЬКИ ВІДЧУТИ. Погляд людини, яка тебе знає. 
Обертаєшся і чуєш її голос. Ти ще не можеш її впізнати, але йдеш. Скільки 
людей пройшло через моє життя, але досить погляду, щоб згадати все до 
найменших деталей. Ви стоїте й протягуєте одне одному тонесеньку ниточку 
спогадів і вірите, що зустрінетесь ще. Хоч таке рідко буває. А при розлуці гірке 
відчуття, наче прощаєшся з найдорожчою людиною, і посмішка на вустах. 
Цілий світ валиться, наче випала з нього цеглина, про існування якої не 
підозрював досі.

ДУМКИ, ЯКІ ЙДУТЬ СЛІДОМ. Цю Книгу ночі можна писати все життя, 
ніколи не закінчуючи. Але безмежність лякає, бо вона лінійна, й обрій не що 
інше, як ілюзія. Волію поставити крапку і трохи посидіти в порожнечі. Так 
відновлюються сили, і я б померла від виснаження, якби не періоди без
діяльності, коли фізично відчуваєш, як небо й земля живлять тебе невидимим 
промінням. Цього простого способу мене ніхто не вчив. Я сама його згадала. 
Розум здатний заблукати. Серце — ніколи. Закинувши всі премудрі книжки з 
їхньою переконливою логікою, я вже вкотре відшукую душевну рівновагу в 
збиранні шипшини, переходячи від куща до куща по високій жовтій траві, де 
ще буяє життя комах. У природі ніщо не вмирає. Вмирають лише людські душі 
від виснаження безкінечністю. Те, що називають безсмертям, не має нічого 
спільного з особистістю. Людина лише зробила те, що стало в пригоді іншим, 
але сама не скористалася з того, вмерши від виснаження безкінечністю.

ТЕ, ЩО ПОВИННО НАЛЕЖАТИ КОЖНОМУ. Власні думки.
Клаптик землі за життя, де можна виплекати свій сад, хай завбільшки з 

долоню.
Дім, який стоїть на землі. Справжній дім не повинен бути лише притулком, 

лише вежею зі слонової кості, лише фортецею. Добре, коли в нім є сгрих, на 
якому зберігаються всякі давні речі: листи, газети, одяг, скриньки. У нашій 
хаті збереглося таких речей зовсім мало: дерев’яний лев із відламаним хвостом
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і написом "Iwonic..." (Івоніка?), рамка від картини з бронзовою табличкою 
"Kleine Donchen", рожева скляна ваза з тріщиною, сани, у які запрягали коня. 
Ще є гобелен із краєвидом австралійського міста XIX століття. Він висить над 
ліжком, і моя доня теж прагне увійти до міста, де на ратушному годиннику 
завше восьма година ранку. Цей гобелен — вікно у вигаданий світ.

Мені шкода Григорія Сковороду, котрий копав собі могилу в чужому саду, 
дарма, що все життя плекав Божий сад в Україні. Я не хочу бути в’язнем 
власної чи чужої ідеї, давати іншим лиш те, чого вони чекають від мене. Мушу 
бути приязною з людьми, бо залишу по собі дитину. І горе, якщо воно, не дай 
Боже, прийде до мене, зустріну по-людськи: покірно і з відчаєм. А коли стане 
нестерпно, вийду через вікно у мій вигаданий світ.

ТЕ, ЩО ВІДШТОВХУЄ. Людські змагання, коли хтось прагне дорівнятися 
до іншої людини, стати такою, як вона. Нікому, правда, це не вдається. При
кро бачити, як дехто калічить собі душу, не маючи здорового честолюбства. 
Наскільки простіше зробити те, що ніхто за тебе не зробить. Але й за 
тисячоліття люди цього не збагнули, хоч засудили заздрість, як смертний іріх. 
Усі сім -гріхів — не що інше, як атавістичні нахили. Коли суспільство 
перетворюється у знавісніле від голоду стадо, вони непереможні. Мене завжди 
дивувало, коли мені заздрили, бо, здається, у нікого не виникло б цього 
бажання, якби він хоч трохи пожив у моїй шкурі й довідався, якою працею за
плачено за те, що я маю, а маю я дуже мало. Відчуваю, що зробила б уде
сятеро більше, якби не бачила, що це приводить до спустошення, що я можу 
втратити те, чим дорожу найбільше: любов’ю інших до мене. А так я давно вже 
занедбала зовнішні ефекти, якими легко досягнути мети. Гра закінчилась. Я 
вибула з неї.

Дріб’язковість талановитих людей. Може, вони тим бавляться, але це йде їм 
на шкоду. Мені подобається увійти в світ простих людей, думати разом із 
ними над щоденним буттям, через те я легко знаходжу спільну мову, не 
прикидаючись, бо сама одна з них. Але коли поет лупить зі свого бідного брата 
борг чи нехтує ним ради блискучого товариства, не каже дрібної правди — я 
уникаю його. Чим більше людина привертає до себе увагу, тим обережніше 
має поводитися зі своєю душею. Тільки ідеалізм допомагає нам вижити у 
цьому напівзруйнованому світі. Він не потребує торби, щоб його носити.

Бруд, який несила прибрати, бо для цього потрібна одностайність людей. 
Власне, одностайність людей лише для цього потрібна. І ще для того, щоб 
щось збудувати. Потім людам слід розійтися по своїх домівках і жиги так, як 
їм подобається. Ця одностайність називається толока.

ТЕ, ЩО ТРАПИЛОСЬ ЗІ МНОЮ. Дуже забила коліно. Так боліло, що 
переді мною ніби відкрились ворота смерті, яка ще попереду. Я пожаліла, що 
так довго доведеться чекати і пережити ще раз подібний біль. Навіщо людина 
та й кожна жива істота продовжує терпіти муку? Останнім часом, коли я 
чигаю або чую про насильницьки вбитих, мені здається, що це шматують і моє 
тіло і що мені теж судилось цього зазнати. Це не співпереживання, хоч і шкода 
цих людей. Це — страх перед болем. Смерть уже за больовим порогом.

Мій страх бере свій початок від того дня, коли я народжувала дитину. Він 
розірвав останній вузол мого терпіння, і з того часу я живу ніби з 
прочиненими дверима, через які можна почути крик. Натомість усі інші 
нещастя я витримую з цілковитим спокоєм, бо їх можна залишити осторонь, 
утекти від них.

Слова Ісуса на хресті — свідчення того, що біль абсурдний і проти
природний. Він робить людину самотньою більше, ніж інші чинники, разом 
узяті. Ісус не йшов на муки з радістю, як віруючі фанатики. Він боявся їх.
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Якби кожен з нас. боявся болю більше смерті, а не зневажав його, може, було б 
у світі менше насильства.

ТЕ, ЩО НЕПОМІТНО ЗНИКАЄ. Якоїсь весни дивуєшся, що так мало 
квітів: пролісків, зозульок, золотих ключиків, гусячих лапок. Хоч давно вже не 
рвеш їх і не несеш із лісу додому.

Річка, яка колись була повноводою, цього літа стала, наче струмок. Чому 
вона зникає, хоч уже ніхто не тривожить її спокою?

Бажання вийти з дому в дощову погоду.
Те саме стосується філософських книжок. Я вже давно їх не читаю.
Сиджу зіщулена на сірій землі, коли довкола безмежність.

Коли щось зникає раптово, тривожиться серце. Коли щось зникає 
непомітно, прокидається розум.

ТЕ, ЩО ВЛАСТИВЕ ЦИВІЛІЗОВАНИМ ЛЮДЯМ. Відсутність сміливості, 
коли хтось безособово кличе на допомогу. Допомагають лише дітям, бо тут 
спрацьовує материнський чи батьківський інстинкт. Важче, кинувши монету 
жебракові, спинитися коло нього. Може, він щось скаже.

У нашому світі німим нема що робити. Єдине, що полегшує їм життя, це 
зустріч із собі подібними. Решта людей їх обминає. Протилежними до них є 
пророки. Ті говорять тільки про те, що є, а не про майбутнє. Обмеженість 
людської мови полягає в тому, що її можна застосовувати до будь-якого часу, 
апелювати нею до будь-якого суспільства. Тому вона така живуча і тому нею 
так зручно користуватись усім, крім німих. Вони знають багато більше, ніж 
можуть передати.

Щодо мене самої, то я досить тверезо ставлюся до дару говорити, бо це і 
гра, і спосіб виживання, і моя вада. Мови треба позбутися, як засобу кому
нікації. Для цього треба навчитися передавати думки безпосередньо.

ТЕ, ЩО БУЛО ДАВНО. Пригадую довгі місяці у неприємному місті 
неподалік від Урожа, де я жила, наче в іншій країні. Дні ділилися на першу й 
другу зміни. Цілий день роботи на конвейєрі, а вночі я йшла сама темною 
вулицею, не відчуваючи страху. До пізньої ночі писала свою першу повість. 
Про ті години згадую з ніжністю.

Бог і там рятував мене від тотальної самотності: приходили листи. Я зна
ходила їх у поштовій скриньці, куди, крім мене ніхто не заглядав.

Я залишаю позаду все те лихе, що трапилося зі мною, забуваю його, але 
воно вертається через сни. Якби не наставало пробудження, хтозна, чи 
витримала б я цю муку.

ДУМКИ, ЯКІ ЙДУТЬ СЛІДОМ. Дивно: я ніколи не пробувала 
намалювати той дім, у якому хотіла б жиги. Треба буде це зробити. Правда, я 
кепсько уявляю, який має бути той дім. Головне, щоб він стояв у гарному 
місці. Я полюбила б його, а він подарував би мені спокій.

Так гарно восени, коли йдеш розкопаною землею і все довкола належить 
тобі. Як же зле приїжджати з міста в цю пору і чутися жебраком. Людей, котрі 
будують дачі, не любить земля і не приносить їм втіхи, лише клопоти. Вона 
хоче, щоб коло неї були і взимку, і пізно восени.

ТЕ, ЩО МАЮ НИНІ. Пізній вечір. Я дописую свою Книгу ночі. На небі 
було багато зірок, коли я ходила по воду. Мама вдень копала картоплю, а я 
носила її до горба. Сливи вже геть опали, а ті, що ціліші, дуже солодкі, з 
синьою шкіркою. Коли розламуєш таку сливу, сік бризкає на подряпані 
шипшиною руки, і вони печуть.
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Ще будуть тешгі дні й над полем літатиме тонесеньке павутиння. Вони 
спіймають мене в свою сіть, ці малесенькі павуки-мандрівники, і я стоятиму 
зв’язана, доки не впаде сніг.

ТЕ, ЩО ЛЕГКО ВДАЄТЬСЯ. Відповісти одразу на лист. Викликаєш образ 
людини, котра тобі написала, і між вами точиться невимушена бесіда.

Розповідати казки дитині віч-на-віч із нею. Присутність чужої людини 
зншцує безпосередність спілкування.

Прокинутись уранці, коли тебе жде багато роботи. Ось і сьогодні я встала 
рано, пішла до сусідів по молоко, нагодувала курей, собак, котів — і все було 
мені цікаво. Цілий день воював істинно урізький вітер, про який ніколи не 
знаєш, що він принесе.

Ця осінь, дощова, холодна, непривітна, не дає відчуття впевненості, яке 
завжди давала. Вона ніби попереджає про несподіванки в майбутньому. Запона 
невідомості стає щора? темнішою, навіть удень, коли ще чекаєш якоїсь події, а 
що вже казати про ніч із її мостами без перил, водою з усіх боків, латками 
снігу посеред літа?..

ТЕ, ЩО ВИКЛИКАЄ ТРИВОГУ. Цілковита нинішня замкнутість принесла 
свої плоди: невдоволення й злість. Може, вони прокинулися в мені, може, 
позичені з чужого ворожого світу. Цілковито розгублена, я дотримуюсь щоден
ного ритуалу, почуваючи якийсь фальш у власних учинках, бо не така спо
кійна, якою ще була зовсім недавно. Думки пішли вглиб землі, як нечисленні 
дощі цього літа. Чужому скептицизму і ясності я не маю що протиставити, 
крім заплутаної душі, котра вже саму себе не любить. Знаки хреста і меча 
ніколи не порозуміються між собою. Знаходжу втіху в сьогоднішньому 
тотальному розкладі, ладна його приспішити і роблю те саме зі своєю 
особистістю, відчуваюта, проте, непослабну любов до миру і тиші. Страх 
завадить мені скотитись у прірву. Моя доня не знає страху. Вона досконала, як 
квітка. Звідки вона? Не з густої темної крові, запалених тривогою очей і 
втомленого нудьгою мозку?.. Все це лише доводить, що Бог існує.

КАЗКА ПРО БІЛОГО БИЧКА

Він народився наприкінці листопада, пополудні, кволий і мокрий. 
Спочатку не міг стояти сам. Його обтерли сухою шматою і відвели в куток, де 
було наслано соломи. Мама дивилась на нього великими вологими очима і 
кликала до себе, але дошки відгороджували її. Бичок довго тремтів, а коли 
стемніло, зігрівся і йому снилося, що він знову в теплому маминому череві. 
Так почалося його життя на землі.

Ще кілька днів він тягнувся до мами, хотів притулитись, але єдине, що міг, 
це гукати її. Мама відгукувалась, але прийти не могла, бо була прив’язана. 
Одного разу він прорвався, коли подужчав, і мама встигла облизати йому лице. 
Відтоді його теж прив’язували.

Людина давала йому їсти, доїла маму і деколи гладила його: бицю, бицю. 
Малий мав удосталь їжі.

Взимку було холодно. Щось біле хрупало надворі. Вітер наносив сніг до 
стайні й той танув. А згодом біле перемінилось у сіре, і повітря посвіжішало. 
Мама занепокоєно мукала й весь час озиралася на прочинені двері Одного 
разу її зранку вивели і вона повернулася пізно, дуже весела, а людина 
принесла бичкові смачної зеленої трави. Двері були розчинені, і бичок міг 
дивитися на квітучі дерева, під якими росла та чудова їжа. Він прагнув туди, 
але його чомусь не брали. У стайшо залітали ластівки, заходили й виходили 
кури. Бичок почував себе окремим від усіх. Мати дедалі байдужішала до нього.
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Приходила спокійна, сита і навіть вночі вдоволено зітхала. Бичок, якщо й 
подавав голос, то тільки людині, котра добре його годувала і чистила від гною. 
Так минали його дні в порожній стайні. Коли падав дощ, мама поверталася 
мокрою і від неї йшов запах вогкої трави.

На бичка іноді приходили дивитись інші люди. Вони були до нього так 
само доброзичливі, як та людина, що ним опікувалась.

Власне, бичкові не було ні зле, ні добре, тільки часом неспокійно, бо за 
дверима стайні був інший світ, який приносив радість його мамі і, певно, 
бичок його б теж полюбив, якби туди потрапив.

Він ріс, і в стайні ставало дедалі тісніше. Бичок відчував у собі таку силу, 
що врешгі-репгг вирвався б звідси й побіг на зелену траву. Люди відчули це й 
одного сірого осіннюю ранку вивели йою надвір, витягнули по дощаному 
містку на машину і повезли. Він на повні груди дихав свіжим повітрям, коли 
йою везли на бойню.

Книга снів і пробуджень

Ніби ще не пізно, а вже зачинили двері. Вікна затягнуті брудними 
шматами. Поміж розкиданих речей снують діти моїх доброзичливців. Я знаю, 
що не можна виходити. Увечері довколишній світ перетворюється на нужник і, 
ступивши крок за двері, неминуче вкриєшся ганьбою. Потім уб’ють або 
битимуть до каліцтва.

Я тиняюся по кімнатах, насичених запахом поганої їжі й дитячих 
екскрементів. Тут і там роззявляють пащі валізи й сумки. Ладу все одно не 
буде, бо через юдину чи кілька днів ми опинимося в іншому місці. Звідусіль 
нам загрожує небезпека. Нам? Моя свідомість не достатню вичищена, щоб я 
щиро бажала жиги в цьому домі. Мене тут стережуть, як у гаремі, хоч злягання 
лише заради дітей, недоумкуватих істот, що снують під ногами, як щурі. На 
веранді нема запон і двері до кімнат іще не зачинені. Може, мені вдасться 
якось непомітно відсунути засувку і вислизнути? Надворі за мною ніхто не 
гнатиметься.

Я вдаю спокій, не озираюсь. Призахідне сонце засліплює очі. На його тлі 
виникає чорна пляма. Біля старого дерева з усохлою верхівкою стоїть чоловік. 
Він кличе мене до себе, роблячи рух пальцями, як кличуть пса. Цього досить, 
щоб я повернулась назад у своє неприбране пекло. Сідаю коло бабусі, котра 
вдає, ніби лущить квасолю. Її подолок вигнутий і в уявну миску на підлозі 
падає уявна квасоля. Стара не звертає на мене уваги, хоч, безперечно, стежить. 
Я йду до іржавого умивальника і споліскую кислуватою водою рот.

Потому мене знову тягне до вікон. Ще трохи і почнеться жах задушливої 
ночі: п’яні бійки, гупання у вікно, укуси блощиць і шурхотіння тарганів. Моє 
тіло й волосся давно немиті. Я не можу роздягнутись у всіх на очах. А там десь 
буде річка. Її вологий подих приносить із собою пір'я птахів, що перелітають 
воду. їхні голоси чисті, як ранкове повітря. Я могла б вибігти назустріч чоло
вікові, котрий мене кличе, якби не бажання самоти. Я повинна втекти звідси, 
як дикий звір, уникаючи інших живих істот, обминаючи сліди людського 
житла.

На підвіконні повно здохлих мух. Вони не вміють відчиняти вікон. Б’ються 
об шибку доти, доки не сконають. Ми теж прирівняні до мух. Вчора я не 
встигла обстежити всіх дверей. Та й що з того, коли вони в усіх на очах. 
Кожен куток забитий тілами, які приречено чекають ночі. Не знаю, чому до 
мене така особлива увага.

Заходжу в загиджений туалет, де замість вікна засклена дірка, куди б про
лізла лише кішка, якби зуміла вийняти скло. Вертаюсь назад. На підлозі вже 
стелять шмаття, вкладаючись на ніч. Плачуть діти. Не так, як уранці, безрадіс-
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н о й приречено. Т и  н е  п о с м і є ш  в и й т и  в н о ч і .  Т а м  н е б е з 
п е ч н о .  Т а м  г а н ь б а ,  а б о  й с м е р т ь .  Т е б е  н е  п р и й м у т ь  
н а з а д .

Жінка з лисою головою й губами у виразках зловтішно сміється сама до 
себе, підмощуючи під голову перев'язану навхрест коробку з-під взуття. Там у 
неї фотокартки, листи, гумовий песик і дитячий черевичок. Здається, я колись 
бачила, що в неї в коробці.

Про себе я нічого не пам’ятаю. Ніби сьогодні народилась, наділена лише 
інстинктом. Т и  н е  п о с м і є ш  в и й т и .  Це  — н е б е з п е ч н о .  Т и  
не  з м о ж е ш  п о в е р н у т и с ь  н а з а д .  Щ о  м о ж е  б у т и  с т р а ш 
н і ше ,  к о л и  п е р е д  т о б о ю  з а ч и н я ю т ь  д в е р і ?

Сіцаю коло самого виходу, витягнувши ноги. Довкола лежать брудні 
натомлені істоти, неспокійно ворушаться, жадаючи короткого відпочинку, бо 
вночі, можливо, знову доведеться їхати бозна-куди. А позаяк усі будинки 
однакові, то кожна з істот має своє місце. Моє місце коло дверей, хоч я 
вперше у цьому товаристві або вдруге. Руки спітнілі й липкі. Я б їх помила, та 
не хочеться переступати через сплячих. За вікном — ніч.

Одсуваю засув. Ті, за моєю спиною, не сплять. Вони бачать, що я йду, не 
взявши навіть шматка хліба. У темряві можна піти, бо тоді не буде ніякого 
рятунку. Я не знайду більше будинку з незасвіченими вікнами. Перша ж яма- 
пастка прийме мене на гостре кілля. Пронизливий скрип дверей і біль, який 
прониже мій живіт, — тотожні.

Двері засуваються за мною блискавично. Тепер я сама. Здригаюсь від 
свіжого холодного вітру й чекаю, поки звикнуть очі. На моє щастя, величезний 

і жовтий таріль місяця хитається в хмарах. Переді мною нечутно виринає 
постать чоловіка, котрий кликав мене. Лице його відразливе: все в якихось 
горбках і ямах, а очі жалісні, як у пса. Я мовчки прохрджу пою нього, але вже 
за два кроки рятівний місяць висвічує переді мною пастку зі свіжими кілками.

— Я вас проведу, — благально каже чоловік за моєю спиною.
Всі пастки однакові. Я знаю.
— Добре.
Він дивиться на мене, і я помічаю подобу усмішки. М о ж е ,  т а к  і т р е 

ба,  щ о б  з а  п о р о г о м  х т о с ь  ч е к а в  н а  т е б е .  Але зазирнути в 
душу цього чоловіка й дізнатися, чи це друг чи ворог, я не здатна.

Трава мокра від роси. Я ледве зауважую сталеву пружину, що звинулася 
кільцем. Вона сахається мене й щезає в кущах гадюкою. Зненацька виникає 
рев мотоциклів, що наближаються. Незнайомець хапає мене за руку і тягне. 
Ми майже не торкаємося землі, відчуваючи пронизливий жах. Дерева, які 
здавалися з вікна лісом, — усього лише вузенька смужка над яром, куди ми 
майже падаємо. Мотоцикли кружляють десь над нашою головою, зовсім 
близько.

Т у т  н е  м о ж н а  с п и н я т и с я .  Ми біжимо дном яру, обдираючись 
до крові колючками. Зненацька щось чорне й кошлате кидається навперейми, 
стрибає на мого супровідника, ніж зблискує в його руці. Чути хрипке дихання, 
тріск гілля. Я хапаю якийсь дрючок і від моєї рішучості оте кошлате і чорне 
тікає, дряпаючись угору схилом. Мені здається, що це мавпа. Чоловік 
підводиться, обтрушуючись від листя. З розсіченої брови стікає кров.

— Пусте, — каже він, витираючись рукавом. — Скоро вийдемо.
Справді, виття мотоциклів стихає, але нас можуть шукати тихо, якщо 

взагалі шукають. У тиші особливо неприємно те, що чути, як ми йдемо. Дуже 
тріщить хмиз під ногами.

Чоловік штовхає мене вбік, до стовбура величезного дерева. Ми наче 
входимо в нього, не відчуваючи опору. Дном яру йдуть дві бліді постаті: чоло
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вік і жінка, ділком голі. Вони тримаються за руки, як недавні коханці. Але 
живими їх не назвеш. Більше того, вони нагадують голодних духів, котрі 
живляться кров’ю. Повільно пропливають повз нас, не повертаючи голів. 
Дерево, прийнявши нас у себе, ховає запах теплої людської крові.

Далі яр закінчився. Ми вийшли на мокру луку перед Рікою. Де-не-де 
стриміли чорні всохлі верби, нагадуючи обрисами людей. Я відчула полег
шення, бо нас при місячному світлі можна було прийняти за дерева. Тепер я 
знала, що треба йти до Ріки. Вода для того й існує, щоб відділяти.

Сонні жаби прокидались і перемовлялись між собою хрипкими голосами. 
Сухий очерет ледь не порізав мені лице. К о л и с ь  у ж е  ц е  б у л о .  Я 
встигла вмити лице теплою водою, коли мене наздогнав чоловік.

— Д а л і  я п і д у  с а м а .
І виклично глянула йому в очі. Спітніле заклопотане лице видалось мені 

напрочуд потворним. Я б не витримала, якби він хоч пальцем доторкнувся до 
мене. Він хитнувся, втративши рівновагу в грузькому піску.

— Д а л і  я п і д у  с а м а .
— Чому, — залепетав він. — Ходімо разом.
Всі пережиті страхіття відійшли, як сон. Я починала жити спочатку. Не 

потребувала ніяких провідників.
— Не смій іти за мною.
Чоловік відступив назад. Я скинула капці й одразу ж провалилась у глибоку 

воду. Чоловік заметушився на березі. На моє щастя, він, певно, не вмів 
плавати. Вода підхопила мене й лагідно понесла. Вона була чорна й тепла, але 
чудова на смак. Я пливла за течією, сподіваючись, що вона кінець-кінцем 
винесе мене на берег, подалі від тих жахливих місць, звідки я втекла. Може, я 
ще зустрінуся зі своїм рятівником і подякую йому.

Я лягла на спину й задивилася на осяяне місяцем небо. Місяць не спускав з 
мене ока. Є люди, котрих цей погляд допроваджує до божевілля. Але мене 
лякають зірки. Вони знищують ілюзію пласкою неба, а глибоке небо жахливе. 
Мені слід було пристати до протилежною берега: пустельною з поодинокими 
деревами і кущами. Ця тепла вода обволікала мене, як сон, притуплювала 
пильність. Певно, я могла б пливти до берега безконечно, але жива. Мертва я
б потонула. Не відчуваючи ні тепла, ні холоду, я робила лише незначні рухи і 
швидко звиклася з ритмом хвиль. Ще трохи і я б стала часткою Ріки, 
лишилася б у ній навіки. Може, це було б краще для мене. Береги зникли і 
течія сповільнилась, налаштовуючи мене на безнадійність.

Р і к а  з н а л а  м о ї  д у м к и .  Я одразу ж різко звернула вбік, про
тестуючи, і певний час не відчувала опору. Ясна річ, Ріка може мене втопити, 
як кошеня. Я пливла до уявного берега, бо місяць зник. Аж потім виявилось, 
що я знову пливу за течією. Страх охопив мене. Я опинилась у суцільній 
темряві без жодного орієнтиру. Я крикнула:

— А - а - а !
Цей найдавніший людський крик може означати все: жах, позіх, роз

чарування, радість, крик волаючого в пустелі. І над моєю пустелею став 
підніматися туман. Це мене збадьорило: ніч не може тривати вічно.

Ріка схлипнула. Набігла хвиля, потім ще одна, заливши мені рота. Р і к а  
н е  х о т і л а  м е н е .  Вона дозволяла або піти на дно, або дістатись берега. 
Щось величезне й темне принесли хвилі. Перевіз. Той, хто був на ньому, 
кинув мені мотузку. Я безсило впала на дерев’яний поміст. Перед очима 
замерехтіла тисяча зірок, а потім мене оповив спокій і блакитне сяйво.

Коли я прийшла до тями, вже світало. Я була накрита старою ковдрою. 
Перевіз плив далі. Перевізник витирав лице від білого туману, що осідав, 
чимось схожим на пожмакану маску.

— Скоро берег, — сказав він. — Там розпалимо вогонь.
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Його лице було смагляве, як у цигана, а очі сірі.
— Який берег?
— Лівий.
Я хотіла лише знати, чи це не той, звідки мені насилу вдалося втекти. Мене 

бив дрож. Перевізник зайшов у шопку, де, певно, й жив, і виніс ізвідги 
вицвілий байковий халат, які дають у лікарні.

— Переберіться, а на березі посушите свою сукню.
Коли я перебралася, він дав мені на дні бляшаного горнятка самогонки. 

Мені стало тепліше і я почала роззиратися довкола. Берег був близько, хоч 
туман ще не зовсім опав. Вниз по річці виднівся зелений острів.

— Впізнаєте? — посміхнувся Перевізник.
Я не зрозуміла.
— Зелений острів. Колись я вас туди відвезу.
Я гірко посміхнулася. Мене відлякувала вода. Я сама була островом, 

вірніше, предметом посеред ріки.
— Не дивуйтесь. Я нічого не пам’ятаю. Я — х в о р а.
— Пригадаєте собі, коли прийде час. Мене ви, звісно, теж не пам’ятаєте...
Ми вийшли на берег, усіяний сміттям, яке не приймала Ріка чи лишали

пасажири, виглядаючи перевіз.
Перевізник розпалив вогонь, вийняв хліб, сало, цибулю:
— їжте.
Ми мовчки їли. Потім він сказав:
— Вам доведеться зазнати лиха. Ви хоч знаєте, чого шукаєте?
— Знаю. Спокою.
Певно, сонце, яке так урочисто сходило, висвітлило мою думку.
— Довго доведеться його шукати.
— Я шукаю його ще довше.
У моїй свідомості так міцно вкоренилося це прагнення, що я його згадала 

тільки тепер. Мені було радісно.
...Нестерпно болить голова від сонця, що світить просто в очі. Я змушена 

так іти. Позаду — Ріка. Спочатку йду бруківкою, хоч немає жодних ознак 
людського житла. Лише невеликі округлі пагорби, порослі шипшиною й 
терном. Потім бруківка уривається і далі вже звична ґрунтова дорога. Ні звіра, 
ні пташки. Коли нарешті сонце затуляє хмару, все стає похмурим. Перевізник 
не попереджав мене, що буде далі. Я с а м а  п о в и н н а  о с т е р і г а т и с ь .  
Ця думка змушує мене відійти з дороги, щоб у разі небезпеки сховатись. 
Босим ногам боляче. Десь надибую пагорбок з дикою грушею, щоб відпочити. 
Тут починає падати важкий темний дощ. Я не зразу дотямлюю, що це падають 
мертві птахи: горобці, ластівки, синиці, горлиці. Вони падають з дощем, як 
каміння, не гублячи пір’я, і зависають на колючках терну. Краплі крові бриз
кають на мене. Я закриваю лице руками, тулюсь до дерева, аж поки не настає 
тиша. А тоді вже не тримаюсь дороги, а йду навскоси, забризкана пташиною 
кров’ю. І плачу.

Далі нема мертвих птахів на вигорілій землі. Знову безхмарне небо. В 
одному з ярків бачу свіжу зелену траву, в якій ворушиться слабке джерельце. 
Змиваю кров і студжу ноги в потічку. Якусь мить мені здається, що хтось 
дивиться в спину. Обертаюсь і бачу кострубатий пень. Його коріння утворило 
ніби печеру. Я, вже не годна йти далі, залажу туди і скручуюсь клубочком. 
Треба відпочити, інакше почнуться галюцинації. Сниться мені, що спускаюсь у 
якесь підземелля, заходжу в кімнату, де світить слабка жарівка. Там компанія 
п’яних чоловіків і жінок, які чекають на мене, й одразу ж наливають склянку 
білого вина. Я не хочу з ними пити, відчуваючи їхню приховану до мене 
ненависть. Вони заманили мене, щоб поквитатись. Декого з цих людей я знала
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раніше. Мені не хочеться з ними пити і я виливаю вино на підлоіу. Вони 
кидаються на мене й ріжуть лезами лице і все тіло.

Зі схлипом продикаюсь у своєму ембріональному сховищі. Сідає сонце за 
пагорбом. Тихо. Десь мусять бути люди, котрі не відштовхнуть моєї 
простягнутої руки і сховають у разі небезпеки. Більшість людей — добрі. Я ж 
перепливла Ріку, хоч потім мертві птахи падали мені на голову. А якщо не 
зустріну людей, то десь же є сади, яких вони не взяли з собою, ліси з ягодами і 
грибами. Там я знайду притулок на зиму. Я стала вічною, відколи втратила 
пам'ять. Самотність, можливо, поверне напівстерті спогади, що є ключем до 
всього того, що маю ще пережити. Напівстерті спогади не такі болючі.

... Я йду ледь помітною стежкою. Якщо буде світити місяць, то зможу йти і 
вночі. Зрештою, очі звикають до темряви. На траву впала роса, коли зайшло 
сонце. Його відблиск іще тримався на пагорбах, а в ярах уже панував морок 
Стежка мала мене кудись привести. Горби в присмерку нагадували то 
величезних звірів, то стародавні могили — і те, й те однаково неприємне.

Нарешті моє безлюддя скінчилося. Попереду була якась оселя. Страх 
наступав мені на п’яти, і я втішилася освітленими вікнами. То була сільська 
хата, оточена благеньким парканом. Вікна не були затулені фіранками і я 
вгледіла молоду сім’ю. Коло печі сиділа жінка і церувала панчоху. її чоловік 
тримав на колінах хлопчика років трьох-чотирьох і гортав перед ним книжку, 
їхні обличчя були такі спокійні, що я вже не вагалась. Мені б тільки почути 
людський голос. Та коли я наблизилась, відчула такий сильний опір, аж мене 
відкинуло. Простягнула вперед руки і наштовхнулась на невидиму стінку, 
скам’яніле повітря. Вона перегородила мені шлях. Приголомшена, я сіла під 
стіною на мокру траву й утупилась в освітлені вікна. Невже ці люди 
обгородили себе стіною? Як вони сміли? Якби це не було з їхньої волі, вони б 
не сиділи такі спокійні й безпечні. Зрештою, небезпека на цьому березі так 
само існує, тільки в інших формах, ще мені невідомих. Я спробувала обійти 
стіну. Вона мала округлу форму, тобто оточувала подвір’я. Але з другого боку, 
я побачила інші вікна: великі, завішані порваною тюллю. А всередині — сонні 
діти, брудні жінки з клунками й валізами, бабусі по кутках. Он куди я хотіла 
прийти... Цього разу стіна мене охороняла. Я негайно вирішила йти геть.

Позад мене стояв той самий чоловік, якого я залишила на другому березі 
Ріки.

— Що ви тут робите? — спитала я різко.
— Ви заблукали...
— Чому ви знову мене переслідуєте?
Він знизав плечима:
— Я не переслідую, а оберігаю. Вам треба було йти верхами.
— Якими верхами?
— Верхами, — вперто повторив він, як щось дуже зрозуміле.
— Чи знаєте ви якесь місце, де можна перебути ніч?
— Знаю, але чи буде воно вам до вподоби...
— Відведіть мене туди.
То була якась халупа, недалеко від дороги, оточена кущами і старими 

деревами. Чоловік вийняв з кишені ключа, відімкнув двері. У хаті він запалив 
свічку і поставив її під стіл:

— Щоб не видно було з дороги.
Я сідаю біля холодної печі, не певна, чи пощастить мені звільнитися від 

напруження. Помічаю розібрану стелю над собою, зірки.
— Іншого на разі не можу вам запропонувати.
— Так, — кажу байдуже.
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Тіло стає легким, а думки взагалі зникають. Коли прокидаюся, світить 
сонце. Я лежу на якійсь скрині, вкрита коцом. Нікого нема. На столі горня 
молока і шматок хліба.

Боже, як мені стає самотньо й порожньо у чужій хаті! Кидаюся до дверей. 
Вони не замкнуті. Потім намагаюсь увіпхати в себе молоко й хліб, щоб 
набратися сили. Оселя така вбога й занедбана, наче щоночі тут збирається 
всіляка нечисть. М е н і  т р е б а  в и т р и м а т и  щ е  т р е т ю  н і ч .  Тоді 
все зміниться. Якийсь упир живиться моїм духом, і я блукатиму доти, доки 
буду йому потрібна.

Йди далі, йди. Безсилі молитви й хрест, бо сюди не сягає ні диявол, ні Бог. 
Коли виходжу, то бачу довкола розкидані грубі книги з чистими білими 
сторінками. їх дуже багато, але жодну з них я не можу прочитати. Я н е  д и 
в у ю с ь ,  щ о  б а ч у  ї х  у т р а в і .  І не дивуюсь, коли опиняюсь у себе в 
Урожі. Йду по стежці з мамою, а перед нами котиться людська голова. 
Спитати про це маму означає змінити дальший хід подій. Але я голоском 
п’ятилітньої дитини питаю:

— Мамо, куди котиться ця голова?
Відчуваю якийсь сильний удар і втрачаю притомність. Отямлююся на 

малесенькому майданчику над прірвою, з якої лине диявольський гуркіт. Нема 
рятунку. Я неминуче впаду вниз, притягнута порожнечею. І кричу:

— Мамо, куди котиться цей м’ячик?!
Я несу формувальним цехом на дощечці маленькі людські голови, щоб 

покласти їх у піч. Коли підходжу до конвейєра, вони стають чашками. Так, це 
теж було, коли я хотіла вмерти й сиділа із мокрою головою на морозі. Мені 
приснились ці голови. Отже, до мене потроху повертається пам’ять.

Знову йду незнайомою стежкою по цілковитому безлюдді. Чи це покара, чи 
нагорода — відсутність людей? Цього не дано знати до кінця шляху. Може, я й 
прагнула самотності, але не такої погрозливої, коли замість людей дерева, 
кущі, квіти без запаху, сам дотик до їхніх пелюсток викликає спрагу. Здається, 
щось їде. Я обертаюся. Величезний червоний ’’Ікарус” мчить по запилюженій 
дорозі. Несподівано для себе я підняла руку. Автобус спинився попереду. Я 
бігла до нього, і ноги мої були наче з вати.

Салон був повний людей, і я ледве знайшла вільне місце. Куди автобус 
прямує, я не питалася, бо знала: він їде звідси. Люди, як люди, по знуджених 
обличчях видно, що здалеку. По якімсь часі ми в’їхали у порожнє брудно- 
коричневе місто, де головою до тротуару лежав мертвий жовнір, вхопившись 
руками за живіт. Одразу по тому автобус спинився на площі із зруйнованим 
храмом: стирчали тільки залишки стін, заввишки зо два людські зрости. Всі 
виходили, вийшла і я. Якась старша пані торкнула мене за плече, Лице їй 
сяяло задоволенням.

— Дивись, — сказала вона, — як чудово, що тут залишилась церква. Ми 
поховаємо їх, згідно звичаю, на землі, яка колись була їхньою.

І вона розкрила коробку з-під взуття, яку тримала під пахвою. Там на ваті 
лежали мертва пташка, бджола і зів’яла квітка. Люди тим часом розходились 
хто куди і, хоч нічого привабливого у цьому брудному місті не могло бути, 
вони жваво і весело розмовляли. Усі несли торби й валізи.

— Ходи зі мною, поховаємо їх, — запропонувала жінка.
Я взялася нести її сумку. Ми пішли до руїн. Я навіть подумала, що це, 

може, й не церква, бо всередині не було жодних оздоб. Таке враження, наче 
щось позлизувало зі стін розписи й ліплення.

— Т у т  м и  в а с ,  б і д н я т о ч к а ,  й п о х о в а є м о !
Жінка вийняла з торбини дитячу лопаточку й стала копати під стіною ямку. 

Мені чомусь уявились зелені луки й ліси на цьому місці. Власне, така 
предісгорія і прообраз усіх міст, які коли-небудь існували. Дерева — то
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будинки, вулиці — ріки, луки — площі. Жінка вийняла небіжчиків із коробки, 
поклала у ямку, присипала землею — все це дуже швидко, ніби хотіла 
спекатись. Потім витерла руки напахченою хустинкою і весело сказала:

— Треба ж їх пом’янути, правда?
Вона витягла з торби пляшку вина, відкоркувала зубами і простягла мені. Я 

надпила за компанію. Жінка добре хильнула і мовила, не приховуючи 
полегшення:

— Ми тут чудово відпочинемо.
Я вже здогадувалась, що у це місто приїхала екскурсія і мені довелось стати 

її учасницею. Обережність змусила мене сказати:
— Так.
Хоч я не мала відчуття захищеності, перебуваючи у цьому світі. Певно, я 

була колись щаслива... Ось виходжу з хати в садок: блакитне небо, рожеві 
дерева і рожеві птахи. З-під куща виходить чорна кицька. А ще був крик: 
’’Літак, літак!” Усі кудись бігли, але мене не пустили. Я стояла коло порожньої 
сільської крамниці й бачила, як туди зайшла коза й почала їсти велетенські 
в’язки бубликів.

Тіні довшали, щоб незабаром усе перетворити в суцільну тінь.
— Нам треба десь переночувати.
— Підемо, як доп’ємо вино, — спокійно відказала жінка.

... Це був будинок, не дуже старий, але припалий, як усе, рудою пилюкою. 
Я сиділа в кімнаті, недоладно захаращеній меблями, наче там збирались 
білити. Стіл стояв догори ногами. Ліжка посеред кімнати, а в кутку дитяче 
ліжечко. Я не сміла нічого міняти. Нестерпно хотілося спати. Замка в кімнаті 
не було. Чулися кроки, сміх. Час від часу через кімнату проходили якісь люди, 
голосно розмовляючи. Вони зачіпали ліжко, на якому я лежала, накрившися з 
головою, дехто навіть пробував стягнути з мене ковдру. Раз по мені пробігла 
якась тваринка, щур чи кіт. Із кожною хвилиною веселощі довкола мене 
зростали, а я знемагала від утоми. Нарешті хтось здер із мене ковдру. Я 
побачила підлітка, який утікав, перекинувши ковдру через плече. На ліжку 
навпроти сиділа жінка без лиця. Стара, я знала, що вона стара, але лице без 
виразу. Такі обличчя бувають у божевільних, коли божевілля зайшло вже надто 
далеко. Моя воля була паралізована, припнута до казенного ліжка. Чи ті люди 
тікали з раю в пекло, чи навпаки, я не могла збагнути. У кімнату увірвалась 
зграя чоловіків і жінок у масках. Вони дерли горлянки і стрибали, ніби 
зварювали. Чи хтось тут є, їх не обходило. Я вже не могла цього витримати й 
вибігла, хоч мене й перепиняли.

Світили зірки і було досить видно. І напрочуд тихо. Жовнір лежав, як і 
раніше, головою до тротуару, вхопившись руками за живіт. Бліде лице було 
зовсім юне, але на ньому вже виразно проступали риси старого чоловіка — 
батька чи діда.

Я заговорила до нього, бо його душа ще не відлетіла надто далеко й могла 
повернутись:

— Уставай... Уставай, бо я не можу тебе поховати. І нема кого покликати. 
Вони всі якісь вар’яти. Тобі нема на кош розраховувати. Тебе з'їдять щурі 
Мертвих не можна ганьбити. Хоч би яке погане було життя, тіло слід похо
вати, а не лишати на глум. Уставай, бідаче. Т у т  н е  м о ж н а  в м и р а т и .

Я доторкнулась до чола. Воно було ні холодне, ні тепле.
— Вставай. Якщо ти мене боїшся чи соромишся, я відійду геть. Я 

заховаюсь в одному з цих будинків. Ти мене знайдеш, і ми почнемо шукати 
виходу з цього міста. Не може ж усюди бути страх і бруд. Твоя смерть без
глузда. Ти повинен її зневажити. Вставай, ну, вставай.
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Отак я сиділа посеред довгої порожньої вулиці поруч із мерцем. Тільки 
коли повітря раптом застогнало й стогін перейшов у різкий тонкий свист, я 
зрозуміла, що слід ховатись. Я не побігла, а пішла, хоч із повибиваних темних 
вікон мене міг хтось бачити. Свист не наростав, а тримався на одній висоті Я 
пішла до будинку, де зберігся проїзд і озирнулася. Т і л а  в ж е  н е  б у л о .

З другого боку проїзду почувся тупіт. Я лритислась до стіни. Пробігло 
кілька темних постатей. Вони тікали від когось страшнішого, ніж вони самі.

— Тікаймо!
Знову виник той чоловік, який уже з’являвся. Він ухопив мене за руку й 

штовхнув у маленькі двері в стіні, зовсім маленькі А тоді зачинився защіпкою 
зсередини.

— Ну, тепер ми у безпеці Ще трохи і вже ніщо не змогло б тебе врятувати.
Чоловік упевнено намацав вимикач і електрика освітила сходи вниз. Я була

вже колись у цьому підвалі, що мав кілька закладених цеглою ходів. Скрізь 
лежали іржаві бочки, відра, купи клоччя й залишки пшлої картоплі. Я знала, 
що, коли розібрати один із ходів, звідти рине потік величезних щурів. Але мій 
спаситель не мав наміру пересиджувати зі мною в шкільному підвалі. Ми 
пішли далі просторим тунелем із гладкими світло-сірими стінами й рівною 
долівкою. Що нам світило, не знаю, але було чудово видно. Від м’якого 
ненав’язливого світла почуття небезпеки зникло. І я згадала свій давній сон...

— Кімната у старому дерев’яному будинку. Великі вікна, розчинені в сад. 
Згори я бачу маму і двох своїх тіток, котрі розмовляють на лавці Я чуюся роз
дратованою, бо в кімнаті неприбрано. Раптом відчиняються двері й заходить 
молодий чоловік надзвичайно високого зросту з трохи дитячим лицем. Я кажу 
вражено:

— Господи!
І ніяковію, бо це справді Бог. Він посміхається й каже, що прийшов мене 

сфотографувати. Показує мої давніші фотокартки, які я ніколи не бачила. Там 
тільки моє лице або очі Коли я дивлюся на них, мені стає солодко й боляче 
водночас, наче я втратила колись свою сутність. Бог садовить мене, вкриває 
плечі великою квітчастою хусткою й прибиває її цвяхами до крісла...

... Замурований вихід має пролом, через який доводиться лізти навкарачки. 
В очі б’є сонце. Я перелізаю через купи цегли, порослої кропивою й одразу ж 
за кущами бачу вулицю чистенького білого містечка. Є й лавка, на якій можна 
відпочити. Та, коли ми сідаємо, одразу підходять дві молоді жінки і вмо
щуються поряд. Одна з них каже моєму супутнику, наче знала його раніше:

— Почитай нам вірші!
Він зіщулюється. Лице його мертвіє. Бачу, що ті жінки не відчепляться. 

Чоловік, не піднімаючи очей, глухим голосом говорить:
— Сивий вечір покладе голову мені на коліна. Засне. Нема кому нас збу

дити доторком руки. Нема кому втішити. Тільки Бог у нас є. Де ти, Боже? От 
уже й догоріла поминальна свічка, і закапав теплий віск на підлогу.

— Ще! — вимагають обидві фурії.
Але чоловік мовчить. Тоді вони хапають нас під руки й ведуть. Чоловік не 

чинить жодного опору. Я теж не пручаюсь. Може, так і треба, щоб у незна
йомому місті (а чи бачила я хоч раз знайоме місто?) тебе взяли під руки і 
повели. Тож нас повели незабаром в ошатний будинок і розділили. Мене 
штовхнули у кімнату на другому поверсі, де сидів слідчий. У відчинене вікно, 
яке аж просило, щоб із нього вистрибнути, було видно площу, помережану 
зеленими газонами й ліхтарями.

— Хто така? — поставив Слідчий мені питання, на яке я не змогла 
відповісти, й одразу ж накинувся на мене з брутальною лайкою, бо, виявля
ється, знав усе. — Ти знаєш, що я з тобою зроблю?

Я знизала плечима.
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— Тебе катуватимуть. А потім знищать. Твого приятеля чекає те саме. 
Живими ви звідси не вийдете.

Але я чомусь мала певність, що вийду звідси і дуже швидко. Той чоловік, 
який глухим голосом читав вірш, відповідає за мене. Напевно, ми прийшли 
туди, куди нам не слід було приходити, або прийшли невчасно. Слідчий сказав 
усе, що про мене думає, але не сказав, у чому мене звинувачує. Через кілька 
хвилин я збагнула, що я просто школярка, котрій вичитує вчитель, і найважче 
витримати цей процес. Небезпечний лише той, хто говорить лагідно.

Зненацька на вулиці почулися постріли й біганина. Я побачила людей, які 
бігли до будинку. Слідчий блискавично виштовхнув мене за двері, ніби відда
ючи нападникам, а сам вистрелив собі в голову. Тіло важко впало на підлоіу.

...Що було далі, не пам’ятаю. Я ніби знову стала школяркою, котрій 
прочитали мораль, і вона повертається трохи засмучена, бо вдома чекає її щось 
подібне. Вулицею йшли бідно вбрані, натомлені люди. Від них тхнуло не
доброю заздрісною бідністю, і було поміж тих людей багато злодіїв. Відчувши 
небезпеку, я пішла швидше. Цим, певно, якось вирізнилася серед натовпу, бо 
незабаром якісь обідранці відібрали від мене потрфель і повезли з собою. Це 
були не якісь шибеники, а дорослі злочинці, міцно зв’язані між собою 
бандитським кодексом. Вони вели мене під руки, як захмелілу приятельку. 
Ніж упирався мені в спину і не було сенсу кричати. Вони вели мене у 
злодійське кубло, і я мусила рятуватись. До горла мені підступала нудота. Я 
н е  х о ч у  с м е р т і ,  я н е  х о ч у  б у т и  з н и м и .  Я хочу йти 
порожньою вулицею чи порожнім полем, дихати порожнечею. Всяке 
наближення до мене будь-кого — перешкоджає, затуляє небо. Єдине, що 
єднає мене зараз із людьми — це вогонь, біля якого можна посидіти, поіріти 
руки, втупивши очі в мінливу барву полум’я. Цим, власне, я й відрізняюсь від 
звірів, тільки цим, керуючись найважливішим інстинктом — уникати.

Нарешті я насмілилась:
— Пустіть мене до мами. Я їй скажу, що скоро вернуся, щоб вона мене не 

шукала. Вона в тому будинку працює.
Я тицьнула пальцем у двоповерховий дім пошти, біля якого походжав 

швейцар. Я гадала, що можу заховатись у будинку, який охороняють. Не знаю 
як, але вони мене відпустили. Я побігла до швейцара і почала проситися. 
Треба було за всяку ціну втрапити досередини. Швейцар не вірив, що там 
працює моя мама. Але я була переконана, що у домі обов’язково є жінка 
середнього віку, яка годиться мені в матері, і зрозуміє, що я потрапила в біду. 
Нарешті швейцар сказав, що впустить, але тільки на десять хвилин. Я 
кинулася по сходах угору. Там справді була літня жінка в синьому халаті, вона 
поралась між полиць, завалених паперами і коробками, і так холодно мене 
зустріла, що я розплакалась. У мене було лише десять хвилин. Я не просила, 
щоб мене сховали, лише, щоб указали якийсь вихід.

— Не можу, — схрестила жінка руки на грудях. — Мені дуже шкода, але 
швейцар знайде тебе й під землею. Навіть якби ти його розчулила, хоч то дуже 
черствий чоловік, банда не відступиться і спалить пошту. Тобі вдасться 
вирватись, якщо ти не будеш їх дратувати.

Коли прийшов швейцар, я була вже спокійна. Жінка сказала:
— Ну, йди, донечко, готуй уроки. Начисть картоплі на вечерю.
— Добре, мамо.
Вона поцілувала мене і я пішла попереду, а швейцар позаду.
Не було рятунку в похмурому високому будинку з запаморочливими сходо

вими прольотами. Розв’язка мала настати у голій брудній кімнаті, куди при
вели мене злодії. Стріли нас дві брудні жінки в дранті. Почалася пиятика. Я 
стояла в кутку, притулившися до стіни і втішалася тим, що мене не помічали.
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Дякувала Богові, як дякує засуджений на смерть за останні хвилини, що 
тягнуться довше за все попереднє життя.

Злодії були страшні. Напруженість не зникала з їхніх облич, і здавалось, 
що, відірвавшись від решти людськості, вони зависли в порожнечі. І не мають 
жодних слабкостей. Може, я боялася не їхньої жорстокості, а їхньої тривоги? 
Але коли мені наказали роздягтися й одна з жінок кинула мені в кут м’яту 
нічну сорочку, я затремтіла від страху за своє життя. Щоб стати співучас
ницею, не досить покори. Треба знищити в собі усе те, що цінували досі в тобі 
люди.

Я стояла в сорочці, розіп’ята похмурими поглядами, коли внизу пролунав 
пронизливий свист. Перекидаючи стільці, злодії кинулись до дверей. Мені не 
було куди втікати. Я впала на купу лахів, які вивалились із шафи. Мене 
пристрелять, коли вбіжать сюди. Уже не злодії, а міліція. Ті дві жінки 
лишились. Одна з них подала другій таблетку. Та проковтнула її й сконала. Я 
простягнула руку й собі, але жінка розчинила малі дверцята в стіні і випхнула 
мене. Я опинилася на крихітному балкончику, точніше за ґратами, які почина
лись майже від порога. Жінка одразу замкнула за мною двері. Балкон виходив 
на подвір'я-колодязь, засипане снігом. Я стояла боса, відкрита для всіх пос
трілів, і бачила, як падають із вікон злодії, підстрелені міліціонерами в чорній 
формі. Деякі звисали з ірат, уже мертві. Якщо мене не вб’ють, то я замерзну в 
нічній сорочці. Може, тому в мене й не стріляли, що вважали мене мертвою?..

...Дивно опинитися після того серед святкової юрби на площі. Вона 
веселиться, ніби під дулом автомата. Убого вбрані, бліді, з палаючими очима, 
люди хвилюються, безладно рухаються (броунівский рух). Власне, натовп 
невеликий, тільки тісно збитий докупи. Позаду досить порожньо. Як я сюди 
потрапила, невідомо. Певно, мене привів сюди стадний інстинкт, бо я надто 
довго блукала сама. Юрба зробить мене безликою на той короткий час, а 
відтак я знову мушу йти шукати собі прихистку, витираючи заплакані очі Не 
дивно, що я піддаюсь очікувальному настроєві натовпу й дивлюся на небо. 
Звідти спускається велика сіра повітряна куля, як у книгах Жюля Верна. 
Тільки капелюхами й квітами ніхто не махає. Схоже, що люди знають про 
з’яву з неба, але не знають, яка вона буде. Куля стрімко спускається. Видно 
товстого лисого чоловіка у довгій до п’ят сорочці. Лице його усміхнене, зовсім 
дитяче.

— Дивіться, Бог! — гукає малий хлопчик.
Люди з ревом кидаються до товстуна, щоб він уволив їхні бажання. Той 

звільняється від мотузок і тікає, блискаючи голими п'ятами. А люди з 
лементом біжать за ним.

Чи це Бог, чи це частина якогось карнавального дійства, звідки мені знати? 
Я дивлюсь услід. Я не часто дивлюсь услід. Пам’ятаю, як колись маленькою 
дівчинкою я бігла за своїми старшими сестрами, а вони від мене втікали. 
Мабуть тоді я зрозуміла, що н і к о г о  н е  с л і д  д о г а н я т и .  Слово 
"пізно" не повинно викликати відчаю. Куди ж мені йти тепер, коли всі люди 
побігли за Богом, як за всемогутнім продавцем? Прости мені, Господи, це 
жорстоке порівняння. Як Ти можеш дати чи продати те, чого не маєш, що 
давно віддав, і ми його намарне розтринькали? Ось зараз піду шукати ту хату, 
в якій народилася. Вона стоїть на березі глибокої чистої ріки. У бур’яні, 
напівзруйнована і вросла в землю. За забитими дверима має бути кімната зі 
столом коло вікна, а на підвіконні алюмінієва гасова лампа. У другій кімнаті — 
блакитне ліжечко-колиска і етажерка з книжками, де на поличці сидить 
величезний зелений жук. Там я колись лежала, і наді мною схилився дідо, 
кажучи: "Ти ж моя руда циганочка".

Але коли я, обдираючи пальці об цвяхи, заходжу, то бачу в другій кімнаті 
високе ліжко. Там спить мій чоловік. Я не хочу його будити, але перша кім-
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ната заставлена посудом. Чоловік устає з ліжка. Я бачу, що там ще хтось 
лежить. Якась жінка і чоловік. У них потворні злі обличчя. Мій чоловік сонно 
простує до мене. Я хапаю горня з водою і кидаюся до бісів. Але чоловік 
перепиняє мені дорогу. Вода обливає мене і його.

...І знову, безпритульна, я подалася геть. Тепер мені доводилося йти го
рами, порослими лісом, спокійними і безлюдними. Диких звірів я не боялася, 
бо чулася дуже втомленою. Лягла заснути під деревом. Неподалік текла вода. 
Земля була вогка і холодна, вкрита широким м’яким листям. Я швидко заснула 
і швидко прокинулася. Мій відчай не сягнув ще тої межі, щоб я сама себе 
губила. Тіло набрякло вологою й обважніло. Я згорнулася клубком, підтягаючи 
коліна до підборіддя, як дитина в материнській утробі. Мені ніщо не заірожу- 
вало, крім холоду. Вважалося, що я вже встала й іду вниз до якоїсь хати, де 
мене пожаліють, дадуть поїсти. Але й та хата може бути оточена невидимою 
стіною. Я отямлюся знову такою ж закляклою, з важким, налитим випарами 
потоку тілом, відтиском листка на щоці. Знову засинаю, знову прокидаюсь. І 
вже ніч. Світять зірки, сонно скрикує пташка, земля вібрує піді мною. У сні я 
лягла горілиць, розкинувши руки й ноги — і вони відпочили, полегшали, як 
мої думки. Я посміхаюсь, оточена ласкою чистої світлої ночі, яка проникла в 
мене, не залишивши місця будь-яким клопотам. Як добре не бути людиною, 
пройнятися нерухомістю, запахом трави, стати непомітною, врешті зникнути 
для себе, здійснити найпотаємніше бажання: жити, не існуючи ніде — ні в 
часі, ні в просторі. Ось куди я прийшла, коли розбудило мене сонце — гори, 
сиві від роси, нечіткі стежки, всохлі, покручені від тисняви дерева. Голими 
руками не збудуєш собі дім, а покинутих хат із їхніми неприязними духами я 
вже не хочу. Сонце освітило мене і я знову стала помітна для всіх живих істот. 
І мусила рухатись, щоб тіло не подзьобали круки і не з’їли мурахи. Ще один 
день доводиться починати з пошуків, терпіння — задля чого, Боже? Відколи 
Ти мав необачність спуститися на землю, то став переслідуваним. Мене на 
якийсь час перестали гнати, але кожна мить скорочує відстань до нового пере
слідування. Пам’ять про це кладе тінь на моє майбутнє. Обплутана павутинням 
недовіри, йду стежкою з гори. Тепер я знаю, куди тікати, коли знову почнуть 
переслідувати. Гори, порослі лісом, не зникнуть з моїх очей.

Як мені велося в долині, довго розказувати. За селом спинилась біла 
машина. Молодий чоловік у темних окулярах спитав, де можна відпочити. Я  
не опиралась, коли мене взяли в машину. Там були ще двоє чоловіків та 

'жінка. Вони мали зброю, якої не ховали, і, не криючись, розмовляли про свою 
службу. Я була сама покора, бо ті люди не боялися нічого і легко могли мене 
знищити. Сама згадка про їхню службу наганяла страх на кожного.

Я повела їх на терасу покинутого панського дому, яка виходила на 
розвалений, так само покинутий колгосп. Зате, коли не дивитися вниз, звідти 
чудово видно гори і захід сонця. Отам ми сиділи, пили коньяк, закусуючи 
делікатесами. Я була така голодна, що почувала до них навіть трохи вдячності 
Вони не питали мене, звідки я й хто така, хоч найстарший не спускав з мене 
пильного ока. Власне, я була бродяжка, нешкідлива істота, яку вони підчепили 
на дорозі Вже потім я зрозуміла, чому не запам’ятала жодного слова з їхньої 
бесіди, лише чорні пістолети й білі костюми. Розмова велася так, що слова 
влітали в одне вухо, а вилітали в друге. Але мене вона мало цікавила, бо не 
стосувалась мого існування. Всі ці люди були засмаглі, наче щойно з курорту. 
Помалу на терасі, що знизу тонула в бур’янах, між ними виникла гостра 
суперечка. Тоді я сказала, що йду, але мене не пустили. Жінка сказала: 
’’Почекай ще трохи. Ми скоро поїдемо”. Той, хто зупинив мене на дорозі, 
встав і втупився у напіврозвалену комору: "Там хтось ходить”.

"Мало хто може ходити", — відказала жінка.
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"Це мені не подобається, — вперся чоловік. — Ніхто не сміє за нами 
підглядати”.

Він висмикнув пістолета з кобури і скочив з тераси.
"Хто б це міг бути?” — спитав мене старий.
Я не знала. Ми мовчки спостерігали. Чоловік зайшов за стіну і зник Там 

були великі купи клоччя, перемішаного з битою червоною черепицею. Минуло 
кілька хвилин.

"Може, мені глянути?” — запропонувала я. Здавалось, вони цього хотіли, бо 
згодилися відразу.

Тепер я могла непомітно відійти до річки. Коли я наблизилась до стіни, то 
побачила, що від комори лишились закапелки, по яких мені не хотілося 
блукати. Я вийшла на чисте місце й одразу з тераси вистрелили. Певно, вони 
подумали, що я хочу вернутися назад. Я рушила всередину, остерігаючись ям, 
котрі лишилися ще з часів функціонування комори: Не встигла пройти й трьох 
кроків, як із пролому вискочив страшенно брудний і потворний чоловік. Він 
обхопив мене руками, дихнув смородом у лице й закричав:

"Я — прокажений!”
А тоді побіг геть, хихочучи з радості.
...Тепер я мушу жити тут до смерті. Величезна будівля з вікном у куполі 

заставлена ліжками. Неможливість вийти звідси відома наперед. Якщо я й не 
прокажена, то стану нею дуже швидко. Нікого нема. Певно, володарі цих 
ліжок на роботі. Я така приголомшена, що навіть не плачу й не мрію вийти 
звідси. Матиму спокій аж до смерті. Притлумлюючи всі бажання, дивитимусь 
на гори, які оточують лепрозорій. Спокій — це відсутність свідомості. По
рожньо, тихо. Косі промені освітлюють барак. Замість того, щоб лягти в ліжко 
й поринути в забуття, виходжу надвір.

Біля стін бараку — базарчик. Невимовно бридкі бабці пропонують товар, 
яким ніхто не торгує на світі: почорнілі кістки, гнилі риб’ячі голови, зотлілі 
нутрощі, курячі пазурі Далі — миші, нанизані на шворку, деякі ще живі і 
водять налитими кров’ю очима. Я сахаюсь і натрапляю на повну клітку котів, 
котрі благають, аби їх випустили. Витягую кількох, наче в мене є гроші, щоб їх 
купити. Озиваються собаки, замкнені в іншій клітці. Коти випорскують у мене 
з рук і тікають. Схоже на те, що це місце, де живуть люди, які живляться ми
шами, котами й собаками. Наостанку стоїть дідусь із яскравими синіми кві
тами. Та, коли я підходжу ближче, то бачу, що то не квіти, а пучки пташиного 
пір'я. Дід не такий відразливий, як ті бабці, але обличчя в нього без жодного 
виразу.

— Ви не скажете, як мені пройти до автостанції?
— Ідіть, пані, вниз, там побачите.
Межа мусить бути: я не полізу під кулі. Але, може, вдасться загубитись у 

містечку. Не озираюсь назад. Знову снують обшарпані залякані люди. Я давно 
вже не бачила інших людей, крім потворних бабів. Поступово будинки стають 
вищими і зруйнованішими. Здається, я вже була тут. Пам’ятаю ту широку 
пряму вулицю, що переходить в іржавий залізничний міст.

З вікна падає Жовнір. Він підводиться, а йому стріляють у спину. Падає 
знову. І далі тиша, порожнеча й байдужість. Єдине, чого мені не заподіють, це 
смерті, але я змушена дивитися на чужу смерть і Муки, терпіти наругу, доки я 
блукаю в цюму світі абсурду.

Тож я біжу до Жовніра, а він уже мертвий. Інакше бути не може. Моя 
свідомість запрограмована на цю смерть, оскільки я не можу йому допомогти 
серед цього безлюддя. Він помер, залишивши по собі загадку своєї смерті. 
Мене як блискавкою пронизує думка, що я якимось чином зв’язана з цим 
хлопцем, маю на нього право, а він на мене, хоч ніколи не бачила його живим. 
Я б в о л і л а  б а ч и т и  й о г о  ж и в и м ,  а н е  т я ж к о п о р а н е -
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н и м  н а  б р у к і в ц і ,  к о л и  н е  м о ж е ш  н і ч и м  з а р а д и т и .  
Безпомічність жахливіша за смерть. Заходжу в під'їзд, де ніхто не живе, і двері 
квартир незамкнені Знаходжу оте розчинене вікно, з якого випав Жовнір. У 
кутку кімнати — дірявий матрац, банка з водою і жмут старих газет. Нічого 
такого, що свідчило б про особу самогубця. Він, певно, тут ховався і, 
доведений до відчаю, викинувся з вікна. Скільки днів чи годин просидів він в 
оцій кімнаті, незахшцений і самотній, доки щось його не сполохало? Отже, 
звідси неможливо вийти. Може, тільки дезертирам? Якби я випадково зайшла 
сюди, коли він ще був тут, що сталося б з нами обома? Почулися кроки за 
стіною. У першу мить мене пройняв жах, бо я не могла повторити те, що 
зробив Жовнір. Кроки стихли. Я підійшла до вікна і подивилася униз на 
лялькове тіло, що стигло, залишаючи слід гвалтовного поруху. Бог покинув 
його. Відвернув свої очі від злочинця, що не зміг дочекатися, коли смерть сама 
прийде по нього. Лиш я дивилася на нього згори. Цю смерть я могла 
зрозуміти. Мені не раз спадало на думку отаким чином утекти від себе. Тому я 
зійшла додолу, перевернула хлопця на спину, склала йому руки на грудях і 
вкрила лице хусткою, яку мала в кишені 3 його одежі випав блокнот. Я взяла 
його собі Сиділа над Жовніром до смерку. Трохи молилася, трохи плакала і 
гортала блокнот. Там була фотокартка дівчини, у якій я могла б упізнати себе, 
якби могла згадати Жовніра Живим. Мертві — схожі У блокноті були 
повиривані сторінки. Кожен самогубець хоче лишити по собі знак, пояснити 
свій відхід. Тому ця кімната з дірявим матрацом і блокнот із фотокарткою 
були теж знаком.

Сивий вечір покладе голову на коліна. Засне. Нема кому нас збудити, нема 
кому втішити. Тільки Бог у нас є. Де ти, Боже? От уже й догоріла поминальна 
свічка і закапав теплий віск на підлоіу.

Отак я й сиділа, доки не догоріла уявна свічка в узголовї Жовніра. Потім 
пішла широкою вулицею далі, хоч настав уже вечір. Але я мала силу вірити, 
що зі мною не станеться нічого лихого. Може, я дійду нею до того покинутого 
села, де в кожній хаті по самітній бабі. Сосновий ліс росте там на пісках і 
вечорами від іруби йде приємне тепло. Мої книжки лежать на складеній 
швейній машинці, а під склом фотокартка хлопця у солдатській шинелі Я 
приходжу зі школи замерзла, витягаю з печі борщ, а потім ховаюсь під ковдру, 
щоб зігрітися. Хочеться спати, щоб прокинутися в іншому світі.

Може, я дійду до іншого тимчасового притулку. Це знову ж таки приходиш 
з роботи, але вночі Заглядаєш у поштову скриньку і біжиш із листом по 
сходах.

"Ти — моя єдина. Я люблю у тобі все: твій голос, твоє волосся, твої іуби, 
які я ладний цілувати безконечно..."

Все осявається моторошним сліпучим світлом. Будинки палають. Від них 
пащигь нестерпним жаром. Я теж засвічуюсь, бо цей світ запалав із моєї 
власної волі. Досі я боялась його, самої себе. Він мене хотів знищити, бо я 
тамувала в собі інстинкт самовбивці, намагалася себе зганьбити. Просто 
дивовижно, як може людина себе ненавидіти й зневажати. У примарному 
світлі я бачу постать Жовніра-дезертира. Він підходить до мене. Волосся й 
одежа на ньому тліють.

— Вогонь, — каже він.
— Т о — м ій  в о г о н ь .
—  П о г а с и .

Мені не хочеться гасити цей радісний вогонь, але, глянувши на попечені 
руки Жовніра, примушую себе це зробити. Кажу:

— Зараз знову стане темно.
Жовнір не озивається. Все лишається: будинки, вулиця. Мене палить 

усередині Хочу пити.
Жовнір питає:
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— То правда, що у мене стріляли? На мені кров.
На що я розважливо відповідаю:
— Десь знайдемо воду. Ти вмиєшся, а я нап’юся.

. Мій спокій передається Жовніру, й він іде зі мною.
Я думаю про світло, яке погасло, про воду, про того неймовірно п’яного 

хлопця, якого пхали під колонку листопадової ночі. Як він намагався 
виборсатись із того викривленого простору і не міг. Як наступного дня я 
пережила те саме, божеволіючи не від алкоголю, а від болісної порожнечі, яка 
унеможливлювала будь-який вихід, крім смерті, але й зі смертю мука не 
припинилася б. І варто було це згадати, як я почула запах тлілого листя, і ми 
увійшли в осінь, де вистачало дощів, які нас обмили і напоїли.

Тоді я згадала, як будувати дім. Його ставиш із добрих і поганих споминів, 
які є. Тоді це справжній дім, який дає відчуття захисту. Його можна носити на 
спині чи в серці

Опале листя обтяжує землю, а що буде, коли впаде сніг? Ми залишатимемо 
на білому покрові сліди, бо там, куди ми йдемо зараз, не зустрінуться люди, бо 
побачивши їх нині, ми не зможемо поговорити в майбутньому. Жовнір не знає 
моїх думок, а я його. Наша одежа промокла — добре було б розкласти вогонь.

Жовнір каже:
— Я був колись такий дурний, що писав вірші. Не вмів більше нічого 

робити. Та й писати вірші теж не вмів. Ліс...
— Що ти кажеш?
— Ліс, де я колись жив у діда. Ми носили великими кошиками гриби і 

солили їх у бочці. І суниць було дуже багато. Якби я пожив замість армії в лісі, 
зі мною нічого б не трапилось. Тепер я вже й у лісі не зміг би жити.

Я мовчу. Бідний Лазар, котрий не знає, що йому робити з тілом і душею, 
які вже встигли схолонути.

Як дикі звірі, ми знаходимо прихисток у густому ялиннику, де гостро пахне 
грибами, і засинаємо на хвої. Уві сні я чищу несвіжу рибу, велику й малу. 
Відрізаю їй голови і пересипаю сіллю. Зробивши все це, повертаюся до 
дійсності. Жовнір спить, як дитина, розкривши рота. Мені дуже холодно, а до 
ранку ще далеко. Це так, як на вокзалі: можна вийти, але від цього стане ще 
гірше. Лежу, як у труні, не здатна поворухнутись. Мене обплітає павутиння 
незакінчених думок, видінь без змісту.

А вранці не треба йти далі Будинок-привид виростає, як гриб із землі, за 
два кроки від того місця, де ми ночували. Червоного кольору, як на картині 
Вермеєра, з вузькими стрільчатими вікнами, віконницями, помальованими 
начорно. Величезний облудний дім стояв на хвої, наче на піску, і до нього 
вели широкі сходи, які теж вдавали з себе старовинні. Дім вмістив у собі наші 
найфангасгичніші мрії. -Коли ми ступили на сходи, ліс зник і довкола 
захлюпали хвилі сталевого кольору.

Жовнір посміхнувся:
— Я хотів колись мати острів, а на острові замок.
— Нехай, якось дамо собі раду з тим островом.
Дім спочатку видавався мені підступним, бо виник раптово. Але я на нього 

не сердилась. Кінець-кінцем я виберуся з цього світу, бо це залежить тільки 
від мене. От Жовнір не забезпечений від нещасть і може зникнути коли 
завгодно.

Ми відчинили чорні ковані двері й побачили ще одні сходи, застелені 
блакитною килимовою доріжкою. Вони були дуже високі, та коли ми дійшли 
до кінця, наткнулися на голу стіну.

Жовнір зойкнув, торкнувшися стіни руками:
— Ц ь о г о  н е  м о ж е  б у т и !  Це  — н е п р а в д а !
Від болісного вшуку, що вивів його з мертвої байдужості, будинок затрясся, 

і щось важко застогнало.
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— Тихше! — вхопила я Жовніра за лікоть. — Це правда. Не гнівай його. 
Будинок є!

Справді, все стихло.
— Дивися, он там є двері, збоку.
Чи були вони раніше, не знаю, бо коли ми йшли, то дивилися під ноги. 

Білі невеликі двері були, але замкнені.
— Пошукай ключа, може, він у тебе в кишені, — сказала я. Якби ключа не 

було, я б вигадала, що він загубився. І ми б тоді придумали щось інше.
Жовнір застромив руку в кишеню і вийняв звідти ключа. Двері легко 

відчинилися. Далі був коридор із кількома дверима. Я відчинила перші. Там не 
було нічого, крім письмового столу. На ньому лежала купка білого паперу і 
ручка.

— Лишайся тут, — порадила я. — Треба подивитися, що там є ще.
Жовнір посміхнувся. Я вийшла, щоб йому не заважати. У наступній кімнаті

лежав на підлозі матрац. Я підійшла до вікна. День був такий похмурий, що 
панувала напівтемрява. Поволі падав сніг у свинцеву важку воду.

— Добре, — сказала я собі, відійшла від вікна й лягла. Дім існував 
насправді, треба було тільки звикнути до нього.

Але я відчувала неспокій. Завжди є небезпека ззовні. Тому пішла зачинити 
двері на ключ. Потім зазирнула в кімнату Жовніра. На мене війнуло холодом. 
Жовнір стояв коло розчиненого вікна і пускав у нього паперові літачки. 
’’Нехай”, — подумала я й піціла оглянути ще дві кімнати, що залишилися. 
Прочинивши двері, я оторопіла: з переповненої ванни лилася вода. Я по
хапцем закрутила кран. Вода була саме якраз. Не довго думаючи, я залізла у 
ванну. Потім випрала все, що було на мені. Зі стінної шафи вийняла теплий 
білий халат. Там був ще один. Я радо побігла сказати Жовнірові, що він може 
зробити те саме, але за дверима почула голоси, тихі й лагідні, наче когось 
вмовляли. Я прочинила двері дуже обережно. Коло Жовніра стояла старша 
жінка, певно, його мати. Вона тримала в руках чисту білу сорочку, поки 
Жовнір скидав своє лахміття. Тіло його було все в синцях. Збоку стояли батько 
і дівчина років десяти й спостерігали за ними.

Я попленталася до своєї кімнати, лягла. Мені хотілося загородити двері, 
щоб ніхто не порушив мого спокою. Не тому, що я заздрила дорогим гостям 
Жовніра. Мені, навпаки, стало легше і я могла покинути цей дім. Зрештою, 
батьки можуть забрати Жовніра з собою.

Прокинулася у темряві За вікном шумів дощ. Де я, що зі мною — ці думки 
виникали в хаосі, де дощ був єдиним орієнтиром. Отже, як є вікно, то існує 
кімната, а значить, дім. Серце стиснула тривога, що хтось зайде й побачить 
мене, безпорадну і дезорієнтовану. Я лежала на чомусь м’якому, мала під 
головою подушку й була вкрита ковдрою. За вікном ішов дощ, а мені було 
тепло. Тіло прагнуло тепла і спочинку. Я знову заснула.

Вранці я розплющила очі й обвела поглядом кімнату. Над моєю постіллю 
висів килимок-гобелен, обшитий по краях ліловою атласною стрічкою. На 
гобелені було зображено ранкове місто кінця XIX століття: з ратушею, фон
таном посеред площі, порожніми возами й дрібними постатями людей, що 
квапилися по своїх справах. У лівому кутку гобелена стояв будинок із вирі
заними лезом дверима. На підлозі лежав дерев’яний лев, поточений шашелем, 
і потріпана книжка ’’Питомцы зоопарка”. Я довго плакала, але речі не зникли. 
Вони знайшли мене тут. Видно, цей дім їм сподобався. Але я про себе ще не 
могла цього сказати. Через те між речами і мною виникло відчуження, наче їм 
соромно було опинитися тут непроханими. Увійти в тканий дім я знову не 
змогла, хоч знайшла б там повно старих речей, таких любих моєму серцю, що 
не зуміла б їх покинути.

...Жовнір сидів за столом і їв. Перед ним лежали якісь пакунки і гостро 
пахло часником.
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— Ходи, поїж, — сказав він. — Уявляєш, мене знайшли батьки й 
понаносили купу всього.

— А де ж вони?
— Пішли. Казали, що будуть приносити їсти.
— А чому ти не пішов з ними?
— Ти знаєш, що мене шукають, — значущо мовив Жовнір.
Мені кортіло сказати, що нікому він не потрібен, крім батьків, але я 

мовчки взяла двоє яблук і пішла до себе. Стала коло вікна й задивилася на 
каламутні води, що не встигли змішати земну і небесну вологу й перебували у 
стані неоднорідності. Крім води і блідого неба з мого вікна нічого не було 
видно.

Була ще четверта кімната. Там мали б бути книжки, багато книжок, які 
зробили б моє перебування тут приємним. Книжки зрідка пояснювали мені 
світ: вони радше затьмарювали його, і я йшла часом не в той бік Але ліпше 
було слухатися чужих порад, ніж нашіптувань потвор, що плавали у водах моєї 
підсвідомості. Зрештою, маю те, чого хотіла. Кімната виявилася порожньою, 
наче її й не існувало. Я могла б її наповнити чим завгодно, але всю мою 
маєтність, що дивом з'явилася вранці, можна було б загорнути у вузлик Не 
маючи ніколи власного дому, легко розгубитися. Цей дім належатиме нам 
доти, доки ми витримаємо в ньому. Може, Жовнір витримає довше, бо хоче 
сховатися від уявних переслідувачів, але щодо мене, то я невдовзі почну 
шукати собі нової напасті.

"Почекай, — спинилась я. — Ти так довго бігла і була невдоволена, що тебе 
переслідували, хоч т и  с а м а  с е б е  переслідувала, а Жовнір тікав від 
реальної біди”. Тут я перелякано озирнулась, шукаючи того, хто казав мені 
"ти”, свого вічного ворога-доброзичливця. Вже отут я мала б побачити його 
лице, вже отут він мав би вийти з мене, як душа переходить у дзеркальне 
зображення. Але цього не сталося і Чужий, користуючись моєю слабістю, буде 
знову висловлювати свої сумніви, підточувати хистку твердиню мого бачення. 
Він знає, що сумління може довести мене до божевілля.

Я вийшла в коридор, відімкнула двері. Мені здалося, що будинок гойд
нувся, коли я ступила на сходи. Внизу було досить світла від довгих вузьких 
вікон із матовим склом. За ніч на першому поверсі виник коридор із кількома 
дверима. Я відчинила перші двері. Кімната була обставлена вишуканими ста
рими меблями, на стінах висіли гобелени, а підлогу вкривав квітчастий килим. 
Я спересердя грюкнула дверима, ледве стримуючись, щоб не заплакати.

Мій Жовніре, я ніколи не питатиму тебе, що ти будеш робити далі. У нас 
нема ні годинника, ні календаря, ні часу. День переходить у ніч, як догорає 
свічка. Зрідка падатиме дощ, і залітатиме вітер. Сонце буде сходити щораз в 
іншому вікні. Ти сидітимеш у своїй кімнаті, а я у своїй, тільки не забувай 
закручувати кран у ванній, щоб не сталося потопу. Ми відповідаємо за цей 
дім, доки він не пересититься нами і не виблює нас у море, а сам піде спати 
на дно, на білий пісок. Тільки не приходь до мене. Я почуваю відразу до тебе, 
чужого і мертвого.

Я стояла на верхній сходинці, коли у дім хтось зайшов. З горла вирвався 
здушений крик. Тремтячими руками я ледь встигла замкнути двері на ключ. 
Жовнір вибіг зі своєї кімнати. Я пригналася до стіни, вся мокра від поту, а у 
двері нелюдськи гатили.

— Сховай мене, сховай мене! Боже, я більше не можу!
Я не була певна, що двері витримають.
— Хто там? — голосно спитав Жовнір. — Чого вам треба?
Я кинулась до своєї кімнати. Жовнір спіймав мене, коли я намагалася 

розчинити вікно. Він штовхнув мене на постіль.
— Не відкривай! Не відкривай!
— Заспокойся!
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Я перестала кричати. Грюкіт припинився. Ми довго прислухалися.
— Хто то був? — пошепки спитав Жовнір.
— Мій батько.
— Що?! Чого ж він тебе так настрашив?
— Розумієш, він давно помер. Він прийшов мертвий.
— Ага. Привид є привид.
Я захитала головою:
— Він дуже страшний.
Як я могла йому описати напіврозваленош трупа, зомбі, котрий часто 

з’являвся мені уві сні й не мав нічого спільного з моїм татом. Він ніс мені 
смерть. Видно, Жовнір зрозумів мій переляк, бо більше не допитувався. На
томість сказав:

— Добре, що ти тут не сама.
— Я б не жила тут сама.
— Дивний цей дім. Якийсь недоладний.
— Зате на острові
— Він сам острів. Я спочатку думав, що цей дім прислухається до моїх 

бажань і є нашим слугою. Але це не так. Він пішов на деякі поступки — і ми 
більше його не обходимо.

Я не погодилась:
— Цей дім збудований з уламків нашої свідомості. Дякуй Богові, що він не 

гірший.
— Чого я маю дякувати Богові за те, що мені не належить? Я не причетний 

до цього дому. Ти мене сюди привела. Не можу сказати, щоб туг було зле. 
Маю свою кімнату. Але це умовно моя кімната, бо вона збудована з уламків 
твоєї свідомості. А тепер у дім ще й заходять мерці. Ти сама їх викликала, хоч 
це твої проблеми. Бракує, щоб ти випала з вікна, ставши жертвою власних 
галюцинацій.

— Але ж до тебе приходили твої батьки...
— Вони справжні, і що тут дивного, коли мене провідують мої батьки? 

Може, ти їм це заборониш?
Я аж задихнулася від обурення:
— Як, по-твоєму, батьки сюди потрапили, коли довкола вода? Припливли?
Жовнірове лице ствердло:
— Туг все можливе. Головне, що вони не викликали в мене жаху. І взагалі, 

я не люблю подібних розмов. Піду до себе.
— І пускатимеш у відчинене вікно паперові літачки?
— Ні, думатиму.
Небезпечно думати в такому місці, не маючи конкретної теми. Я вкриюся 

коцом і обмірковуватиму щось реальне, що не заведе мене у нетрі страху й 
сумління, наприклад, про голубів.

...їхній політ важкий, особливо, коли вони зриваються з промерзлої землі. 
Крила їхні спричинюють таке коливання повітря, що воно може звалити з ніг 
необачного. Пил із пір’я іноді викликає хворобу орнітоз, схожу на грип. Коли 
голуба можна впіймати, це означає, що він хворий. Самотній голуб завжди 
хворий.

У дитинстві ми підібрали голуба, котрий вирвався з пазурів яструба. У 
нього був розірваний живіт. Ми присипали рану стрептоцидом, але голуб не 
вижив. Тоді ми викопали ямку, обклали її квітами й урочисто поховали голуба.

Одного разу три білі голуби тричі зробили коло над моєю головою.
У місті голуби безпосередні, як пси. Коли сидиш на лавці, вони заглядають 

до сумки, аж наче принюхуються. Якщо скажеш, що нічого нема, вони від
ходять. Літаючі пси, яких знищують, коли їх багато. Послід вкриває дахи, їхнє 
м’ясо отруйне. Але, на відміну від безпритульних псів, у них нема потен
ційного господаря. Міських голубів можна порівняти ще з циганами, котрі
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втратили смак до мандрів. Є багато видів голубів і багато цікавих відомостей 
про них. Іноді вони гинуть під колесами машин, але не частіше, ніж люди, 
їхній стогін нагадує голос зозулі. Коли літній дощ скропить молоде листя, 
стогін голубів наповнює серце невиразною надією. Він ще довго відлунює між 
квітучими липами.

Голубка, принісши маслинову гілку, сповістила про закінчення потопу. 
Якщо сюди залетить голуб, це означатиме майже те саме. Коли сннться голуб, 
це до щастя. "Будьте лагідні, як голуби, і мудрі, як змії".

І вже заходить сонце. Певно, дім обертається, раз воно сходить і заходить у 
моє вікно. Ніч минула спокійно. Я слухала, як вода омиває будинок і він 
двигтить. Дерев’яний лев дивився разом зі мною. Я ніяк не могла згадати, чи 
хтось відламав йому хвоста, чи він сам відпав.

Десь у мене був дім, де я народилася, але це було в іншій країні, такій 
близькій, що я могла б перейти до неї через струмок. Але ніхто не сказав мені, 
де той струмок і чи варто це робити. Вернутись туди — це прийняти на себе 
весь бруд і тягар минулого, зістарітись, нести покуту безлічі речей та обо
в’язків, вернутися з порожніми руками і таке інше.

Я матиму тут спокій. Відмовлюся від спокуси писати листи і вкладати їх у 
порожні пляшки. Цей дім тісний для мене і Жовніра, але то моя вина — не 
можна було його сюди брати, не можна будити мертвого.

Він ще скаже:
"Нащо ти мене збудила?"
"Бо не могла тебе поховати. Тіло треба поховати, інакше душа буде му

читись і не знатиме спокою”.
"Знайшлися б такі, що поховали".
"Нікого не було. Нікого на світі, крім мене".
"То поховай мене тепер”.
Тоді я починаю плакати, бо це неможливо. Словами важко виразити, чому 

я пожаліла цю безпритульну душу, яка зараз їсть, п'є, спить, робить паперові 
літачки і грубо зі мною розмовляє. Всі ми Брже твориво, всі ми безцінні й 
тендітні, як квіти, і поводитися з нами треба належно: дуже делікатно, не за
слоняючи сонця. Я ж не чіпаю Жовніра, не питаю його ні про що. Хай він сам 
собі вирішить, чи розмовляти зі мною, чи н і

"Може, я теж мертва? Я довго блукала. Був темний ліс. Ріка, підземелля, 
міста, гори, ліс. Живий не витримав би того надлюдського страху, якого я 
зазнала, перебуваючи в цілковитій самотності. Може, то було пекло, а зараз я 
у чистилищі?"

Жовнір не знайде, що відповісти. Все є так, як сказано. Якби не було отих 
слів, усе так і залишилося б: гіпотеза про рай, пекло й чистилище стала б 
фактом. Але слова щораз інші. Вони накочуються, як хвилі на берег, і відкочу
ються назад. І так ціле життя в морі слів, у припливах і відпливах, які деколи 
завдають фізичної урази, спонукають до вчинків, але здебільшого зникають 
безслідно. Наші слова руйнуються швидко, розпадаються на звуки, які майже 
нічого не означають. Отак відлетіли голуби, домашні й дикі, стали невиди
мими вдень і вночі Може, вони повернуться і згадаються.

Більше сюди ніхто не прийде. Знизу долинають якісь голоси. Вони на
лежать до тих покоїв. Відбринять і зникнуть. Я ж хотіла жиги в старому домі, 
уже прирученому, зігрітому. Там не так самотню і є кому втішити. Стіни, 
меблі, зберігають голоси. Про старий дім думаєш завжди з ніжністю. Я знала 
один дім, який будували з любов'ю, і в якому прожили лише п'ять років. А 
п’ятдесят він стоїть порожній. Коли заходиш туди, він аж ніби зітхає від 
задоволення. Заглядає в очі може, ти його господар. Цей дім стоїть над 
річкою, і з вікон його видно дві гори. Господар лежить у землі поряд: через 
дорогу, біля розваленої каплиці Звали його Антоній.
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Жовнір, певно, знає про мене все. І має слушну нагоду мене ображати. 
Фотокартку мою він знайшов десь на лісовій стежці. Я йому її не давала. І не 
знаю про його попереднє життя нічого. Хтось із нас піде перший. Дім візьме 
інших господарів. Кажеш, ні? Цей Жовнір із тих, хто палить Золоті храми. Але 
ти не Золотий храм. Ти — для життя. Бережеш себе, терпляче вибираючи 
господарів. Коли довго не бачиш собі подібних, робишся всемогутнім. Нема 
кому тебе гнати, переслідувати, лякати. Але це ще не найкраще в безлюдності 
Відбитки чужих облич стираються з твоїх очей. На губах з’являється лагідна 
усмішка. Помічаєш довкола себе життя, де навіть недбало кинутий камінець 
уже є порушенням гармонії. Це пам’ятають діти: і г р а ш к а  п о в и н н а  
л е ж а т и  т а м ,  д е  ї ї  п о к л а л и .  Що вже казати про кактус, який хоче, 
щоб на нього дивилися, щоб його поливала та сама рука? Людина повинна 
благословити речі, засвідчуючи їм свою пошану. Жовнірові не слід було 
робити літачки з того чудового паперу, на якому мали писатися вірші й листи. 
Цим він відштовхнув від себе дім. Пошани до речей люди здебільшого не 
мають. Як же вони можуть ставитися тоді одне до одного? Коли тікаєш, не 
бери з собою нічого, лише думки і тривогу за покинутими речами й людьми. 
Вони захистять тебе й допоможуть повернутися назад. Але кожен із нас 
розривається між любов’ю й ненавистю, свободою і обов’язком, бо чогось 
одного недостатню. Отак і йдемо, звертаючи з дороги на дорогу, піддаючись 
умовлянням. А коли нікого не чуєш, душа відпочиває, не грішить. Не грішить 
той, кош не спокушають.

...Одного разу настав погожий день і я вийшла з будинку, сіла на сходах. 
Дві нижні сходинки були під водою, не дуже чистою, але досить прозорою. 
Побачити корабель, хай навіть із вітрилами, мені не хотілося. З самотності 
виходиш так само важко й повільно, як із довгої хвороби. Хоч гріх було б 
називати самотність хворобою. Це — спосіб самозахисту, коли не бажаєш, щоб 
у тебе щось забирали, хай навіть час. Той час — клубочок, нитку з якого 
витягуєш залежно від потреби.

Я взяла з собою дерев’яного лева, щоб він подивився на своє віддзер
калення у воді Поставила поруч. І знала, що не забуду забрати назад, бо цей 
лев буде потрібний іще моїм дітям. Просто у роззявлену пащу лева світило 
сонце, і вона сяяла благородним червонуватим полиском. Скільки минуло 
часу, відколи я кутала лева у хустку і клала спати? Всі втечі й поневіряння були 
сном, і я знову прокинулася, сповнена бажання пізнати деталі життя, бо в них 
суть усіх великих явищ. Гарно сидіти й дивитися у воду.

П Е Р Е В І З Н И К

Коли я озирнулася, дому вже не було. Я не відчула жалю, та й домові 
більше подобалося бути деревом у величезному саду, який з одного боку 
омивала ріка, а з другого починалося поле з нерівною рудуватою травою, а 
двох інших сторін я ще не дослідила. Коли я підійшла вперше до рівчака, що 
відмежовував сад від поля, з’явився високий худий чоловік у чорному одязі й 
запропонував мені руку, щоб я перескочила. Але я пам’ятала дитячий сон, у 
якому подала руку, не замислюючись, такому самому чоловікові, тож 
повернула назад. Чим старша людина, тим вона обережніша. Але річ не лише 
в обережності: я вибрала інший хід і це мало змінити все моє життя. Сад не 
може бути безкінечний, як ліс. Він твориться людськими руками, які не вічні 
Тому втішно знати, що сад де-небудь закінчується і не є витвором диявола. 
Спочатку я опишу його.

Від ріки сад був старий, і деяким деревам вода попідмивала коріння, що 
вони вже хилилися. На горбі рівно ріс одинокий горіх, на якому статечно 
сиділо кілька ворон. Величезна крона домінувала над садом. Внизу теж росли 
горіхи і, хоч вони трималися купи, однак мали вдосталь сонця. Абрикоси теж
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росли гуртом і навесні своїм цвітінням фіксували існування саду. Отарі 
черешні зі всохлим нижнім гіллям і гладкими сірими канарами були недосяжні 
для того, хто хотів би улітку поласувати гіркуватими чорними ягодами. Зате 
вишні з присохлими грудками червоного клею можна було завжди пригнути, 
ризикуючи зламати яку-небудь крихку гілку. Отарі сливи з розпанаханою 
корою, під якою видніється закривавлена деревина, з віком лагіднішають, 
позбуваються колючок і набувають плавних спокійних обрисів. Смужка аличі 
виходила якраз до заходу сонця і мала боронити сад від холодного зимового 
вітру. Вона втрачала свою войовничість, коли переходила в округлі кущі терну 
і неспокійну шипшину з довжелезними пагонами. Три груші росли осторонь, 
переживаючи навесні й восени паломництво бджіл і ос. Запах цвіту й опалих 
груш має в собі щось хвилююче. А насамкінець сад був заповнений яблунями, 
найменш надійними для тих, хто очікує врожаю, особами. Яблуня зацвіте, але 
може не вродити. Вона потребує, щоб її просили. Дасть очікувані плоди, але 
ви їх не з'їсте, бо вони зігниють на гіллі ще до осені Багато чого може 
трапитися з яблунею, бо вона наполовину створена людиною і не має того 
захисту, що інші дерева, котрі з зернятка, занесеного пташкою, ростуть у гус
тій лісовій хащі.

Подекуди дерева обплутав дикий виноград, листя якого восени набуває 
сліпучої пурпурової барви. Видно, що садом давно ніхто не опікувався, але він 
не дичавів. Дерева люблять, щоб хтось до них приходив, дивився, іноді зривав 
плід, неквапливо витираючи сизу паволоку.

У моїй пам’яті жило багато садів. Цей — один із них, тільки колись частини 
його були розкидані поблизу чужих домів.

Я не дам себе викинути за межі саду після холодних ночей і дому, що зумів 
себе протиставити мені, але скімлив, як покинуте цуценя. Дім перетворювався 
в акацію. Навіть тут він пам’ятав, що я люблю те, що цвіте.

Жовнір стояв коло акації, у чистій білій сорочці, зі спокійним лицем, наче 
для фотографії.

— Ти вже йдеш? — спитала я.
— Я радий, що йду. Як хочеш, ходи зі мною.
— Я тут, певно, лишуся.
— Ну, то бувай.
— Щасливо.
Він зник, як оті паперові його літачки. Натомість я відчула, що вгрузаю у 

землю. Обдираючи до крові руки об грубу кору акації, я щосили трималася. 
Ще раз на пагорбку зблимнула біла пляма сорочки і зникла назавжди.

А в саду почали з’являтися люди. Бліді діти з сумними очима, каліки 
безрукі й безногі, знищені баби й діди. Вони вмощувалися під деревами і 
засинали. На їхніх обличчях застиг вираз полегшення від почуття сповненого 
обов’язку. Я вирвала ноги з землі, схожої на розбурханий мурашник і пішла до 
ріки, чистої як сльоза. Довго мила лице, руки, ноги. Потім відчула, що позаду 
мене хтось стоїть. Обернулася і впізнала Перевізника. Він не казав мені нічого, 
лише мовчки дивився. Нарешті йому стало мене шкода:

— Ти можеш вертатися чи не вертатися. Але ліпше вертатися.
— А вони повернуться?
— Ті, що не стануть деревами і травою, повернуться.
— Я піду з тобою. Пам’ятаєш, ти обіцяв мене повезти на зелений острів?
— Ти на ньому і є. Уві сні потрапила, але не зі мною.
— Так, із ним, — мені сгислося серце.
— Не бійся, — спинив мене Перевізник. — Ти повернешся додому і будеш 

жити, почуваючи від цього втіху. Лише іноді відчиняй вікно і дивися в Сад, де 
кожна квітка і кожна травинка вічні.

Уріж, 1990 -  1991
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Володимир ЦИБУЛЬКО

ЦИГАНІЯ

десь так далі десь опівночі ти плачеш 
з вій стираєш мовчки сни і не бачиш 
благоденствіє

лип гортанне мовчання про гріх 
ти горіх ти в собі дотліваєш

плавання по світах уява ще дівчинка
страх доторкнутись рукою руки
холод як струм але хочеться вірити не абстрактно

бути другим значить бути потенційною сволотою 
зібрати на себе весь бруд 
і стояти в тіні зимових дерев

цю землю таки провідав Господь
але про нього згадуєш тільки в часи безвиході
бути другим значить бути без вини винним
бути листям бути буднем
бути одиницею виміру смутку
лиш брук пам'ятає призначення тих
хто бродінням по ньому копіює мозкові звивини

о ці мозкові площі
бути на них травою значить знаходити компроміс 
із тими хто тебе топче і буде топтати 
а ще із зимою

а ще студити кров і свою і майданів 
а ще глушити кроки бо взуття все голосніше 
починає говорити за своїх власників

черевичі язики так спрагливо злизують росу з трави 
аж кам'яніє майданна кров

а за Дніпром цигани п яні 
чи то від них повітря п 'яне 
від чорноротих їх пісень 
від крику крадених курей 
а за Дніпром луна густа 
й печаль згорає на вустах

ця сука Макіавелі виє із-під товщі попелу 
коли на рахту гості похмеляються 
й з похмілля

правду саму лише правду й нічого крім правди
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мовчать по якій такій добі 
відплива голова Макарія
вона позбулась тіла німоти й покори час Господи?
лишився попіл і повітря й більш нічого
ця ріка мислительства повзучий стовбур світового древа
футляр для золотогр ніщо
терміново переформовується під голову
але тіло вода і воно за водою
кат витирає меча

в край повертається буття 
та ще ряд категорій із декалогу 
уречевлення абстракції чинить 
такий собі X  
модний X

X  сам лише X  і нічого крім X
та миска крови під столом а за столом
пирує новоприйшла влада
дзьобає коливо пернатий внук де Сада
і луска черепи похмільний лом
вцілілий варят горлопа жалійте ката
він нам за тата рятуйте ката
бо без нього влада загубить все
за що лилася кров так наша ну і що
зате сьогодні маєм спокій
і миску крови під столом
заснув на ньому пан високий
щасливий в холодцях і пирогах
хай спить допоки попіл мовчазний зійде Дніпром
щасливий нарід запиває спиртом бром
в сумнім старанні ворогів не розпізнати в ворогах

приручені приречені 
надтріснуті мов глечики 
присолені приперчені 
закланними овечками 
стрічаєм ворогів 
із квітами із перлами 
ще й трохи закосичені

а за Дніпром всю ніч цигани 
таку виспівують печаль 
у  нас і в них плачі гортанні 
у  нас і в них вогні в очах 
мені сім літ  
і я  між циганчат

та трапилося й нам зо два десятки морд 
убраних в якнайтонший льон 
змастивши лисину вони такий учинять морд 
що ще не склалося прокльонів 
у  жодній з мов

55



не відпастушшись вовки
їх воші й злидні повінчають 

з вівцею батьківщиною і з тим чи тою 
що має берегти у своїй ощадкасі

найзолотіші злитки моїх кроків 
ні слідів чи листя із моїх вінків

бо списки спалено мої панове писарі 
власноруч отверзали рабиням писки 
голодні свині риють поодинокий стовп в Александрії

0 Господи важкі від сперми дипломати 
ламають вранішні загати бо місто хоче пити

всім вина бо та Помпея з того боку 
землі бо рай на небесах
1 нікому чавити льон b  нього кров а не олія
як в руки візьмеш проступа се кров розбожнення 
козли жують хоругви птахи співають кар-р-ри 
хто кров'ю сцяв і хто ригав кав'яром 
горлають кар-р-ри
допоки нами правлять карли життя не буде 
виварюють з папірусів по букві 
чумові чи ще які хоренькі люде 
чи ґумові мистці й кастровані сенатори

краєчком ока йде сторожа мечі луска і блиск монет 
це возвеличення зневажених 
вознесення оступлених це все мої панове писарі 
спотворивши папіруси зачали їх палити 
бо рабський птах в кліті грудей стомився піти 
стомилась риба від води і з неба мов отари 
сходять холоди

земля святого духа сина і вітця 
ще не втекла b -під ножа немов вівця

та вже покотились з бугрів 
щербаті нулі всекричущих ротів

ти мене ґвалтувала моя хризантемна вітчизно 
ти прокинулась вранці від щастя хмільна 
і не бачиш як у законнім екстазі

ти мене тріпонула з гнізда 
подивись в оці очі це очі убивці вони не простять 
не прощають ці очі вони випромінюють

здавлений сміх
а руки нащупують лезо

це процес це не Кафка змішалися свідки і судді і жертви 
хто перший себе обере чи на свідка чи на жертву 
а як пощастить на суддю
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це секс в гуртожитку
де за шафкою ще півкімнати
забігали до тебе забромлених пару жовнірів
ти торчала моя батьківщино
тебе передаровував дєд салабонові

із покоління до покоління
ти охала і ахала мов вісімнадцятої

а я із роками не ріс і не ріс 
і неростучи таки дочекався і свого жовнірства 
і ночі коли мене дєд мій 
привів передати у  спадок тебе

таж ти стара курво 
тобі ж триста літ
твої ахи і охи вертяться на магнітофоні

весь тонкий естетизм усесвітніх жахів 
ти зібрала у  ліжку під звуки ялової млости 
чоботато-копитні виходили гості світало 
у  дротяних хлівах петушатня горлала 
на дротяних хлібах молотарки тріщали 
край неба палало дві пачки "Опалу" 
до ранку пропало

Господи лиши мені надію 
заради п 'ятьох ненаписаних слів

як  я  люблю тебе люблю 
як я люблю тебе і млію 
я млію Господи яка ти 
яка ти світла Господи молю 
не кидай тіні на ці тихі вії 
на цю мою і не мою й мою 
на ту що друге моє серце 
у  своїх грудях не несе 
даремно Господи не сердься

пливе Дніпром голова Макарія 
а зграя циганчат біжить понад водою 
відганяючи круків

туди де Я  це М И  а М И  це Я  
тож М И  це Я  йдемо і обминаєм ями 
по грудневій росі
по грудневій росі я як  босий пройшов по хворобі 
перекеплена кров одійшла

починало світать 
на дорозі лилось молоко із корови обов'язку 
й провисав перемерзлий і дикий як  я  
виноград
легкі як  дими й алкоголі спішилися люде 
і не треба мене зустрічати
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я сам доберусь і спинюсь на порозі 
я метафора болю
я сюди повернусь щоби здатись у  ангельські руки 
щоб зірвать павутинку пеналі
і на ту павутинку такі нанизати коралі признань 
щоб аж в диханні чулося серцебиття

повертаються так нові голодранці 
в нову батьківщину і чують у спину 
що вони завойовники

стільки літ на порозі
я в тобі але я на порозі
дім зігріє й остудить
хай студить чоло хай зігріє
дев ятиперламутровограмову душу
бо лиш тут в цьому домі
є така ворожба що заживлює рану
у грудях що збира і цілунками
й шепотом й потом мене порозгубленого
по світах

а за Дніпром цигани п'яні 
фотографічний неґатив
і вже не люде тільки плями 
це час нещадний проявив 
перекипілі сухожилля 
перегорілі спориші 
та ба на згарищі лишилась 
косинка вмерлої душі
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СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Михайло МОЛЧАНОВ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: 
РАДЯНСЬКА ЧИ ПОСТРАДЯНСЬКА?

Після проголошення незалежносги Україна стикається з безліччю проблем 
на шляху до відкритого, гуманістичного суспільства. Незважаючи на те, що 
більшість цих проблем пов'язана з її комуністичним минулим, виникають і 
нові, що віддзеркалюють труднощі перехідного етапу. Будь-які намагання до
шукатися першоджерел, що підживлюють сили інерції та спротиву спробам 
реформ, раніше чи пізніше виводять на питання політичної культури: як 
старої, успадкованої від доби тоталітаризму, так і нової, що формується нині 
Політична культура видається тією першоосновою, з якої зростають і сучасні 
досягнення, і сучасні перешкоди в розвитку держави та нації.

Перш ніж приступится до аналізу політичної культури України, якою вона 
виглядає тепер, треба пояснити, який саме зміст вкладається в це поняття, що, 
без перебільшення, посідає одне з центральних місць в арсеналі політичної на
уки. Американські дослідники проблеми й піонери поняття Ґ  Алмонд і С. Вер
ба визначали політичну культуру як сукупність переконань, стереотипів, цін
ностей, що регулюють ставлення окремої пересічної людини до політичної 
системи суспільства, її інститутів та способів функціонування апарату держа
ви1. Запропоноване ними означення стосується переважно психологічних 
механізмів та рушійних сил політики й не бере до уваги практичного, пове- 
дінкового складника політичних процесів. Звичайно, дослідники не тільки не 
заперечували впливу суспільної психологи на п о л іт и ч н и й  устрій та практичну 
взаємодію громадян держави, а, навпаки, підкреслювали його значущість. 
Утім, фактом лишається те, що власне політична поведінка розглядалася ок
ремо, й психологічні чинники виглядали як головні, визначальні елементи 
комплексу політичної культури. Не буде перебільшенням сказати, що ця ін
терпретацій відштовхувалася від поняття національного характеру, попу
лярного в політичній науці першої половини XX сторіччя, і великою мірою 
зберігала ідеалістичну обмеженість цього поняття.

Певні спроби поєднати психологічний і поведінковий складники комплексу 
політичної культури, що були зроблені в 1960-ті роки, з неясних причин не 
набули поширення в сучасній політичній науці Можливо, тому, що західні 
дослідники проблеми — представники так званої ''антропологічної” школи — 
були менше зацікавлені в суто політичних вимірах феномена, надаючи більше 
уваги культурі повсякденного життя й спілкування, матеріальній культурі як 
чинникові суспільної, радше ніж політичної, взаємодії. Науковці в країнах 
колишнього соціалістичного світу, які присвятили певні зусилля мате
ріалістичній інтерпретації поняття, дискредитували цю спробу через надмірну 
ідеологізацію своєї роботи, керованої не стільки академічними пошуками істи
ни, скільки намаганнями догодити пропагандистським орієнтирам правлячих 
партій.

Серед найновіших спроб "осучаснити" ідею політичної культури слід відзна
чити застосування арсеналу семіотики з метою підкреслити символічну приро-

Автор висловлює свою подяку Канадському інститутові українських студій і особисто 
його директорові професорові Зенонові Когуїу за допомогу, надану в процесі підготовки 
цієї праці.
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ду відповідних суспільних явищ і процесів. Обстоюючи цей ПІДХІД, JI. Дітмер, 
серед інших, запевнив, що йдеться про пошуки середнього шляху МІЖ ПСИХО
ЛОГІЧНИМ і соціологічним тлумаченнями політичної культури2. Інакше кажучи, 
розуміння тієї обставини, що політичну культуру не можна звести до суми 
ідеальних уявлень і орієнтацій, знову пробиває собі дороіу. Однак невиріше- 
ною проблемою лишається те, що "соціологічне” буггя символу все ж таки не 
виходить поза межі суспільної свідомости в тому, що стосується "роз
шифрування" символів громадянами суспільства і навіть великою мірою 
процесу створення й поширення символічних комплексів. Реальної поведінки 
людей у будь-якій площині суспільної взаємодії, де присутність символу не є 
визначальною, семіотична інтерпретація знову ж таки не охоплює. Таким 
чином, семіотичний аналіз політичної культури є доцільним там і тоді, де й 
коли йдеться про сприйняття або несприйняття символів, як, наприклад, у 
випадку підтримки державних символів України, що й досі не є одностайною 
серед певної частини населення. Водночас пояснити політичну амбівалентність 
у ширших за обсягом питаннях, до яких належить, зокрема, й питання про 
сутність української державности як такої, навряд чи можна, спираючись 
тільки на аналіз суперечливих тлумачень того чи іншого символу, історії його 
виникнення або емоцій, що супроводжують його сучасне існування.

Ці труднощі теоретичної*) порядку багато в чому пояснюються й досі 
наявним небажанням усвідомити різницю між політичною культурою сус
пільства як утворенням ідеального, психологічного ряду та поведінковим ас
пектом цієї ж самої політичної культури, її реально-буттєвим виміром. Певних 
складнощів додає і той факт, що в будь-якому суспільстві, по суті, немає і не 
може буди однієї-однісінької, спільної для всіх політичної культури, а 
співіснують і часто суперечать одна одній політична культура еліти (еліт), мас, 
окремих соціальних і етнічних груп, що складають населення країни. У ви
падку України, як і у випадку багатьох інших країн із чітко визначеними регіо
нальними розбіжностями, мусимо окремо розглядати особливості політичної 
культури різних регіонів — земель із власними, специфічними ознаками 
історичного шляху, етнодемографічнош складу, культурно-лінґвістичнош, 
економічного й навіть інстигуціонального розвитку.

Звичайно, що в межах цього невеликого нарису не видається можливим 
приділити належну уваїу всім відмінностям, що вирізнюють окремі політичні 
субкультури серед інших, які складають єдиний комплекс суспільства. Такою 
ж нереальною була б і спроба дослідити численні ланки, що поєднують 
політичну культуру України з політичною культурою сучасної Росії або 
Польщі, чи — в історичному аспекті — провести всі зв’язки з минулим, маючи 
на увазі не тільки безпосереднє минуле Радянського Союзу, але й те, що 
успадкувалося від Російської імперії, Австро-Угорщини Габсбурґів тощо. 
Спробуймо, не відкидаючи цих застрежень повністю, зосередитися переважно 
на тому, що є спільним для політичної культури різних регіонів і різних 
прошарків українського народу, і відзначити особливості сучасного етапу його 
розвитку — етапу пострадянського, або перехідного від тоталітаризму до 
демократії.

Тоталітаризм означають як систему політичного панування, в якій правляча 
верхівка утримує неподільну монополію на владу, держава цілковито поглинає 
іромадянське суспільство, індивідуальні права та свободи не існують, опозиція 
не є можливою, окремі соціальні інтереси не визнаються зовсім або роз
чинюються в абстракції "спільних інтересів” аморфного "цілого" — держави, 
класу, нації. Якщо критично придивитися до цих ознак, стає зрозумілим, що 
"класичний” тоталітаризм насправді — досить рідкісне й скороминуще явище, 
просто приречене ходою історії на розклад і деформацію. В контексті Радян
ського Союзу ця "класична" модель більш-менш відповідала реальності в 1933
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— 53 роках, і навіть тоді опозиція раз-у-раз підіймала голову, боротьба 
інтересів виявляла себе через змагання в коридорах влади (скажімо, між 
верхівкою армії та апаратом держбезпеки, між республіками за уваїу "центру" 
та між міністерствами за ресурси), та й сама правляча верхівка була настільки 
неоднорідною, що тов. Сталіну довелося винищити її майже цілком, щоб 
утвердити свою персональну владу. Що ж до Радянського Союзу після 
Сталіна, то якщо він і був "тоталітарним", Цей "тоталітаризм” істотно відріз
нявся від хрестоматійної моделі Втім, політичну культуру "розвиненого 
соціалізму” ми все ж таки характеризуємо як тоталітарну. Чому?

Політична культура — це насамперед голос із минулого. Це — психологічні 
стереотипи та способи дії в політичній сфері суспільства, успадковані як щось 
утверджене від багатьох повторень типових ситуацій у досвіді попередніх 
поколінь. Політична культура передається (і великою мірою твориться) в 
процесі політичної соціалізації, тобто виховання, формальної освіти й 
неформального перейняття норм поведінки в процесі живого спілкування зі 
старшими, сильнішими та впливовішими людьми. З другого боку, політична 
культура нового покоління завжди є спробою адаптації, намаганням виправити 
помилки батьків, а значить, навчанням також і від слабших, постраждалих — 
не менше, а інколи й більше, ніж навчанням від тих, хто мав успіх і перевагу. 
Нове покоління виховується на прикладах переможців і потерпілих, і те, чию 
справу воно береться продовжити і якими шляхами, залежить від багатьох 
обставин, серед яких не останнє місце, поряд із чинниками моралі й 
переконань, посідають чинники об’єктивного "зовнішнього" світу — характер 
політичної системи, рівень розвитку суспільних відносин, тощо. У політичній 
культурі минуле завжди має певну перевагу над сучасним, і тому нас не мусить 
дивувати цей парадокс: політична культура України на початку панування 
тоталітаризму була менш тоталітарною, ніж у часи брежнєвського "застою".

Тут варто пригадати розмаїття мистецьких асоціацій, творчих союзів, 
інтелектуальних течій, що існували в Україні в 1920-ті — на початку 1930-х 
років. Не менш бурхливими були й політичні дебати: згадаймо Хвильового, 
Скрипника, загалом діячів першої радянської "українізації", які ще вірили в 
можливість поєднати комунізм із націоналізмом. Не буде перебільшенням 
сказати, що в цей час політична культура Сталіна-Кагановича для України (як, 
можливо, і СРСР у цілому) була скоріше винятком, аніж правилом, і мусила 
ще боротися за монополію, яку вона таки здобула — шляхом крови — пізніше, 
безпосередньо перед або одразу після Великої Вітчизняної війни.

Роки сваволі та репресій не могли не позначитися на політичній культурі 
суспільства. Після двох десятиріч ҐУЛАҐу субкультура "зеків" поширилася на 
всю країну — від хулігансько-босяцького "елементу" до найвшцих кіл прав
лячої партії. Не минула цієї долі й Україна. Немало посприяло остаточному 
утвердженню кримінальної субкультури як панівної, домінантної в суспільстві 
фізичне винищення дореволюційної аристократії, середніх (професійних) 
класів, міської та сільської буржуазії (підприємців, комерсантів, орієнтованих 
на ринок фермерів), церковної ієрархії, "білого" й "чорного" священства та 
багатьох інших верств населення, аж до прошарку міцного "одноосібного” 
селянства (родинні господарства). Навіть цей неповний перелік наводить на 
думку, що практично вся успадкована соціальна структура була остаточно 
зруйнована на кінець 1950-х років, а отже, зруйновані були фундаментальні 
підвалини нормального іромадянського суспільства, яке в Україні на час 
революції та громадянської війни (Наддніпрянщина) і, ще більшою мірою, на 
час приєднання західноукраїнських земель (Галичина, Волинь, Буковина, 
Закарпаття) набуло розвитку, непорівнянного з дореволюційною Росією, за 
винятком її обох столиць, деяких індустріальних міст і окремих районів 
пожвавленого комерційного обігу (Поволжя, Далекий Схід). Загибель ірома-
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донського суспільства відкрила шлях до витіснення останніх елементів 
плюралістичної політичної культури дорадянської України. їхнє місце посіла 
політична культура тоталітаризму, або сталінської "зони", що одне й те саме. 
Таким чином, коли КПРС святкувала "повну й остаточну перемогу соціалізму" 
наприкінці 1950-х — початку 1960-х років, реальне підґрунтя для комуністич
них святкувань таки було. Окремої від держави приватної сфери економічної 
життєдіяльности на цей час уже не існувало навіть у спогадах більшосги 
населення. "Соціальна однорідність” із комуністичного міфа стала реальністю. 
Суспільство "зі зламаними всередині нього соціальними перетинками" (як 
писалося в стандартній монографії з наукового комунізму) не мало іншого 
вибору, як обійняти політичну культуру тоталітарного "всього”, яке було, є і 
лишається "нічим”.

Як уже згадувалося, тоталітарна "прозорість” суспільного організму — 
явище досить скороминуще. Індустріальний розвиток країни й дедалі вищий 
рівень освіти населення зумовили появу нової, "соціалістичної" інтелігенції, що 
деякою мірою перебрала функції "професійних" класів західного суспільства. 
Своєрідна "еліта" з’явилася й у галузі літератури та мистецтва. Партійно- 
адміністративний апарат, зрештою, теж мусив професіоналізуватися — хоча б 
для того, щоб зберегти мінімальний контроль і мінімально необхідну ком
петенцію в питаннях управління економікою та суспільством, що набирали 
нових ознак складного розгалуженого комплексу. Таким чином, зламані 
соціальні "перетинки” поволі відновлювалися. Паралельно, і на цій підставі, 
з'являлися нові можливості опозиції режиму, творилися певні передумови 
майбутньої плюралізації суспільства. Нова спроба "українізації”, розпочата під 
керівництвом П. Шелеста, відбивала незаперечну логіку історії, згідно з якою 
модернізація суспільства, навіть за умов тоталітаризму, загалом передує сус
пільно-політичній мобілізації, вимогам реальної участи громадян у процесі 
державотворення і, врешті, зростанню національної самосвідомости народу3.

Втім, утверджена політична культура має велику інерційну силу, що 
протидіє поступовому рухові суспільства. Брежнєвський "застій", із цього 
погляду був не стільки виявом репресивних потужностей режиму, скільки 
перемогою усталених навичок політичної поведінки й конформістських стра
тегій особистісної самореалізації над стратегіями інноваційними, реформа
торськими. І партійне керівництво України, і більшість її населення на той час 
усе ще лишалися дітьми сталінської епохи з її спотвореним світоглядом і 
мораллю самозбереження: говорити одне, думати інше, діяти зовсім інакше.

Поступова відбудова соціальної структури мало позначилася на психології 
людей, але ще менше — на механізмах суспільної взаємодії. Перебудова того й 
другого потребує багато часу, більше, ніж було відпущено історією. І в Україні 
Шелеста, і в Україні Щербицького психологічний і модельно-поведінковий 
аспект суспільних відносин лишився без змін, незважаючи на структурні, 
інституціональні й навіть деякі нормативні зрушення, що, по сугі, поклали 
край тоталітаризмові як організаційній формі ще до початку 1960-х років. 
Оскільки моделі поведінки та способи катетеризації світу, успадковані від 
попереднього періоду, змогли успішно пристосуватися до нових обставин дії, 
політична культура лишилася багато в чому тоталітарною, коли суспільство 
вже проминуло цю фазу розвитку. Особистий успіх, як і раніше, визначався не 
стільки особистими здібностями, талантом або ініціативою, скільки вмінням 
"грати за правилами", шанувати можновладців і віддавати належне фальшивим 
ідолам, що вже давно втратили свою первісну функцію сурогатів віри й ледве 
трималися завдяки іншій функції — символів влади. Культура сталінської "зо
ни" неподільно панувала в армії, але також — у робітничому колективі, колгос
пі, бюро, не кажучи вже про стосунки в орденоносній радянській торгівлі, бю
рократичних апаратах держави й на найвищих щаблях політичної влади, де зе-
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ківське арґо набуло статусу мало не професійного жарґону "кращих синів і 
дочок соціалістичної Вітчизни", тобто тих, хто був допущеним у "внутрішнє 
коло" партійно-державних установ — горезвісну "номенклатуру". Комітети 
комсомолу слугували надійним знаряддям політичної соціалізації завдяки 
тому, що природна гнучкість і здатність до швидкої адаптації, які загалом від
значають молодше покоління, трансформувалися тут у запобігливість і лице
мірство, що межували з відвертою безсоромністю, часто більшою, ніж було по
трібно згідно з нормами організаційної культури правлячої партії. Ця більша, 
ніж потрібно, ницість в офіційній пропаганді отримала кодову позначку 
"ентузіазму молодих" і, всупереч припущенням раціоналістичної логіки захід
ного бюрократизму, часто слугувала трохи не єдиною перепусткою на вищі 
сходинки кар'єри.

Те, що політична культура сталінізму збереглася аж до останніх років Ра
дянського Союзу, незважаючи на оптимістичні прогнози теоретиків модерні
зації, важко пояснити, спираючись тільки на психологічне тлумачення фено
мена. Важливішим було її втілення в організаційній механіці держави, со
ціальних відносинах на роботі, міжлюдських стосунках у публічній і приватній 
сферах життя. Родинні стосунки здебільшого теж не були винятком. Спілку
вання з сусідами за місцем мешкання, поведінка на вулиці, в транспорті або в 
магазині, в будь-якому неформальному оточенні взагалі були зазвичай під
порядковані тим самим невиголошеним нормам: авторитетові сили, неповазі 
до людської індивідуальности, ігноруванню моральних застережень, викорис
танню ірупи проти одиниці Не дивно, що різні дослідники знаходили риси 
спільного між радянською системою та, варіюючи, феодалізмом, східною 
деспотією, первісно-клановою організацією суспільства, автократією, війсь
ковою тиранією тощо. У всіх випадках спільним знаменником була політична 
культура брутальної влади, що не знає обмежень ні з боку самостійно зор
ганізованого (громадянського) суспільства, ані з боку єдиної для всіх моралі.

Потрібно підкреслити, що влада, про яку йдеться, не є синонімічною дер
жаві, хоча власне політична влада, звичайно, посідає центральне місце в будь- 
якій системі офіційно санкціонованої несвободи. Політична влада, однак, не 
вичерпує собою всіх виявів владних відносин у суспільстві Велика інерційна 
сипа усталеної політичної культури базується на тому, що всі, а не тільки суто 
політичні, форми суспільного авторитету набирають вигляду, який віддзер
калює принципові схеми владних стосунків між державою та суспільством, між 
складовими інститутами держави, а також усередині цих інститутів, згідно з 
рольовими функціями індивідуальних носіїв влади. Таким чином, автори
тетний характер будь-якої суспільної взаємодії — в родині, на підприємстві, в 
навчальному закладі, чи "деінде — моделюється за прикладом політично-адмі- 
ністративного процесу. Політична культура, запрограмована сугністкгй мето
дами функціонування державної влади, поширюється на суспільство в цілому.

Наївно було б очікувати, що політична культура, виплекана сімдесятьма з 
гаком роками радянської влади, миттєво зникне з проголошенням неза- 
лежности України. Для цього потрібні десятиріччя, зміна кількох поколінь. 
Тим часом усталена політична культура трансформується, так або інакше при
стосовується до нових обставин дії, виявляє себе під новими обличчями, але 
все одно впливає на розвиток суспільства, проблеми національної інтеграції та 
державотворення. Як завжди буває в процесі радикальних змін, першим 
зникає те, що відбивало поверхневі ознаки минулої епохи; останнім — те, в 
чому утримується її глибинна сутність. Демократичні змагання українського 
народу значно послабили деспотичні обійми держави й відкрили певний 
простір індивідуальної ініціативи. Водночас успадковані складники та збере
жені властивості соціальної структури не сприяють розвиткові громадянського 
суспільства, яке єдине може забезпечити моральне й національне відродження

63



країни. Комуністичної доктрини не пропагують нині всі засоби масової 
інформації, але комуністична ментальність лишилася. Вибори до органів влади 
вже дозволяють змінювати персоналі! — до зміни характерів іще далеко. Лібе
ральні свободи існують не тільки на папері; свобода їх використання об
межується не так законом, як рівнем толерантности в суспільстві. Цей перелік 
можна продовжувати й далі, але замінимо політичну арифметику політичною 
алгеброю й узагальнимо: зовнішні ознаки тоталітарного минулого пішли в 
небуття, а політична культура радянської доби ще живе.

Якщо так, чим пояснити безпрецедентне "відкриття" закритого доти сус
пільства в 1989 — 91 роках? Як могло статися, що політична культура тоталі
таризму, яку ми вивели як панівну, коли не монопольну, силу політичної 
свідомости й політичної поведінки радянської людини, не стала на заваді 
демократичній революції, що припинила існування комуністичної системи на 
теренах усього Союзу й України зокрема?

Це стало можливим головним чином через те, що політична культура є ли
ше одним зі складників політичного комплексу суспільства. Наявна політична 
організація, що обіймає собою сукупність державних і квазідержавних установ, 
адміністративних засобів, норм та інститутів політичної діяльносги є другим, 
відносно самостійним складником. Політичний режим, тобто методи динаміч
ного поєднання елементів політичного процесу, конкретно-історичні особли
вості функціонування політичної організації суспільства, можна вважати 
третім. Кожен із них має певну автономію — не лише в теорії, а в реальному 
житті країни. Найбільш гнучким, мобільним елементом цієї тріади виявляє 
себе режим, політична організація змінюється повільніше, а політична куль
тура може зберігатися взагалі без змін тривалі проміжки часу, навіть тоді, коли 
всі інші компоненти відповідного до неї політичного комплексу пішли в 
небуття.

Перехід від тоталітаризму до демократії прегарно ілюструє цю схему. Ґор- 
бачовська "гласність" розпочала зміни режиму — його поступову лібералізацію. 
"Перебудова" вдарила по інститутах: лібералізація поволі переросла в демокра
тизацію — спочатку обережну та контрольовану, потім стихійну й револю
ційну. Революція, проте, заклякла на півкроці, і цим півкроком був демонтаж 
Радянського Союзу, тобто, знову ж таки, зміна політичної організації сус
пільства — із квазіімперської на національну. Що ж до політичної культури, то 
вона в своїй основі лишилася недоторканою, а в способах виявлення — трохи 
модифікувалася, відтворюючи нові реалії епохи. Звична агресія держави проти 
суспільства відступила зі сфери політики й адміністрації в сферу економіки, де 
ми тепер боремося за виконання вказівок Міжнародного валютного фонду 
мало не з таким же завзяттям і такою ж байдужістю до проблем пересічної лю
дини, з якими свого часу наші дідусі будували Дніпрельсган. Культ брутальної 
сили, що споріднював тюремну "аристократію” з партійно-бюрократичною 
ієрархією радянських часів, поширився на ті місця публічного простору, які ще 
були відносно захищеними від "безпрєдєлу" кримінального та напівкримі- 
нальнош елемента. Взагалі, агресивність вихлюпнула на вулиці, затоплює 
школи, отруює спілкування людей на роботі, в місті чи вдома. Дедалі більша 
криміналізація суспільства є виявом обох взаємопов’язаних тенденцій: відчу
ження держави від потреб окремої людини та переведення внутрішньої спусто- 
шеносги в зовнішню агресивність.

Отже, традиційна радянська політична культура в цілому успішно пережила 
демократичну революцію 1989 — 91 років, яку з цього погляду, слід розглядати 
як вибухову реакцію народу на очевидну неміч давно збанкрутілої політичної 
системи. "Реформаторське" послаблення режиму, всупереч очікуванням мос
ковського "начальства", було сприйняте людьми без належної вдячносги, а 
навпаки, з дедалі більшим обуренням, оскільки розглядалося як чергова мані
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фестація неспроможности "центру” виконувати навіть ті функції, які єдино ви
правдовували його існування — функції постачання, розподілу й координації, 
зв’язку між республіками та гаранта взаємних економічних зобов'язань. Полі
тична реорганізація (“перебудова”) фактично зліквідувала партійну монополію 
влади, а значить, розірвала останній ланцюжок централізованого керівництва, 
який тримав СРСР укупі Після цього, як зазначив колишній Президент Ук
раїни JI. Кравчук, доля Радянського Союзу буЛа вирішеною. Те, що відбулося 
потому, точніше було б схарактеризувати не як демократичну революцію, а як 
бюрократичний розподіл землі за сферами контролю місцевих адміністрацій.

Я говорю це не для того, щоб перекреслити загальновідомі факти револю
ційного піднесення народу, ентузіазму новонародженої демократії тощо. Прос
то не можу звільнитися від прикрої звички науковця ставити все на свої місця, 
реєструвати, що чому передувало, і досліджувати питому ваіу окремих подій у 
визначенні конкретного історичного результату. Демократичний рух народу не 
був стихійним революційним піднесенням, що зароджується в глибинах сус
пільства й пробиває собі шлях нагору. Народної революції — ось так, без по
яснень і уточнень, у тому розумінні, яке звичайно пов’язують із цим поняттям,
— в Україні ще не відбулося. Бюрократичні маніпуляції суспільною свідомістю 
утримували комуністичну ’’надбудову” на поверхні трохи не вісімдесят років; 
вони ж вивільнили ті сили, що виголосили їй смертний вирок. (Власне, це 
усвідомили, врешті, й самі комуністи: символічне виключення з лав КПРС 
Горбачова та ’їорбачовців ” засвідчило факт усвідомлення).

Таким чином, моє перше пояснення парадоксальної тези про співіснування 
старої політичної культури з принципово новими формами політичної діяль
носте полягає в тому, що в епоху змін структурні, а не культурні чинники 
політичного процесу висуваються на перший план. До цього слід додати те, 
що жива активність людей завжди несе в собі певний інноваційний потенціал, 
який не можна вивести з особливостей успадкованих способів діяльносте. З 
огляду на трискладникову схему режиму-організації-культури, підкреслимо ще 
раз, що ’’відкриття” суспільства стосується перш за все двох перших склад
ників. Культура трансформується лише поволі і як результат цього відкриття, 
причому результат витриманий і опрацьований роками. Щодо самого моменту 
переходу, то культура революційних чинників, хоча реально відмінна від 
панівної в суспільстві, постає як маргінальне відхилення від норми й до того ж 
відхилення, багато в чому запрограмоване як маргінальним характером рево
люційного авангарду, так і природою його боротьби зі старим режимом.

Оце останнє зауваження наводить на другий аргумент на користь тези, що 
констатує панівну, як і раніше, роль старої політичної культури в епоху ради
кальних перетворень. Річ у тому, що характер боротьби, звичайно, великою 
мірою зумовлюється характером супротивника Таким чином, політична куль
тура революційного авангарду не може бути цілком відмінною від політичної 
культури, народженої старим режимом. Цього не може бути, по-перше, тому, 
що авангард сам є часткою суспільства, за перетворення якого він виступає, і 
по-друге, тому, що в акті протиставлення себе віджилій політичній ієрархії він 
неодмінно віддзеркалює її структуру та способи дії, хоча й заперечує те і друге 
своєю революційною діяльністю.

Агресія, що спрямовується насамперед на "своїх” і близьких, тобто кана
лізується згідно з найлегшим способом використання сили, є, як уже гово
рилось, однією з характерних рис політичної культури тоталітаризму. Другою 
рисою, що пов’язана з агресивністю й зумовлює її, є нетерпимість. Брак толе
рантного ставлення до політичного опонента, несхильність до компромісу, 
безапеляційність і неспроможність діяти цивілізованим шляхом за умов реаль
ної плюралізації політичного простору живляться із джерел нетерпимости, 
успадкованої від судових процесів 1930-х років, насильницької колективізації і
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навіть традиції опору, що не визнавала ніякої правди й сили, крім сили зброї. 
Сьогодні ця культура дається взнаки в бійках між депутатами Верховної Ради, 
в хизуванні з пошматованим прапором сусідньої держави перед об’єктивом 
телекамери або у "вільному” (від моралі й порядности) друкованому слові, що 
своєю барвистістю інколи нагадує промови Геббельса.

Нетерпимість має багато вимірів: ідеологічний, етнополітичний, соціаль
ний, регіональний... У будь-якому разі, спільним є абсолютне протиставлення 
власної, вузько накресленої ідентичносги як "єдино нормальної” характерис
тикам іншої людини або групи, що буцімто відхиляються від ’’норми”. Штучне, 
абстрактне й негнучке означення персональної ідентичносги — "Я” або ”Ми”, 
що встановлює "норму” — є першою передумовою ескалації нетерпимости в 
суспільстві Наступний крок відмежовує ’’Нас” від ’’Них”, причому "Вони” виз
начаються так само — в обмежених, відрубних, полярних категоріях, за прин
ципом ”або — або”, ”так чи ні”. Після цього можливість діалогу є закритою ще 
до його початку. "Непрозорі” ознаки ідентичносги перетворюються на нездо
ланні бар’єри на шляху до взаєморозуміння. Прикладів, як завжди, не бракує: 
протиставлення Лівобережжя та Правобережжя, Криму й Галичини, 
російськомовних і україномовних громадян України ілюструє те, про що 
йдеться. Такі й подібні "класифікації” на "наших” і "ваших” здатні хіба що 
поглибити вже наявні проблеми.

Політична культура "реального соціалізму” визначалася претензією на 
монопольне володіння істиною. Незважаючи на те, що ’’істина” існувала 
принаймні в трьох формах: офіційно виголошеної, прагматично доцільної та 
суб’єктивно бажаної — кожна з них утримувала неподільну монополію у 
відповідних сферах соціального буття. Візьмімо, наприклад, тезу про те, що 
будь-яка суспільно необхідна праця, незалежно від її характеру та рівня 
кваліфікації, якого вона потребує, є однаково цінною для суспільства. Не 
будемо зараз простежувати, скільки, шкоди ця наскрізь фальшива теза спри
чинила в розвитку народу як держави, нації і просто певної сукупносте людей, 
що взаємодіють між собою. Натомість зазначимо, що офіційній ідеологічній 
догмі суперечила чинна система матеріального заохочення праці, яка 
проводила межу між селом і містом, індустрією та сферою послуг, не кажучи 
вже про керівні й підпорядковані посадові позиції. Операціоналізація докт
рини, таким чином, не обтяжувалася наслідуванням ’’принципів”. На індивіду
альному рівні відхилення від ідеалу було ще помітнішим. Цей найнижчий 
щабель суспільної взаємодії мав свої унікальні правила, які не збігалися не 
тільки з ідеологічним уявленням про те, що має бути, але й з раціональною 
прагматикою державного планування та стимулювання праці Так з’явилися 
продавці пива з інженерним дипломом або "колгоспники”, які не мали нічого 
спільного з працею на землі. Так у новіші часи з’являються вчорашні тренери з 
баскетболу на посадах економічних радників високих урядовців.

Цікаво, що розбіжності між словом і ділом не могли розхитати 
монополістичної впевненосги "володарів істини” в тому, що життєва правда 
таки єдина, хіба що, як Вища Істота, перебуває в трьох нетотожних "іпостасях". 
Офіційна монополізація світоглядних орієнтирів виробила звичку підтри
мувати напоказ будь-які повороти в політичному курсі, що санкціонуються і 
впроваджуються "згори", та нездоланний потяг "триматися більшосте". В епоху 
реформ це може бути не таким уже й поганим, оскільки сміливий і енергійний 
реформатор, забезпечивши собі реальну владну базу, може очікувати не
передбаченої раціоналістичними калькуляціями "слухняносте" парламенту й 
ще більшої "керованосте" бюрократії. Водночас підтримка може щезнути, як 
пара з вуст, тільки-но з’являться ознаки політичної слабкосте лідера або його 
невпевненосте в обраному курсі. Тут уже обережна прагматика бере гору, і 
конкретна політична орієнтація визначається на підставі оцінки силового
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балансу та наявних ресурсів — як в своєму стані, так і в таборі конкурентів і 
супротивників. Центр ідеологічної "монополії” зсувається по вертикалі — з 
національного на регіональний рівень, і по горизонталі — до найближчої 
референтної ірупи, що в змозі надати бажані ресурси. Монополістичний 
характер ідеологічної надежности, однак, від цього не зникає: референтна 
група, так само, як і колись тоталітарна держава, не терпить помітних відхи
лень від офіційно встановленої "лінії".

Монополістична самовпевненість індивідуальної самосвідомосте найкраще 
передається старовинним гаслом: "кожен сам за себе, один Бог за всіх". 
Відповідною політичною стратегією є стратегія безпринципного опортунізму. 
Якщо характер суспільної взаємодії виключає можливість нормальної 
соціальної артикуляції розмаїття персональних інтересів, суспільство атомізу- 
ється; окремі індивіди починають діяти на власний розсуд, часто — не переоб
тяжуючи себе міркуваннями моралі Накинутий іззовні "колективізм” 
спромігся викохати егоценгриків, які схиляються хіба що перед безумовною 
силою санкцій. Політична боротьба починає скидатися на боротьбу середньо
вічних баронів, а саме "крісло" в уряді перетворюється на засіб висмоктування 
"феодальної" ренти. За таких умов демократизація сприймається вкрай 
однобічно — як послаблення репресивного апарату держави, безпосереднім 
наслідком чого постає корупція в її найпримітивнішій формі прямого 
розкрадання державного майна.

З усього сказаного вище випливає, на мою думку, що дійова політична 
культура України утримує багато елементів політичної культури радянського 
періоду. Втім, безперечним фактом є те, що, попри всі негаразди, юна поволі 
змінюється, відкриваючи відсутні раніше можливості для здорового 
індивідуального самоствердження та групової взаємодії. Ці нові можливості 
пов'язуються перш за все зі змінами соціальної структури — поступовим 
відродженням "професійних" класів і появою певного вузького прошарку 
приватних власників у виробництві, сфері послуг і відпочинку. Безумовною 
ознакою плюралізації політичного простору є, по-друге, виникнення нових 
політичних партій і асоціацій, кількість яких уже наближається до півсотні, а 
ідеологічні смаки обіймають ледве не повне коло політичного спектру, за 
винятком хіба що монархізму. Хоча український народ сприймає всі ці партії 
вкрай скептично, воліючи голосувати скоріше за безпартійних кандидатів, не 
можна заперечувати, що, крім задоволення вузьких особистих амбіцій, 
новонароджені партії, бодай потенційно, виконують іще кілька набагато 
важливіших функцій — як-от політичної соціалізації, артикуляції групових 
інтересів, виховання нової політичної еліти, не кажучи вже про функцію 
контролю за діяльніспо-органів влади.

Відносна свобода друкованого слова (що, звичайно, обмежується матері
альними ресурсами, політичними симпатіями й адміністративною підпо
рядкованістю видання) та деяке послаблення цензури на радіо та телебаченні 
теж мають потужний вплив на виховання нової, демократичної культури 
пострадянського суспільства. За шість — сім років, починаючи з горбачовської 
"гласности", ми вже настільки звикли жити за умов інформаційно відкритого 
суспільства, що почали сприймати це як норму. Звісно, свобода думок і 
політичних уподобань, можливість їх поширення та пропаганди за допомогою 
засобів масової інформації і є нормою в цивілізованому світі Винятки 
регулюються законом і здебільшого мають на увазі не допустити обмежень 
свободи й приниження гідносги інших людей, запобігти ескалації расового, 
етнічного чи якогось іншого суспільного конфлікту. В демократичному 
суспільстві реалізація свободи слова підкоряється необхідності балансу: прав з 
обов'язками, відвертосги з делікатністю. Ми ж, після десятиліть неволі й 
піднесення останніх змагань за свободу, опанували поки що тільки першу
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половину в кожній парі. Громадські обов’язки як обов'язки перед українською 
громадою в тому значенні слова, яке є ширшим від просто держави, ще не 
видаються настільки ж цінними, як свобода самовираження. Що ж до 
делікатносги, то тут, мабуть, доведеться почекати більш приязної епохи. Але й 
те, й друге прийде, не може не прийти раніше чи пізніше, оскільки є нор
мальним продовженням індивідуальної свободи, що починається зі свободи 
говорити те, що думаєш.

Політична культура посткомуністичного суспільства поєднує в собі 
взаємовиключні елементи минулого й майбутнього, тоталітаризму та 
демократії. Інакше й не може бути, бо це культура перехідного періоду, яка 
формується і змінюється на очах сучасників. Хоч би які гіркі спостереження 
робилися стосовно монополістичної нетерпимости, що, як примара, тяжіє над 
українським суспільством сьогодні, вже той простий факт, що ці проблеми 
усвідомлюються, свідчить про послаблення монополістичної самовпевнености. 
Українські політики ще не привчилися до цивілізованого діалогу з опонентом, 
але добре вже й те, що опоненти є. Ми так довго мовчали, що тепер намага
ємось перекричати один одного, квапимося з оцінками й формулюванням 
позицій, поспішаємо заявити про себе. Вміння зупинитися, щоб вислухати 
іншу думку, з’явиться пізніше, а там дивись, — і до діалогу недалеко.

Нова політична культура виростає з нових форм суспільної взаємодії, тому 
розвиток соціальної структури є її головною передумовою. Соціальна струк
тура громадянського суспільства не робиться декретами, хоча законотворча 
діяльність, безумовно, може прискорити або затримати її становлення. Так, 
закони про приватизацію землі та промислових засобів виробництва, про 
заохочення інвестицій, про пільги лідерам вітчизняного промислового 
експорту, про державну підтримку науки й освіти — всі мають безпосередній 
стосунок до того, якою Україна буде завтра, а отже, й до політичної культури її 
народу. Демократична культура не з’явиться в понівеченому, зубожілому 
суспільстві. Демократія є міцною там, де існує, так би мовити, багато- 
центровість влади — суспільної, економічної, інформаційної і, нарешті, власне 
політичної. Плюралізація влади в суспільстві за умови концентрації 
демократично делегованої влади в державі постає єдино надійним Гарантом від 
рецидивів авторитаризму.

Втім, це не означає, що держава мусить терпіти будь-якого конкурента 
тільки тому, що він "плюралізує” систему владних стосунків. Безвладдя в нас і 
тепер вистачає; кримінального ’’авторитету” теж більше, ніж коли-небудь 
раніше. Мова йде, звичайно, про створення цивілізованої системи ’’стримувань 
і противаг", яка стала б на перешкоді неофеодальній сваволі посткому
ністичного суспільства. І демократію, і приватного власника, й обраного 
політика треба виховувати, пестити та дисциплінувати водночас, щоби 
запобігти деградації демократії в охлократію, про що попереджав ще 
Арістотель.

Спільним знаменником у цьому вихованні є якраз ідеал демократичної 
політичної культури, реалізація якого парадоксальним чином потребує 
водночас втручання й самоусунення держави. Посткомуністичне панування 
держави над суспільством мусить припинитися, але ефективно припинити 
його неможливо без свідомого самоусунення держави в окремих, чітко виз
начених ділянках і планованого втручання в інші Метою в обох випадках має 
бути розвиток здорового громадянського суспільства. В економіці це означає
— підтримка такого власника, який вкладає в розбудову господарства країни, а 
не грабує її (характер власника — державний, приватний, ’’змішаний” — є 
питанням другорядним). У політиці це вимагає заохочення альтернативи, 
сприяння діалогові та придушення екстремізму — так-так, будь-яка 
демократична держава зберігає за собою останнє право. У соціальній сфері
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держава мусить перейматися слабими й старими (бо це питання людяности) і 
освітою, наукою та культурою (бо це питання майбутнього нації). Нарешті, 
держава мусить заохотити до дії тих, хто може підтримати себе сам, і знайти 
спосіб інтегрувати персональний успіх "сильних” із завданнями та потребами 
народу. Якщо підсумувати, політична культура ліберальної демократії базується 
на рівноправному союзі сильної держави й міцного суспільства, і це є саме 
тим, чого ми найбільше потребуємо нині Думаю, більше, ніж фінансових 
позик із-за кордону. Але намагання догодити МВФ, як і стандартні рецепти 
"чиказьких хлопців”, тут не врятують: для розвитку громадянського суспільства 
потрібно змінити пріоритети — з монетарної політики та проблем бюджетного 
дефіциту на політику свідомого формування та виховання, буквально "виро
щування” культурних, цивілізованих власників, які єдині зможуть обновити і 
зруйновану економіку, і зруйноване суспільство і, зрештою, політичну культуру 
широких верств народу.
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Майкл ІҐНАТЬЄФФ

ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Замислюючися над тим, яке суспільство вони б хотіли бачити на місці 
комуністичного, східноєвропейські дисиденти 1970 - 1980-х років звернулися 
до концепції іромадянськош суспільства. Про це архаїчне поняття, що 
виникло ще за часів Просвітництва, більшість західноєвропейських інтелек
туалів давно забула. Проте, на відміну від них, інтелектуали Східної Європи 
інтуїтивно розуміли, що воно означає: супільство, в якому не треба міняти 
вуличних табличок після кожної зміни режиму.

Викладачі, письменники та журналісти з чеського андерґраунду, докери та 
інтелектуали з польської "Солідарности", східнонімецькі пастори та миряни, 
що таємно збиралися в церковних підвалах, не просто мріяли про грома
дянське суспільство - вони думали про те, як вживити його ідеї в організм 
суспільства комуністичного. Філософські семінари в підвалах та кочегарках, 
збори віруючих, зустрічі членів незалежних профспілок сприймалися ними як 
прообраз громадянського суспільства. Саме тут почалося осягнення ідей 
свободи й визрівання тих визвольних сил, що зрештою привели до подій 1989 
року. Революції, що відбулися тоді в Угорщині, Польщі, Румунії, Східній 
Німеччині, Чехо - Словаччині та країнах Балтії - це результат перемоги 
громадянського суспільства над державою.

Відповідно до комуністичної утопії, в ідеальному суспільстві не повинно 
існувати жодних відмінностей між людьми. Основою ж іромадянськош 
суспільства, навпаки, є поділ і різноманітність, механізми стримування та 
врівноважування. Політичні інституції відокремлені від культурних і позбавлені 
можливості отримувати економічний зиск; чиновники не мають змоги 
збагачуватися, використовуючи своє службове становище; держава не 
контролює культурного, релігійного та наукового життя; високий соціальний 
статус не є запорукою авторитету в культурній або політичній сфері. Завдяки 
пресі, інститутові виборних представників та законодавству вільне суспільство 
одержує можливість контролювати та стримувати державну владу. Не варто, 
однак, нагадувати, що історія не знає жодного громадянського суспільства, яке 
жило б відповідно до згаданих принципів. Невідповідність між офіційними 
обіцянками буржуазного суспільства та його часто жорстокими реаліями не раз 
ставала в пригоді тоталітарним противникам громадянського суспільства. 
Однак ці офіційні обіцянки не є звичайним лицемірством: для громадянського 
суспільства вони правлять за критерій самооцінки та стимул до реформування.

Можливо, громадянське суспільство й справді є недосконалим ідеа
лом, проте в його центральному аспекті немає розриву між обіцякою 'та її

Ця стаття, надрукована в ч. 2 (березень — квітень) журналу “Foreign Affairs” за 
1995 р є  рецензією на книжку Ернеста Ґеллнера “Доля свободи: громадянське суспіль
ство та його конкуренти ” ( Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. By Ernest 
Gellner. London: Penguin, 1994, 225 pp.). Редакція висловлює подяку Інститутові де
мократії імені Пилипа Орлика за дозвіл використати зроблений в інституті переклад 
статті українською мовою.
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виконанням. Громадянське суспільство не обіцяє раю. Церква відокремлена 
від держави, а громадяни мають повну свободу віросповідання. Захищені 
системою реіулівних інституцій, вони вільні творити власну модель раю. У 
громадянському суспільстві східноєвропейських інтелектуалів привабила 
передусім саме відмова від ідеї примусового раю, до якого нещасні душі 
запихають силоміць.

У 1980-ті роки інтерес, що його виявляли до громадянського суспільства в 
Східній Європі, змусив повернутися до цього забутого поняття й 
західноєвропейських інтелектуалів. Книжка Ернеста Ґеллнера - не перше, але, 
напевно, найґрунтовніше дослідження цього феномена. Ґеллнер народився в 
Чехо-Словаччині, освіту здобув у Британії, є фахівцем у галузі філософії, 
антропології та суспільствознавства; викладав соціальну антропологію в 
Кембріджському університеті, а тепер очолює Центр вивчення національних 
проблем при Карловому університеті в Празі. У його новій книжці міститься 
узагальнення східноєвропейського досвіду осмислення проблем грома
дянського суспільства, оцінка неєвропейських соціальних теорій та ґрунтовний 
аналіз політичних теорій доби Просвітництва. Книжка має сподобатися 
дослідникам суспільної думки, політикам та журналістам, що пишуть про 
механізми посткомуністичної трансформації в країнах Східної Європи.

Сакральне та профанне

Ідея громадянського суспільства зародилась у середовищі європейських 
літераторів у XYIII столітті, коли філософи та історики намагалися збагнути 
природу нової капіталістичної дійсности, що народжувалась на їхніх очах. 
Вони розуміли, що ринкові відносини швидко розірвуть оболонки державного 
регулювання, які прикривали меркантильні інтереси. Вони бачили, що разом 
із транснаціональною ринковою економікою народжується й буржуазне 
суспільство, яке також саморегулюється, ^ е я ^ еви д и мої руки” покликана була 
пояснити цей самодіяльний і саморетулівний характер ринку та суспільства. 
Видатні шотландські філософи Адам Ферґюсон, Адам Сміт та Девід Юм 
назвали нову суспільну формацію ’’громадянським суспільством" - на 
противагу "диким і варварським” родоплемінним суспільствам Нового Світу. 
’’Громадянське” суспільство було цивілізованим і підкорялося владі закону. 
Єднали це набагато більше від племінного суспільство не родинні та кревні 
зв’язки, а безособова сила спільних інтересів. Шотландські мислителі 
помітили, що громадянське суспільство є надзвичайно сеґментованим сус
пільством, у якому існують поділ праці та класи. До того ж це був 
самореґулівний механізм (і міра його саморегуляції декого лякала): інди
відуалістичні дії окремих громадян, об’єднувані та керовані лише’ владою 
закону, швидко й організовано витворили суспільство безпрецедентного в 
історії людства добробуту.

Громадянське суспільство, як його розуміли філософи XYIII століття, не 
конче мало бути демократичним. Так, Франція перед революцією 1789 року 
мала розвинуте громадянське суспільство, але не була демократією. На думку 
Юма, ринкова економіка потребувала не так демократичної, як "правової 
держави", тобто такої, де діє влада закону. 1 хоча громадянське суспільство 
неможливо уявити без ринку, воно не є породженням ринку. Власне, навпаки: 
шотландські філософи були переконані, що саме громадянське суспільство - і 
особливо такий його інститут, як громадська думка - визначає рівень свободи, 
ефекгивности та порядности майбутніх ринкових відносин.

Моральна ницість такого суспільства - і про це вперше сказав 1715 року 
Бернард Мендевіл у відомій "Байці про бджіл" - полягала в тому, що його
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члени без жодних докорів сумління чинили гріх, який християнство завжди 
засуджувало, - були скупі й жадібні до наживи. Громадянське суспільство 
було, кажучи Ґеллнеровими словами, суспільством профанним, суспільством, 
що відкрито прагнуло поставити собі на службу найниціші людські бажання. 
Мендевілів парадокс - гріх окремої людини стає громадською чеснотою - 
раціоналізує профанне, показуючи, що капіталісти, дбаючи лише про власні 
інтереси, тим самим працюють задля загального добра. В сучасному 
буржуазному суспільстві, твердили Юм та Сміт, навіть найбідніший робітник 
живе краще, аніж за умов рівноправнішого й, можливо, доброчеснішого 
родоплемінного устрою. Інакше кажучи, громадянське суспільство також може 
бути моральним, навіть попри реальні наміри його членів.

Слід, однак, зазначити, що його мораль жодним чином не пов’язана з 
традиційними моральними приписами. У громадянському суспільстві церква 
та держава відокремлені одна від одної, як у США, або ж, як в Англії, поряд 
із державною церквою існують інші форми віросповідання. Толерантність і 
релігійний плюралізм були необхідними передумовами духу вільного 
підприємництва з його прагненням до самовдосконалення та політичної 
свободи.

У громадянському суспільстві реалізовано, вживаючи відомої класифікації 
Ісайї Берліна, не так ’’позитивну”, як ’’негативну” свободу. Це свобода 
передусім від свавілля необмеженої влади; її гарантією є заборони та 
стримувальні механізми, покликані запобігти несправедливому зосередженню 
влади в одних руках. Громадянське суспільство забезпечує головно негативну 
свободу; в ньому неможлива угода між людьми щодо якихось інших пози
тивних цілей, окрім захисту свободи його громадян. Подолати відчуженість та 
роз’єднаність вони можуть, лише докладаючи особистих зусиль або 
об’єднуючись у добровільні асоціації. Суспільство пропонує тільки захист, а не 
порятунок.

Протягом усього XYIII століття філософи та історики намагалися оцінити 
моральні реалії нового капіталістичного ладу за шкалою громадських чеснот, 
успадкованою від республіканського Риму. 1773 року з’явилася книжка шот
ландського професора етики Адама Ферґюсона ’’Нариси історії грома
дянського суспільства”. Вітаючи добробут та свободу, які приніс із собою 
новий капіталістичний устрій, Ферґюсон водночас зазначав, що в цьому 
новому суспільстві ’’пріоритет права власності призводить до того, що багато 
законів, покликаних захищати слабших від гніту, працюють на поглиблення 
соціальної нерівності й небезпечне посилення могутносте можновладців”. Це 
був зародок Марксової критики буржуазного права. Інші критики капі
талістичного суспільства - на чолі з Жан-Жаком Руссо - твердили, що культ 
приватних інтересів може призвести до нехтування громадського обов’язку, а 
отже - до відродження деспотизму, спотворення громадських ідеалів та обме
ження особистої свободи.

У творах, написаних між 1842 та 1844 роками, молодий Маркс поєднав 
руссоїстську критику капіталізму з Геґелевою теорією відчуження. Він доводив, 
що відокремлення політичної, економічної та ідеологічної влади - це міф, і що 
держава є виконавчим органом панівної буржуазії, яка обрала засобом примусу 
закон. Надихнувшись ідеями Геґеля та ранніх соціалістів, Маркс почав 
розробляти проект утопічного суспільства, яке подолало б суперечності між 
громадськими та приватними інтересами. В результаті він створив модель раю, 
вільного від поділу й не обмеженого “вузьким горизонтом буржуазного права”.
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Як свідчить досвід XX століття, Марксів інтелектуальний винахід призвів до 
катастрофічних наслідків. Зневажливе ставлення Маркса до буржуазної 
правової системи обернулося Леніновою зневагою до правових норм узагалі. 
За жорстокою іронією долі теорія, згідно з якою держава є органом виконавчої 
влади громадянського суспільства, сприяла створенню більшовицької держави, 
де суспільства не існувало взагалі

Наслідки Марксової зневаги до громадянського суспільства загальновідомі. 
До наших уявлень про них Ґеллнер додає кілька цікавих спостережень. Він 
доводить, що Маркс продовжує традицію презирливого ставлення до профан- 
ного, яку започаткували республіканці стародавнього світу та раннє християн
ство. Попри всі його спроби уникнути найменших виявів містицизму чи ду
ховности, Марксові ідеї фактично спираються на суто релігійні уявлення про 
людину як про грішне, осквернене жадібністю й прагненням наживи ство
ріння, здатне, однак, спокутувати свої гріхи в суспільстві загального достатку 
та справедливости. Як і більшість німецьких романтиків, Маркс уважав, що за 
своєю справжньою природою людина є істотою артистичною і що людство 
може реалізувати свої ще не розкриті можливості скоріше в творчості, ніж у 
гендлярстві.

Найцікавішою в Ґеллнеровій книжці є думка про те, що помилкою всіх 
суспільств, побудованих за Марксовими рецептами, є не спроби повністю 
звільнитися від релігії, а надання сакральної значущосги економіці. "Головна 
вада марксизму, - пише він, - полягає не так у вилученні з релігії транс
цендентного, як у надмірній сакралізації іманентного". Ікони цієї нової релігії 
зображують "священність праці, тракториста з напруженими в трудовому 
пориві мускулястими руками". Особлива увага надається безкорисливій, 
жертовній праці - героїчному самозреченню в ім’я суспільства. Пристрасною 
релігією праці та соціальної жертви живилися перші радянські п’ятирічки; як 
слушно зауважує Ґеллнер, саме ця релігія була гарантом того, що "масові 
репресії не зможуть похитнути політичних переконань". Однак релігія творчої 
праці може триматися лише на істерії тотальної мобілізації. Отож суспільство, 
ідеологія якого засуджує профанні, егоїстичні моменти людської поведінки, з 
часом стає вразливим, адже обіцяне райське життя все не настає, а масовий 
ентузіазм тотальної мобілізації змінюється - що цілком закономірно - - 
байдужістю й розчаруванням. Віра радянських людей у комунізм витримала 
сталінські чистки, але задихнулася в тихому болоті брежнєвської доби. 
Ідеологічна анафема нечестивим капіталістичним інстинктам не лише 
зруйнувала економіку, а й стала причиною корупції, непотизму, неробства, що 
зрештою призвели до занепаду старої релігії праці. Отже, підсумовує Ґеллнер, 
"перша в світі секуляризована релігія зазнала невдачі не тому, що позбавила 
людину трансцендентного, а через те, що позбавила її профаннош".

“Модульна людина”

Найдивовижніше в капіталістичному громадянському суспільстві те, що 
воно не лише дозволяє використовувати нашу профанну енергію, а й полег
шує моральний тягар усвідомлення її профанності. Воно ослаблює напругу 
постійного поривання до недосяжного раю.

Леґітимізуючи профанне, таке суспільство сприяє появі нового типу 
людської особистості. Геллнер називає його "модульною людиною” ("modular 
man"). Він доводить, що сучасний індивідуалізм не є чимось одиничним і 
роз’єднаним. Громадянське суспільство дає людям змогу об’єднуватись у 
різноманітні спільноти - спортивні команди, трудові колективи, товариства
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аматорів або професійні об'єднання, зрештою, це може бути просто дружба 
кількох людей. Термін "модульне" якраз і покликаний описати неорганічний 
характер цих пов’язань сучасного "я”. Ми користуємося ними лише тоді, коли 
хочемо, постійно змінюючи спільноти, яким віддаємо свій час і прихильність. 
Ми вважаємо такі зв’язки чимось природним, але це нова форма громадського 
життя, абсолютно відмінна від родових зв’язків у родоплемінному суспільстві 
та партійних - у тоталітарній державі.

Може здатися, що в добу "кінця історії" громадянське суспільство 
торжествує перемогу. Однак, як твердить Ґеллнер, цей тріумф далеко не 
остаточний і, можливо, навіть короткочасний. Переваги громадянського 
суспільства - відмова сакралізувати профанне, відмова ставити громадські 
інтереси вище за приватні, переконання, що свобода має лише негативний, а 
не позитивний зміст, - можна також розглядати як ознаки його занепаду. З 
погляду антрополога, сучасне громадянське суспільство є унікальним у своїй 
байдужості до основних проблем буття, в небажанні дати своїм людям віру або 
міф, якими вони мали б жити. Марксистські тоталітарні режими, хоча й 
уважалися класичним втіленням модерністського духу руйнування традицій, 
залишилися вірними найдавнішим заповідям панування - вони прагнули 
утвердити й зміцнити владу колективної моралі. Як пише Ґеллнер, 
“громадянське суспільство з його відокремленням істини та вартостей і 
несакралізованим сприйняттям влади як певного механізму є винятком із 
загального правила".

Даремно філософи-ліберали, починаючи від Джона Стюарта Мілла й 
закінчуючи Ісайєю Берліном, доводили, що капіталістичні суспільства повинні 
захищати свободу. Консерватори далі таврують їх як замаскованих нігілістів, 
чий захист профаннош суперечить потребі людей мати спільну мету. 
Приміром, у сучасній Америці релігійні праві палко прагнуть, аби 
капіталістичне суспільство щось “обстоювало”, аби воно втілювало чесноти 
невеликих людських спільнот. Неослабні нападки на "лібералізм" із боку 
релігійної та політичної правиці, що тривають від 1960-х pp., є, з Ґеллнеровош 
погляду, марними спробами "моралізувати" масове суспільство, яке за самою 
своєю природою не здатне служити громадським етичним ідеалам.

Консервативна контрреволюція в сфері моралі - запровадження 
богослужінь у школах, вимоги заборонити аборти, переслідування гомо
сексуалістів - є небезпечною саме через те, що її ініціатори не сприймають 
природних основ свого суспільства. Це не звичайний політичний прагматизм, 
а скоріше програма цілковитої перебудови суспільного устрою відповідно до 
ідеалів суспільства пуританського, зорієнтованого на традиційні родинні 
вартості. Цей проект годі здійснити, оскільки сучасне громадянське 
суспільство навряд чи може стати тією моральною спільнотою, про яку мріють 
консерватори. Позаяк їхні спроби приречені на невдачу, консерватори 
неминуче ставатимуть дедалі фанатичнішими в своєму моралістичному 
запереченні. Звичайно, це не означає, що сучасне громадянське суспільство не 
зможе стати втіленням добра у "ширшому" філософському розумінні, тобто за 
допомогою законодавства та системи судочинства захистити своїх громадян від 
насильства та образ. Але повести громадянське суспільство іншим шляхом, 
керуючись шлістичними уявленнями про Божу кару, родинну любов та 
однозначно гетеросексуальне суспільство, означало б пожертвувати його 
означальною властивістю - свободою. Та хоча громадянське суспільство 
неможливо перетворити на моральну спільноту, бажання зробити це в 
консерваторів не зникне: бажання не зникають через їхню недоладність або 
нереалістичнісгь. Ризик, отже, полягає в тому, що політичні сили
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громадянського суспільства можуть бути втягнуті в безглузді битви за мораль, і 
нескінченні сварки між лібералами та консерваторами, сварки, які взагалі не 
можуть дати якогось конкретного результату, відвертатимуть увагу суспільства 
від реальних проблем. Таким чином, іромадянському суспільству загрожують і 
внутрішні (зумовлені неспроможністю здійснити мрію своїх громадян про 
голісгичне суспільство), і зовнішні небезпеки (з боку конкурентних суспільств, 
здатних успішніше задовольняти моральні потреби своїх членів).

Конкуренти

На відміну від громадянського суспільства, його конкуренти перш за все 
дбають про те, щоб дати людям спільну моральну перспективу. Іслам, який, на 
думку Ґеллнера, зовсім не іє реакційним ретроградством чи втечею від сучас
ности, демонструє приклад напрочуд мобільної та здатної до пристосувань 
альтернативи громадянському суспільству. Дезорієнтованому й індивідуа
лізованому міському населенню третього світу, наляканому хаосом урбанізації, 
економічної відсгалости та недолугими модернізаційними спробами слабких 
постколоніальних держав, іслам пропонує священний кодекс законів, які 
дають метафізичне заспокоєння й детально, як це було в родоплемінному 
суспільстві, регламентують приватне життя. Тому іслам є надзвичайно 
ефективною відповіддю на духовні та практичні запити населення, що зазнає 
злигоднів модернізації. Він пропонує те, чого так бракує реальному світові 
політичного та суспільного життя - ілюзію спільносги. Як твердить Ґеллнер, 
маси в ісламському світі миряться з продажним державним апаратом та 
несправедливим суспільним устроєм саме тому, що вірять: їхні керівники 
залишаються відданими тому ж священному порядкові та моральному 
законові, що й вони самі. Як і марксизм, іслам сакралізує буденне життя, 
докладно регламентуючи приватну поведінку. Проте іслам виявився набагато 
сильнішим від марксизму, бо не повторив його головної помилки: ніколи не 
обіцяв раю на землі. Порівняно з марксизмом іслам має ще одну величезну 
перевагу - толерантне ставлення до багатства - дозволяє його, якщо воно ви
падає, і пропонує компенсацію у вигляді гордовитої байдужості, якщо його 
нема. Отже, іслам захищає мусульманські маси від нездатности тамтешніх сус
пільств успішно конкурувати з Заходом, і водночас переконливо обґрунтовує 
економічні привілеї еліти.

Але іслам - не єдиний конкурент західного іромадянського суспільства. 
Ґеллнер також коротко зупиняється на нових формах азіатського капіталізму, 
який - у своєму китайському, тайванському, сінгапурському та малайзійському 
варіантах - поєднує динамічну ринкову економіку з політичним авторита
ризмом і, замість створювати громадянське суспільство, зберігає закрите 
родове. Очевидна перевага суспільств такого типу полягає в тому, що вони 
пропонують оригінальний спосіб подолання капіталістичної аномії: 
особистість залишається включеною до системи авторитарного порядку згори і 
родових та родинних зв’язків ізнизу.

Навіть у Європі холодний індивідуалізм громадянського суспільства завжди 
викликав спротив із боку тих, які прагнули, щоб суспільство обов’язково щось 
’’обстоювало”. Перевага націоналізму, на думку Ґеллнера, саме в тому й 
полягає, що він дає “модульним людям” спільну мету. В одній із попередніх 
Ґеллнерових робіт - "Націях та націоналізмі" - було викладено теорію, згідно з 
якою націоналізм є функціональною адаптацією до наслідків модернізації 
суспільства, спробою нації-держави витворити ритуали колективної належ
ності та відданості, що їх раніше витворювали плем’я, село, громада. Націо
нальні системи освіти, що запроваджують вивчення національної мови, історії, 
системи вартостей, дали сучасним громадянським суспільствам можливість
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задовольнити потребу колективної належності в межах ринкової системи з 
характерними для неї відчуженням і аномією.

Ґеллнер уважає, що через спокусу націоналізму проходять усі громадянські 
суспільства - і західні, і східні. Громадянські різновиди націоналізму - тобто ті, 
що визначають належність до нації в поняттях, сумісних із громадянськими 
вартостями - повністю відповідають плюралістичним вимогам громадянського 
суспільства. Етнічний націоналізм, що визначає належність до нації з огляду на 
кров, етнічне походження або мову, може бути й сумісним, і несумісним із 
громадянським суспільством - це залежить від того, як таке суспільство 
окреслює права етнічних та інших меншин. Для Балкан, які Ґеллнер влучно 
називає третьою часовою зоною Європи, ідеали західного націоналізму 
виявилися згубними. В регіоні, де етноси розпорошені й перемішані, де 
чистота етносу "заплямована” міжетнічними шлюбами та співжиттям, сама ідея 
етнічного розмежування є самовбивчою. Найраціональнішу перспективу для 
суспільного устрою таких етнічно різнорідних регіонів пропонує громадянське 
суспільство, що дає окремим індивідам можливість співпрацювати на 
неетнічних засадах. Проте парадокс балканської ситуації полягає в тому, що 
хоча ніде в світі логічність неетнічного іромадянськош суспільства не є 
очевиднішою, створити його виявилось як ніде складно. Справді, у 1960 - 
1970-х pp. у Югославії відродилося чи не найсильніше в комуністичному світі 
незалежне громадянське суспільство. Мільйони молодих юґославів були 
впевнені, що звільнилися від етнічних пут. Одначе коли націоналістичні 
політики - спочатку в Сербії, а згодом і в Хорватії - вирішили створити на 
руїнах тітовської Югославії етнічні держави, виявилося, що пристрасних 
захисників ідеї неетнічної держави надто мало, надто незначний їхній 
елекгорат і, зрештою, військова сила.

На жаль, Ґеллнер не говорить про те, як можна було б запобігти 
югославській катастрофі. Можливо, приклад Югославії підтверджує той факт, 
що багатонаціональне й полікультурне громадянське суспільство не може 
існувати без сильної держави. Без такої держави, яка має стати арбітром і 
гарантом міжетнічної злагоди, воно ризикує розпастися на окремі етнічні 
шматки, адже цілком логічно, що людина шукає захисту серед собі подібних. 
Інакше кажучи, багатонаціональне громадянське суспільство було можливе 
лише доти, доки маршал Тіто забезпечував громадський порядок. За умов 
вакууму влади, що виник після краху тітовської держави, громадянське 
суспільство виявилось нездатним до саморегулювання, і голоси тих сміливих 
юґославів, які виступали проти безумства етнічного відокремлення, потонули у 
стрімкому роз’єднувальному вирі. Приклад Югославії наводить на досить 
невтішну думку про те, що жодне громадянське суспільство не зможе 
уникнути родових або етнічних конфліктів, коли держава втрачає свою 
здатність підтримувати порядок. Невидима рука не замінить меча правосуддя.

Стратегія громадянського суспільства

В інших частинах Східної Європи державні структури залишилися досить 
могутніми, щоб запобігти етнічним конфліктам, однак їхні суспільства все ще 
перебувають на стадії переходу від комуністичного минулого до капіталіс
тичного майбутнього. Західні політики, прагнучи посприяти так званому 
процесові реформ, зазвичай свідомі того, що починати слід зі зміцнення 
громадянського суспільства. Це означає: фінансувати незалежні мас-медіа, 
підгримувати контакти не лише з урядами, але й з опозиційними силами, 
надавати допомогу задля зміцнення ключових інститутів громадянського 
суспільства, органів судочинства та охорони правопорядку; створювати й 
розвивати благодійницькі та добровільні організації, щоб населення
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переставало сподіватися допомоги від держави й починало покладатися на 
власні сили; створювати недержавні канали надходження західної технічної та 
гуманітарної допомоги й обмінів у галузі освіти та культури. Першим пунктом 
стратегічного плану поглиблення реформ і зміцнення демократії в 
громадянському суспільстві має стати пошук партнерів поза державою, 
правлячими партіями та бюрократією.

Інакше кажучи, стратегія громадянського суспільства ґрунтується на 
засновку, що офіційного проголошення демократії не досить. Справді, 
демократія швидко виродиться в авторитарний популізм, якщо демократичні 
традиції обговорення нагальних проблем та організації їх розв’язання не 
вкоріняться в практику самих інститутів громадянського суспільства. Всі 
посткомуністичні режими номінально є демократичними, але насправді важелі 
влади здебільшого й далі тримає в своїх руках стара номенклатура. Всі ці 
суспільства номінально зорієнтовані на капіталізм, однак їхня економіка ще не 
вийшла з перехідного стану і є непродуктивним гібридом державної промис
ловості та мафіозного підприємництва. У таких державах, як Сербія, прихід 
демократії фактично посилив стару номенклатуру. Розпаливши націона
лістичну істерію, вона змогла отримати демократичні мандати на здійснення 
свого авторитарно-популістського курсу. Так само й ринкова економіка 
співіснує з субсидованим державним сектором, і вони налагоджують між 
собою напівкримінальні зв’язки.

Демократія проголошена не може стати демократією реальною, доки 
громадянське суспільство не зміцніє настільки, щоб стати дієвим конкурентом 
і опонентом старої номенклатури. Саме в інститутах громадянського 
суспільства - вільній пресі, незалежних університетах, профспілках, банках, 
комерційних підприємствах, видавництвах тощо - готуються майбутні керів
ники демократичного суспільства. Ба більше, якщо шотландські мислителі 
мали рацію, то громадянське суспільство разом із державою приборкує 
“дикий” ринок. Без сильного громадянського супільсгва були б неможливими 
дискусії про те, яким має бути ринок, яку частину прибутку слід використати 
нинішньому поколінню, а яку - залишити майбутнім, які правові та 
комерційні норми потрібні, щоб ринок функціонував належним чином. Без 
вільного та потужного громадянського суспільства ринковий капіталізм 
неминуче перетвориться на капіталізм мафіозний.

У цьому ще раз переконує досвід важкого переходу від комуністичних до 
капіталістичних суспільств у Східній Європі. Без громадянського суспільства 
демократія лишається порожньою оболонкою, а ринок стає джунглями. Це 
доволі очевидно. Неясним у цьому випадку, як правильно зауважує Ґеллнер, є 
те, чи можна суспільну форму, що творилася знизу, природно й протягом 
століть, запровадити ’’згори, за планом і швидкими темпами”. Песимістичні 
прогнози щодо перспектив посткомуністичного світу спираються саме на той 
факт, що в Західній Європі громадянське суспільство формувалося знизу, 
впродовж сотень років. Однак країни Східної Європи потребують його 
негайно: без сильного незалежного суспільства вони навряд чи зможуть про
тистояти політичній демагогії та пережити потрясіння, викликані перебудовою 
економіки. З другого боку, досвід східноєвропейського дисидентства показує, 
як швидко в щілинах комунізму можуть пробитися перші паростки 
громадянського суспільства - потрібні лише сміливці, які розуміють свою мету 
й мають досить політичної майстерності* та наполегливосте, щоб и досягти. 
Ґеллнерова книжка стане для них порадником і, може, навіть натхненником.

Переклав з англійської Святослав Яринич
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Андрій БІЛИНСЬКИЙ

ЛОРЕНЦ ФОН ШТАЙН, КАРЛ МАРКС 
І СЬОГОДНІШНЯ УКРАЇНА

Постать Лоренца фон Штайна (1815 — 1890) в Україні майже не відома. 
Він був сучасником Карла Маркса (1818 — 1883). На відміну від Маркса, він 
не був політиком, а лише науковцем. Його спеціальності — державне право, 
адміністративне право, фінансове право, причому в цих галузях він був 
протагоністом у питаннях правової держави. Штайн був співзасновником 
німецької соціології. Та зараз цікавить нас його праця "Соціалізм і комунізм у 
сьогоднішній Франції", що була опублікована 1842 року. "Комуністичний 
маніфест" появився 1848 року, отже, шість років пізніше. Штайнова праця 
цікава, між іншим, і тим, що він перший розробляв теорію пролетаріату. 
Припускаємо, що Маркс цю працю читав. Як Штайн, так і Маркс перебували 
під впливом філософії Гегеля. їхні погляди в багатьох аспектах близькі, в 
інших розбігаються.

Штайн уважав, що французька "декларація прав людини і громадянина" 
була основним законом (можна сказати “конституцією”) громадянського' 
суспільства, поривала зі становою монархією, тобто суспільством, побу
дованим за становим принципом. У тому суспільстві приналежність до одного 
зі станів забезпечувала людині існування. На найнижчому щаблі станової 
драбини перебувало закріпачене селянство. Але й це забезпечувало йому 
мінімальний прожиток. У становому суспільстві не було соціальної свободи та 
рівности. Французька революція поривала з цим суспільством, проголошуючи 
принципи свободи й рівности всіх громадян.

Лоренц фон Штайн, аналізуючи суспільство, побудоване на цих принципах, 
виразно бачив, що свобода та правова рівність ще не гарантують людям 
прожитку. Цю Гарантію дає їм приватна власність і активність у госпо
дарському житті. У кращому становищі перебувають активні підприємливі 
елементи: вони засновують свої підприємства, використовуючи чужу робочу 
силу. Таким чином, у вільноринковій економіці фактично панує свобода для 
власників підприємств, але не робітників, залежних від власників підприємств. 
Капітал опановує господарське життя. Між капіталом і працею існують 
соціальні суперечності, які призводять до постання класів: класу капіталістів і 
класу пролетарів.

У цьому аспекті між Штайном і Марксом не було розбіжностей. У той 
період усі європейські держави, за винятком Швейцарії, були монархіями. 
Державна влада перебувала в руках монарха. Він правив державою за 
допомогою своїх міністрів, які були перед ним відповідальні. Вже тоді існували 
парламенти, та вони були тільки дорадчими органами монарха.

На цьому тлі Штайн аналізує відносини між згаданими двома класами, з 
одного боку, та державною владою — з другого. У громадянському суспільстві 
клас власників, капіталістів, здобув панівне становище. Він домігся впро
вадження майнового цензу у виборчій системі. Згодом домігся того, що 
монархові міністри мали бути відповідальні також перед парламентом. Таким 
чином, буржуазія почала здобувати впливи в державному житті, тоді як
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пролетарі цього права не мали. Пролетарі організовуються в клас і починають 
боротьбу за свої права. Які права? На думку Штайна, монарх перебуває в 
небезпеці. Буржуазія чинитиме на нього тиск, аби він давав їй більше прав і 
став її ставлеником. Із цим не може погодитися пролетаріат. Він неминуче 
дійде висновку, що такий монарх уже не є його монархом. Він стане 
домагатися повалення монархії та встановлення республіки.

Щоб оминути цю небезпеку, монарх як представник державної влади 
мусить обмежити права буржуазії, йдучи назустріч домаганням пролетаріату. 
Коли він цього не зробить, то пролетаріат стане висувати проіраму революції, 
себто програму зміни державної влади будь-якими засобами, отже, й 
насильством. Які ж вимоги висуває пролетаріат? Він домагається зрівняння з 
класом капіталістів, тобто скасування виборчої системи, побудованої на 
майновому цензі, впровадження рівного та прямого виборчого права, впро
вадження загального шкільництва коштом держави, допущення всіх громадян, 
незалежно від класової надежности, до державної служби, впровадження 
прогресивного оподаткування. Коли монарх, тобто державна влада, прийме 
програму соціальних реформ, то відпадає потреба революції. Соціальні 
реформи є гальмом революції.

Тут Штайн робить один дуже важливий висновок: соціальні реформи 
відбуваються не у сфері державної влади, а у сфері адміністрації, державного 
управління.

Цим реформам може спротивитися буржуазія. Вона може виступити проти 
монарха, навіть усунути монарха й узяти державну владу в свої руки. Та тоді 
вона буде змушена проводити соціальні реформи, бо коли цього не зробить, 
це призведе до утворення суцільного фронту пролетаріату проти влади 
буржуазії. Проти цього фронту вона не зможе втриматися. Отже, навіть тоді, 
коли буржуазія візьме державну владу в свої руки, вона буде змушена 
здійснювати реформи, які відбуватимуться у сфері державного управління, а не 
державної влади. Аналогічною буде ситуація, коли державну владу шляхом 
революції візьме в свої руки пролетаріат: він також муситиме стати на шлях 
соціальних реформ.

Таким чином, Лоренц фон Штайн визначив мету пролетаріату, його 
програму, а саме: повне зрівняння з класом капіталіста. Так розуміли тоді свої 
інтереси та свою мету пролетарі.

Інший підхід до цієї проблеми ми бачимо в Карла Маркса. Тут хотілося б 
згадати, що до 1848 року Маркс цікавився філософією Геґеля, вивчав теорії 
французьких і англійських соціалістів та комуністів, полемізуючи з ними, як це 
виразно пробивається з -третьою розділу "Комуністичного маніфесту”. За еко
номічну науку він ґрунтовно взявся в пізніші роки. Його "Капітал" появився 
щойно 1867 року. Теорії французьких і англійських соціалістів та комуністів 
полемізували з інститутом необмеженої приватної власносги, пропонуючи її 
законне обмеження. Ці пропозиції були дуже розпливчасті й не задовольняли 
Маркса, оскільки вони в суті речі були реформістськими програмами.

У "Комуністичному маніфесті" Маркс і Енгельс висунули програму 
знищення приватної власносги на засоби виробництва та розподілу шляхом 
"деспотичного втручання в право власносги й буржуазні виробничі відносини". 
Це можна провести тільки революційним шляхом, здобувши спершу державну 
владу. Залишається відкритим питання, чи така програма справді відповідає 
інтересам пролетаріату. Націоналізація всіх засобів виробництва має привести 
до ліквідації класового суспільства, в тому числі й до ліквідації пролетаріату як 
класу, до створення безкласового суспільства. Вже це мусить насторожувати 
пролетарів, чи така програма відповідає їхнім інтересам і чи прийняти їм таку 
програму як свою.
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Серед тодішніх теоретиків соціалізму з’являлася категорія "суспільної 
власносги". Для Маркса й Енгельса ця категорія була розмита, неконкретна. 
Вони висунули, як антипод приватної власносги, державну власність. Оскільки 
йшлося про націоналізцію всіх засобів виробництва, то язе наслідок мало 
прийти до ліквідації ринкових відносин і заснування планового господарства. 
На тодішні відносини це була досить абстрактна концепція. Пролетаріат тут ні 
до чого. Не йдеться про програму пролетаріату чи для пролетаріату, а про 
концепцію нового безкласового суспільства на основі монополізації власносги 
на засоби виробництва та розподілу в руках держави. На думку авторів 
"Комуністичного маніфесту”, тільки за такої концепції можна здійснити 
принцип соціальної рівносги.

Карл Маркс мав поважні сумніви, чи за тодішніх умов така революційна 
програма має вигляди на здійснення, висуваючи концепцію концентрації 
капіталу, як об’єктивної закономірносги соціально-економічного розвитку за 
умов ринкової економіки. Унаслідок конкурентної боротьби між капіталістами 
згодом відбудеться концентрація капіталу в руках невеличкої кількосте 
капіталістів. Структура суспільства набере форми переверненої догори піра
міди. Ось у цей момент, на думку Маркса, наступить соціальна революція. 
Пролетаріат переверне піраміду й візьме владу в свої руки. Це, звичайно, 
довготривалий процес, і не можна передбачити, коли станеться революція.

Ленін та більшовики були іншої думки: найважливішою справою є питання 
державної влади. Коли комуністи (більшовики) візьмуть державну владу, тоді 
можна — за рецептом "Комуністичного маніфесту” — перейти до ’’деспо
тичного втручання" у власницькі та виробничі відносини, не чекаючи на 
концентрацію капіталу в руках невеличкої купки капіталістів. У цьому загалом 
була логіка. Геніальність Леніна полягає в тому, що він зумів зорганізувати 
більшовицьку партію і в час громадянської війни в країні, в якій майже не 
було пролетаріату, здобути владу в його ім’я. Це була велика Жовтнева 
революція, проведена групою професійних революціонерів. У їхніх руках 
опинилися всі засоби виробництва, на основі яких треба було організувати 
планове господарство. До того ніхто не припускав, із якими труднощами 
пов'язане це організування.

Ні в Маркса, ні в будь-яких інших економістів того часу не було 
конкретних указівок, як утілювати цю економічну модель, яка була б реальною 
альтернативою до ринкової моделі. Довелося розробляти всі ці питання 
власними силами. Зосередження всіх засобів виробництва в державних руках 
іще нічого не говорить. Треба конкретно відповісти на питання, якими 
засобами виробництва держава розпоряджає і як на їхній основі укласти 
всеохопний план народного господарства. Виринуло складне питання 
матеріальних балансів, а потім і питання балансу народного господарства. Над 
цими питаннями ламали собі голову найкращі радянські економісти того часу. 
Кожну критичну думку розглядали тоді як вияв троцькістської опозиції з усіма 
трагічними наслідками для вчених-економісгів.

Постала проблема укладання народногосподарською плану, а водночас із 
тим питання фахових сил, які були б надійною гарантією укладання та 
виконання планів. Довелося організувати вертикальну та горизонтальну 
структуру господарських органів від Ради Міністрів та поодиноких державних 
міністерств до підприємств на самому низу. Спершу думали, що в цій системі 
гроші є зайвою категорією, бо це явище ринкової системи. Та вже незабаром 
виявилося, що радянська економіка й економіка окремих державних 
підприємств мусить бути рентабельною. Без грошей рентабельности не можна 
визначити. Таким чином, гроші стали виконувати важливу функцію в соціа
лістичній системі Та функція грошей не вичерпувалася виплатою зарплати. 
Гроші стали засобом укладання збалансованих планів і контрольним засобом
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при виконанні планів. Довелося організувати державну банківську систему, 
органічно пов’язану з плановою економікою, тобто систему, яка принципово 
різнилася б від банківської системи в ринковій економіці 3 цим було 
пов'язане питання визначення цін на продукти державного господарства. 
Виявилося, що марксистська теза про те, що ціна має покриватися з вартістю 
продукту, а вартість продукту визначає кількість суспільно необхідної праці, 
вкладеної в продукт, практично не здійсненна. Ціни в плановій економіці 
треба визначати на основі інших критеріїв. Радянські ціни не мали тому нічого 
спільного з цінами в ринковій економіці

Соціалістична система буде тоді соціалістичною, коли вона не допустить 
безробіття. У цій системі' кожний мусить отримати працю в соціалістичному 
секторі економіки, водночас він має обов’язок працювати, оскільки праця й 
робоча сйла є важливим елементом планової економіки. Якщо залишити це 
питання на розсуд кожного працездатного громадянина, це може призвести до 
диспропорцій. У капіталістичних підприємствах на першому плані стоїть 
питання рентабельности, в соціалістичних — питання повної зайнятости 
працездатного населення.

Трударі в соціалістичній економіці мають обов’язок працювати. Та крім 
того, вони мусять бути зацікавлені в результатах праці. Після довгих дискусій 
сконструйовано модель матеріального зацікавлення, госпрозрахунку, який у 
ґрунті речі є чужорідним елементом у соціалізмі. Та без нього не можна було 
обійтися.

Але найважливішим питанням було перевиховання радянських людей у дусі 
марксистського соціалізму. Практично це означало: не допустити до впливів 
’’капіталістичну”, себто ринкову ідеологію, переконувати радянських людей у 
тому, що ринкова економіка з її приватною власністю — це поневолення 
людини, експлуатація людини людиною, безробіття та соціальна неволя, тоді 
коли в радянській соціалістичній системі всі працюють у спільному соціа
лістичному господарстві, працюють не на капіталіста, а на себе й для себе. У 
плановій економіці розподіл соціального продукту відбувається планово за 
приниципами соціальної справедливости.

Це були аргументи, які промовляли до переконання пересічного радян
ського громадянина. Більшість радянських громадян справді вірила в те, що 
радянська система є справедливою і в тому сенсі перевершує капіталістичну. 
Майбутнє належить соціалізмові. Кожний, хто виламувався з соціалістичної 
моделі і пробував зорганізувати свій приватний бізнес, уважався спекулянтом. 
За спекуляцію судили: це був злочин.

Планова радянська система вимагала великої дисципліни від усіх. 
Соціалістична ідеологія була кодифікацією норм соціалістичної поведінки для 
всіх громадян. Тому держава виступала проти всіх явищ і течій, які можуть 
відволікати людей від виконання планів. Держава свідомо вела політику проти 
релігії та церкви, проти національної свідомости неросійських народів (так 
званого націоналізму), підкреслюючи вагу російської мови як мови міжнаціо
нального спілкування. Соціалістична ідеологія була обов’язковою і для науки, 
й для літератури, й для мистецтва.

І доводиться ствердити, що, за малими винятками, радянські люди пого
дилися з цією системою. Вона давала їм працю, давала скромні можливості 
прожитку, доступ до шкільництва, охорону здоров’я коштом держави. 
Колгоспникам жилося дуже погано, але від 60-х років і їм стало краще. Всі 
працювали в соціалістичнім господарстві, тобто в державному секторі, всі були 
переконані в тому, що держава й тільки держава забезпечує їхній добробут. 
Життєва залежність від держави й віра в державу як божище, що вирішує долю 
добробуту людей, різьбила ментальність радянських громадян.
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Від самого початку Жовтневої революції Україна була втягнена в 
соціалістичне будівництво. Вона була "повністю суверенною" соціалістичною 
республікою, яка майже всі свої суверенні компетенції добровільно відступила 
московському центрові задля спільної побудови соціалізму-комунізму. Це було 
записано в усіх радянських конституціях.

Соціалістичне будівництво, себто функціонування планової системи, було 
пов’язане з колосальними труднощами. Та політичний центр тримав це в таєм
ниці, хоча скеровував свої зусилля на їх подолання. Коли деякі з цих труд
нощів доходили до свідомосги трударів, то політичний центр їх заспокоював, 
мовляв, усі ці труднощі можна згодом подолати. І люди політикам вірили, 
вірили й у те, що радянська система краща за капіталістичну.

Проте врешті стало неможливим приховувати кризові процеси в радянській 
економіці Горбачов має історичну заслугу в тому, що він сказав народові 
правду: навіть за допомогою найдосконаліших комп’ютерів не можна укласти 
узгодженого в усіх аспектах народногосподарського плану. Ця правда подіяла 
як грім із ясного неба. Це було визнання, що Жовтнева революція зупинилася 
на половині дороги, побачивши, що запланована мета є утопією. Революція 
виявилася великим експериментом, і це її заслуга перед людством. Від того 
часу відбувається поворот від монопольної державної економічної системи в 
цілому світі Радянська соціалістична система розсипалася сама собою. Не було 
жодної революції! Такий соціалізм виявився утопією. Відсгуплені центрові 
суверенні компетенції України повернулися. Україна стала незалежною 
державою.

Але треба мати на увазі, що під радянською системою виросли принаймні 
дві генерації. Виросли в тому переконанні, що ринкова система з її приватйою 
власністю приречена, майбутність належить соціалізмові. А тут найвищий 
державний авторитет проголошує, що планова радянська система приречена. А 
це означає, що неможливість укладання народногосподарського плану під
риває основу існування державних підприємств. їх треба передати фізичним і 
юридичним особам у власність. Суспільна власність — це фантом, примара. 
Треба все перебудувати, себто реформувати. Лоренц фон Штайн доводив, що 
революція не в змозі вирішувати соціальні проблеми. Це можуть зробити 
реформи, а реформи належать до сфери державної адміністрації.

Та що тут реформувати, перебудовувати? Треба реформувати дослівно все
— від виробничих відносин, управління комерціалізованими підприємствами, 
до державного бюджету, податкової системи, банківської системи, грошової 
системи. Треба стримати спад виробництва, подолати інфляцію, дати людям 
працю й можливості прожитку. Це все — колосальні завдання. Виявляється, 
що Жовтневу революцію можна було робити примусом і терором. Переходити 
до ринкової системи революцією не можна: не можна ж примусити людей чи 
організації брати у власність державне майно. Все мусить відбуватися 
добровільно й демократично. А для цього треба перебудувати ментальність 
колишніх радянських людей. їм треба помогти пізнати в деталях помилковий 
шлях соціалістичного будівництва, щоб вони остаточно припинили мріяти про 
поворот до колишньої системи. Ностальгія за даних умов нічого дати не може. 
Навпаки, треба розбудити народну енергію, скеровану на побудову чи 
перебудову. Відцержавнення виробництва та передання народного майна в 
руки недержавних виробників вимагає конструктивно! співпраці державних 
органів і громадян. Тільки таким способом можна спинити спад виробництва, 
подолати інфляцію і врятувати країну від падіння в соціальну прірву. Сьогодні 
цінуються ініціативні громадяни. Кожна здорова ініціатива може розра
ховувати на підтримку західних держав.
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КРИТИКА

Юрій БАРАБАНІ 

САМОТНІСТЬ ГОГОЛЯ

(Причинки до теми)

Якби з ким сісти хліба з'їсти...

Т. Шевченко

1. Скільки їх було, якщо кинути оком, у Гошлевому довкіллі — щирих і 
позірних друзів, захоплених прихильників, витончених поцінувачів, сановних, 
а то й найясніших меценатів, улесливих видавців і спритних редакторів з 
їхніми набридливими вимолюваннями "чогось новенького", хлібосольних 
московських панків, котрі за щастя вважали залучити славнозвісну особу до 
себе на "середу" або "п’ятницю", — скільки їх було... А от щоб отак "сісти хліба 
з’їсти", то тут Гоголь міг би, як згодом Шевченко, лише гірко зітхнути: "Нема з 
ким’’... Ось лист до Олександри Смирнової, якій потайливий Гоголь відкри
вався, либонь, найчастіше. Поряд зі скаргами на хвороби, на страждання 
тілесні вчуваємо у листі гострий біль душевний, затамований лемент, крик 
відчаю: ”1 ані душі не було біля мене протягом найскругніших хвилин, тоді як 
будь-яка душа була б подарунком...”1. Давалися взнаки чинники біографічні: 
мандрівний триб життя, багатолітня відірваність від вітчини, від рідного 
ґрунту, вельми непрості стосунки з матір’ю та сестрами, до того ж стосунки 
переважно листовні, на відстані; нарешті безсімейнісгь... Та була причина 
самотности і більш глибинна. Виняткова суперечливість вдачі, властива кожній 
геніальній особистості, надто особистості творчій, неординарнісгь думок, 
реакцій, поведінки — усе це шокує, заганяє у глухий кут буденну свідомість 
широкої опінії, ба часом і близького оточення, які, за виразом О. Хиждеу, 
“криво витлумачують” характер непересічної людини, “перетворюючи 
недосяжність онош у дивацтво”. Сказано про Сковороду2, а наче і про Гоголя. 
Він сам знав про себе, що часто-густо видається збоку диваком, якщо не 
юродивим, але знав і те, що інакше бути не може. "О! ти мусиш знати, — 
пише він до М. Пошдіна, — що той, хто народжений скількись творити у 
глибині душі, жиги і дихати своїми творіннями, той повинен бути дивний 
багато в чому. Боже! іншій людині, щоб виправдати себе, досить двох слів, а 
йому потрібні цілі сторінки. Як це обтяжливо часом!" (XI, 325). І ще лист до 
М. Язикова: ’’...Якщо людина визріла для усамітненого життя, то в її обличчі, у 
мові, у вчинках є щось таке, що віддаляє її від усього, що є щоденним, — і 
мимоволі відсгупаються від неї люди, зайняті щоденними пересудами й 
пристрастями" (XI, 351). Так відступилися від нього предобрий Сергій 
Тимофійович Аксаков та його син Костянтин, які охоче підхопили пересуди 
про те, що "Гомер", мовляв, збожеволів, а С. Шевирьов ще й поквапився 
переказати другові ці плітки у листі. Так відступився несамовитий Віссаріон — 
Пігмаліон, який не зміг примиритися з тим, що Галатея хоче жиги і мислити 
не за його приписами. Так, на жаль, і українська радикальна думка, від 
М. Драшманова до М. Поповича, без вагань пішла за Бєлінським, легко 
віддала автора "Листування з друзями" імперському таборові, не завдавши собі 
клопоту перечитати книжку свіжим, неупередженим оком, відрізнити грішне 
від праведного.
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Тож Гоголь був фатально приречений на нерозуміння і самотність, як до і 
після нього приречені були Сковорода і Шевченко, Куліш, Леся Українка, 
Франко...3.

2. Втім, проблема має ще один аспект — суто літературний. Наразі мова 
про нього.

Самотність Гоголя у сучасній йому російській літературі, його разючу 
несхожість на будь-кого з петербурзько-московського письменницького сере
довища тодішня критика, а згодом совєтське шголезнавство воліли попросту 
не помічати. І, звісно, аж ніяк не через естетичну глухість, а з причин від 
літератури далеких...

Тезу про "духовну самотність” Гоголя вперше сформулював Д. Чижевський, 
саме він звернув увагу на ізольованість Гоголя від російського духовного 
життя, зокрема від галасливих баталій 40-х років поміж “західниками” і 
“слов’янофілами”. Характерний щодо цього розділ ’’Суперечки” у ’’Вибраних 
місцях із листування з друзями”, де Гоголь підкреслено формулює свою 
позицію — позицію стороннього: ”До суперечок прислухайся, але у них не 
втручайся” (VIII, 229, 263)4. Спростовуючи наївні, щоб не сказати — 
демагогічні, спроби Бєлінського пояснити дистанційність Гоголя від цієї 
ідеологічної колотнечі виключно його багатолітнім перебуванням у 
закордонній "прекрасній далечині” (а скільки прожили поза межами Росії 
Герцен, Тургенев?), Д. Чижевський вбачає суть питання у тому, що Гоголь "не 
лише людина іншої культурної простороні, але й людина іншого часу, іншої 
культурної доби”5. Щоправда, дослідник тут бере проблему не так у 
літературному, як у загальнокультурному, радше загальнодуховному ракурсі; 
головне ж, говорячи про культурну добу, він має на увазі ’’олександрівську 
добу” з притаманною їй хисткістю поглядів і настроїв, різкими хитаннями від 
ліберальних поривань і містичного ентузіазму до розчарування, консерватизму, 
ідеалізації ’’феократичного” правління як гаранта царства Божого на землі. 
Останнє спостереження,'Хоч воно і не позбавлене сенсу, навряд чи є вповні 
адекватним. Не забудьмо, що у “Листуванні з друзями” Гоголь оцінює час ца
рювання Олександра І як ’’чепурний, добропристойний, вилощений” (VIII, 
375), тобто без найменшої приязні, у явно іронічній інтонації. Прецінь, 
відзначмо і те, що Д. Чижевський, іще до статті ’’Невідомий Гоголь”, у студії, 
присвяченій ’’Шинелі”, вміщує письменника у цілком інший історико- 
культурний та літературний контекст: ’’Одна з центральних думок художніх 
творів Гоголя — у кожної людини свій “запал”, своя пристрасть, своє 
захоплення. Тема стара, тема Горація, тема європейського та українського 
бароко, тема одного з “віршів” українського містика Григорія Сковороди...”6.

Отже, слово знайдено: бароко7. Так, саме (і насамперед!) Гоголева 
генетична і топографічна спорідненість з українським бароко XVII — XVIII ст. 
є правдивою причиною його самотности, окремішносги у ментально чужій 
естетичній сфері, адже для російської літератури бароко, до того ж у специ
фічному, ’’євразійському” варіанті, було явищем неорганічним, запозиченим і 
взагалі скороминущим.

3. Пантелеймон Куліш висловив свого часу припущення, що першим про
відником майбутнього письменника у світ національної літературної старовини 
був дід Опанас Дем’янович. Нагадавши, що останній, з усього судячи, навчався 
”у Київській духовній академії або принаймні в одній із семінарій, котрі 
посідали тоді місце нинішніх гімназій”, Куліш зауважує: ”...Чи не з його 
розповідей запозичив Гоголь різні обставини життя старовинного бурсака, що 
ми їх подибуємо у його повісті “Вій?”. І знову: “Від свого діда він (Гоголь. — 
Ю. Б.) міг чути іще свіжі, сповнені живого інтересу усні перекази про те, що 
записано у літописах”8.

Куліш помилявся: дідових розповідей малий Нікоша не міг чути — Опанас 
Дем’янович помер до його народження. Та помилка від помилки різниться. Є 
помилки геть безглузді, вони виникають на порожньому місці, з нічого. 
Кулішева помилка не така: прикрий нонсенс з погляду факгології, вона разом
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з тим, хоч і як це парадоксально, до певної міри не позбавлена реального 
ґрунту.

Спробую пояснити, що маю на увазі
Українська старовина в усіх аспектах цього поняття — історичному, 

етнографічному, побутовому і, річ ясна, так само літературно-поетичному — 
сприймалася Гоголем-підлітком у нероздільній єдності з тією атмосферою, 
тими людьми, у якій і поміж якими ішло його життя у батьківському домі, з 
живою генеалогічною традицією, родинною леґендою. Гошлі-Яновські 
належали до тієї частини українського шляхетства, яка, за виразом В. Перетця, 
’’мирно перебувала у спокої сливе до середини XIX століття в обіймах старої 
семінарської освічености”9. У полтавській семінарії навчався батько, Василь 
Опанасович, і у його літературній та сценічній діяльності, стилі художнього 
мислення, у мові відгомін модної карамзінської сентиментальности химерно 
переплітався з мотивами і засобами старої української комедії. Щодо 
Київської академії як головного осередка літературного бароко, то пам’ять про 
неї не відійшла у небуття разом з Опанасом Дем’яновичем, її хранителем 
лишалася у родині бабуся Тетяна Семенівна (Лизогубівна), чиїм домашнім 
учителем був колись вихованець академії Опанас Гошль-Яновський. По 
материнській лінії бабуся належала до роду Танських, а один з Танських, 
нагадаю, свого часу був широко знаний як ’’славний" автор інтермедій та 
інтерлюдій ”у стилі Плавтовому”, як ’’наш Плавт, наш Мольєр"

Виходить, якщо не прямо від діда, як припускав Куліш, то через бабусину 
’’ретрансляцію” міг Нікоша отримати багато з того, що належало до рідної 
старовини, зокрема старовини літературної.

4. Говорячи про так звану шкільну, переважно київську, барокову традицію, 
яка вирішальним чином вплинула на Гоголя-письменника, не можна 
обмежуватися корпусом ’’низового” бароко (інтермедія, вертеп, травестія 
тощо). Сатиричні, побутові інтермедії як ’’междувброшенные шралшца” часто- 
густо включалися до серйозних творів (хрестоматійні приклади — 
’’Воскресіння мертвих” Г. Кониськош та ’’Властотворний образ" М. Довгалев- 
ськош). Це одне. Друге — поняття ’’шкільна література” навзагал, як відомо, 
обіймало набагато ширший спектр жанрів і форм: трагедокомедії й урочисті 
’’орації”, апокрифічна, часом з авантурним елементом, повість, найрізно
манітніші версії біблійних та античних сюжетів, переклади філософських, 
історичних, космо- і демонологічних творів західного середньовіччя, трактати з 
поетики і гомілетики, літописи, хроніки, ’’діаріуші”, подорожні записки. 
Додамо ще силу-силенну житій святих, трактатів богословської, релігійно- 
полемічної, моралізаторської спрямованости й — що особливо високо 
ставилося поцінувачами — творів ’’казнодійства”, тобто проповідей, які в 
естетичній системі бароко належали до красного письменства.

До цього відгалуження староукраїнської літератури — ’’високого” бароко — 
Гоголь прийшов в останній період свого життя, коли працював над другим 
томом ’’Мертвих душ”, ’’Вибраними місцями із листування з друзями”, 
’’Роздумами про божественну літургію”. На жаль, за винятком давньої брошури 
О. Кадлубовськош11, практично в усіх гошлезнавчих працях, де так чи інакше 
зачеплене питання про зв’язок письменника зі староукраїнською літературною 
традицією (В. Перетць, М. Петров, П. Филипович, М. Бахтін), про вплив на 
Гоголя "високого” українського бароко не було й згадки (лише нещодавно 
побачила світ публікація автора цих рядків ’’Духовним прагненням понятий...” 
Гоголь і українська барокова проповідь”. — Слово і час, 1994, ч. 6). Головну, 
якщо не виїмкову увагу надано образам і мотивам, які зближують Гоголя, і то 
передусім раннього періоду творчости, з шаром ’’низового” бароко — смі
ховою культурою, ’’бакалярським” бурлеском, традиційною театральною 
маскою тощо. Звісно ж, правомірність такого ракурсу сама по собі не 
викликає жодного сумніву, проте не слід недооцінювати і небезпеки однобіч- 
ности, коли Гоголь постає лише як сміхотворець, автор комедійних сюжетів і 
побутових анекдотів — при повному незнанні або, ще гірше, спотвореному

85



"знанні” Гоголя як мислителя, проповідника-мораліста, духовного пись
менника. А така тенденція є, і освячена вона, до речі, таким авторитетом, як 
М. Бахтін. У фрагменті "Рабле і Гоголь" М. Бахтін розглядає Гоголя цілковито 
під кутом зору народної сміхової культури, обмежуючи, на догоду своїй 
глобалізованій концепції, просторінь гошлевої творчосги карнавальним 
началом; спроби письменника вийти за межі цього кола поважний дослідник 
оцінює як абсолютно невдалі, а його духовну жаіу, прагнення "серйозного 
слова" — як вияв "наївности", "недосвідченосте"12. Із відомої Гошлевої фор
мули "гіркого сміху”, весь сенс якої полягає у її цілості, штучно вилучається 
лише одна складова — сміх, другу — гіркоту — відсічено, зігноровано. 
Бахтінське тлумачення. "Мертвих душ" як менніпеї, у якій патетика, мовляв, 
чужа головній стихії, сміховій, а "ідеалізація", "апологетичний і полемічний 
пафос” породжують ”фальш і силуваність”13, — це тлумачення, відверто 
сказати, хіба що суто термінологічно відрізняється (якщо відрізняється!) від 
тривіальних закидів Бєлінського та його послідовників. Той факт, що духовні й 
певною мірою художні пошуки пізнього Гоголя йшли у річищі зовсім іншої 
традиції, не те що не раблезіанської, а навзагал не народно-сміхової, у річищі 
традиції ’'високого” українського бароко XVII — XVIII ст., — цей факт 
лишається поза сферою уваги М. Бахтіна. Це вельми давня інерція російської 
літературної думки: вона доброзичливо сприймала оповідь Рудого Панька, не 
помічаючи у них нічого, крім "жартів” та "малоросійської*” екзотики, а от 
осягнути у Гоголевому доробку те, що йшло від Іоаникія Галяговського, 
Дмитра Тупгала чи Григорія Сковороди, їй було не до снаги.

5. Сформувавшись як письменник (та, власне, і як особистість) на ґрунті 
староукраїнської духовної, літературної традиції, Гоголь увібрав у свою 
творчість родові барокові ознаки; з одного боку, це піднесено-патетичне, з 
трагічним забарвленням сприйняття історичного й сучасного буття, тяжіння до 
ірраціонального, містичного, теоцентрично-космічне відчуття, ота, за слушним 
зауваженням В. Скуратівськош, зосередженість "на Абсолюті... на його сим
волічних відсвітах як у виокремленій, так і колективній — людській душі"14, 
що є характерним для українського бароко. А з другого боку — жадібна увага 
до натуралістичних виявів життя, до його трепетної плоті, до ’’низьких”, най
простіших, часто-густо неестетичних його форм, за якими, однак, пильному 
окові відкривається високе, ідеальне15. Звідси типологічна близькість Гошлевих 
творів до української барокової проповіді, повчально-моралізаторського слова, 
високого релігійного пафосу16 і водночас — до побутового анекдоту, бурлеску, 
до старої інтермедійної та вертепної традиції. У царині поетики — типові для 
бароко дисгармонійність, сполучення контрастів, різкі стилістичні зрушення, 
химерна гра форм, елементи "чужої мови", виразна схильність до ускладненої, 
часом зашифрованої метафорики, до парадоксу, синекдохи, гіперболи, 
літературної містифікації, до різноманітних проявів барокового "принципу 
відображення".

Ці риси й особливості складають у комплексі той унікальний для російської 
літератури до Гоголя незнаний і ментально абсолютно чужий їй художній 
феномен, що його я визначаю поняттям гоголівське бароко. Чи не найхарак
тернішою ознакою голівського бароко є консептивний принцип сполучення 
несполучного, за визначенням видатного теоретика бароко XVII ст. М. К. Сар- 
бієвського, — "узгоджена неузгодженість, або неузшджена узгодженість"17. При 
цьому важливо підкреслити, що такий конссптизм — ознака, сказати б, 
наскрізна для "всього" Гоголя. Поєднана зі страхом і похмурими передчуттями 
(на них звернув увагу Г. Грабович у розвідці "Гоголь і міф України". — 
Сучасність, 1994, ч. 9, 10) іскриста веселість "Сорочинськош ярмарку" і сувора 
повчальність "Листування з друзями", демонологія "Страшної помсти" і парад 
"кривих пик" у "Ревізорі", синтез побуту і гротеску (“Іван Федорович Шпонька 
та його тітонька”, "Ніс”) з мертвотною нудьгою (“Повість про те, як 
посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем”), сміху з жахом 
(“Записки божевільного”), сатири з патетикою (“Мертві душі”) — компоненти
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єдиної, цілісної художньої системи. Цю суто барокову своєю природою 
особливість Гошлевої творчосги, і то особливість не лише поетичну, стильову, 
а й загальноесгетичну, психологічну, світоглядну, мав на увазі М. Драгоманов, 
коли 28 вересня 1873 року писав до О. Пипіна: "Я хотів би звернути Вашу 
увагу на те, що коли не оцінити того контрасту (підкреслення моє. — Ю. Б .), 
який з’являється у Гоголевій душі при зіставленні Тараса Бульби, казацьких 
пісень і т. ін. і петербурзького чиновництва, то ми не зрозуміємо зовсім при
чини появи “Ревізора .

6. Не маю сумніву, що після сказаного почую стривожене і в'їдливе 
запитання: так що ж, виходить, Гоголь є не великий реаліст, як нас того 
навчали і як ми звикли, як нам зручно вважати, а письменник бароко? ”Се 
новина для мене", як казав той...

Тут мені, перепрошую за відступ, пригадується довоєнне дитинство нашого 
покоління. Щоразу, виходячи з кінотеатру (для дітлахів з нашої вулиці такою 
кіномеккою був клуб харківської кондитерської фабрики — ’’Харчосмак”), ми, 
виховані на жорсткому класовому підході в дусі Мальчиша-Кібальчиша, 
перебували у розгубленості: хто ж вони такі, оті князь Олександр Невський і 
цар Петро Перший, — ’’червоні” чи ’’білі”, ’’наші” чи ’’ненаші”? Жадалося 
ясности, та її, звісно, не було...

Тож про Гоголя. Все ж таки: чи залишається у пропонованій вище 
концепції місце для реалізму? Відповідаю: залишається, і то не лишень для 
реалізму; інша річ, що місце не зовсім традиційне... У Гоголя, як відзначалося, 
органічно сполучаються за принципом консепгизму стихії барокова і 
романтична, бурлеск і лірика, побутова вірогідність і фантастика, ґротеск, 
сюрреалістичні засоби. Це — синтез, нова художня якість. При цьому 
принципове значення мають акценти. Так, вважається за аксіому, що 
домінантою у гоголівському синтезі є реалізм; творчий шлях письменника 
найчастіше, коли не завжди, розглядають як процес послідовного посилення 
реалістичного начала, і останнє поступово, але неухильно, від твору до твору, 
інтегрує, а по суті поглинає усе, що не підпадає під цю сакральну рубрику.

Я дивлюся на проблему інакше. Пріоритетна роль, як на мій погляд, 
належить у Гоголя якраз не реалізмові (страшно вимовити), а бароко. Вияв
ляючи себе як гнучка система, здатна для плідної взаємодії з найрізно
манітнішими компонентами, лишаючи досить місця для фольклорно-пісенної 
стихії, просвітительської традиції, для засобів в романтичних і (до уваги 
вболівальників!) суто реалістичних, бароко й само збагачується, розширює 
художні можливості й межі, та не втрачає при цьому ні сутности своєї, ані 
визначальної функції у стильовому розмаїтті.

їй же право, наївно думати, ніби, намагаючись за всяку ціну втиснути 
Гоголя у рамці реалізму, ми тим самим забезпечуємо його спадщині високу 
аксіологічну репутацію. Це помилка. Йде вона від звичного "реалізмо- 
центризму” нашого літературознавства, від твердого переконання, щр вектор 
літературного розвою спрямований у бік реалізму; що саме прагненням до 
останнього визначається прогрес у літературі; що всі інші течії, подібно до 
річок, уливаються у безбережне реалістичне море... Перед нами такий самий 
міф, така сама омана, як і уявлення про так званий прогрес у літературі, 
пов'язаний нібито з реалізмом. Тим часом ніхто ще не довів, що рух насправді- 
таки йде по висхідній, що письменство сучасне "вище", скажімо, серед
ньовічного, а твір реалістичний явно "кращий" від романтичного чи 
барокового. Вони різні — і тільки.

7. Гоголівське бароко вторгнулося у російську літературну просторінь як 
чужорідне космічне тіло в усталену систему світил, орбіт, ієрархій... Тому й 
опинилося у самотності, його не було "впізнано", ідентифіковано. Ю. Тинянов 
якось гостро іронізував з приводу намагання розглядати "явища історичної 
зміни" у літературі "як явища юірної спадкоємносте, мирного і планомірного 
розгортання": "Виходила струнка картина: Ломоносов народив Державша, 
Державін народив Жуковського, Жуковський народив Пушкіна, Пушкін
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народив Лермонтова"20. А хто, постає питання, "народив” Гоголя і кого 
"народив" він? Ясної відповіді не було. Визнавалося певну домішку 
романтичних генів, глибше критична думка не сягала. Оскільки ж згідно з 
правилами "мирної спадкоємносги" після романтизму, як день після ночі, 
приходить реалізм, то батьком останнього у російській літературі, найвищим 
його взірцем і найповнішим втіленням оголошено було Гоголя. У цьому сенс 
концепцій "натуральної школи" та "гошлівського періоду", які от уже протягом 
десятиліть тяжіють над літературною думкою, гальмуючи її.

Довгий час, треба визнати, не "впізнавала" Гоголя, як, до речі, прямого 
його попередника Сковороду, і українська література. У своїй тяжкій 
(історично, без сумніву, виправданій) боротьбі за народність і реалізм вона 
шукала і, звісно ж, знаходила у Гошлевій спадщині передусім ці ознаки, 
лишаючи поза увагою інші — онтологічні — первні його творчости. Відкрила 
для себе Гоголя українська література десь на рубежі століть, а по- 
справжньому — у столітті 20-му. Ми лишень наближаємося до розуміння того, 
як виявляється "гошлівський повів" (вираз М. Рильського), приміром, у 
необароковому кларнетизмі раннього Тичини і "вітаїзмі" Хвильового, у 
степовому космізмі Довженка і Яновськош, у пантеїзмі Антонича і трагічному 
душевному надламі Осьмачки, у химерній прозі Земляка й оповіді Вал. 
Шевчука, у хрисгиянізмі Барки, Сапеляка, Сверсгюка, у фантасмагоріях Стуса 
і Драча, історичних візіях Ліни Костенко, у "розгалуженості” прозових текстів 
Емми Андієвської та карнавально-ігрових експериментах Андруховича...

Сказане можна віднести і до літератури російської та світової. Пошуки 
екзистенційнош сенсу буття, прорив до нової реальности, до стильового 
синтезу Андрія Белого, Набокова, М. Булгакова, Кафки і Музіля, Фолкнера й 
Умберто Еко, Борхеса21, Маркеса, навзагал тієї латиноамериканської прози, 
чию виразно барокову природу ми довгий час сором’язливо камуфлювали 
псевдонімом "міфологічний реалізм", — усе це навряд чи осягнемо поза 
досвідом шголівського бароко.

Гоголева самотність як літературознавча проблема відійшла у минуле.

1 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. в 14-ш томах. [М.], 1937 — 1952, т. XII, с. 490. Далі на 
це видання посилаюся у тексті.

2 ХиждеуА. Три песни Сковороды. / /  Телескоп, 1831, ч. VI, № 24, с. 578.
3 Тема потребує спеціального дослідження, туг зверну увагу лишень на два-три 

приклади доторку до неї. Цікаві міркування висловлює, щоправда, з притаманним їй 
надмірним часом темпераментом і суто "вісниківського" штабу крайнощами, Олена Теліга у 
публіцистичному есе "Партачі життя" (див.: Теліга Олена. Збірник. Редакція і примітки О. 
Ждановича. Детройт; Нью-Йорк; Париж, 1977). З аналітичної позиції підходить до 
проблеми самотности митця Юрій Шерех (Шевельов) у студії "Кулішеві листа і Куліш у 
листах" (Шерех Юрій. Третя сторожа. К., 1993). Не проминає цю, сказати б, нетривіальну 
для україністики тему Оксана Пахльовська у своєму культурологічному диптиху 'Україна: 
шлях до Європи... через Константинополь" (Сучасність, 1994, чч. 1,2).

4 Не буде зайвим зробити принагідно таке зауваження. Органічно не сприймаючи 
європейську цивілізацію, наскрізь перейняту, як він вважав, духом бюргерства, Гоголь 
разом з тим, усупереч поширеній думці, чи не ще різкіше ставився до "квасного 
патріотизму" слов'янофілів, дарма що з багатьма з них був у дружніх стосунках. Особливо 
гидка йому шовіністична чванькуватість тих, що "хвастають понад міру російськими 
доблестями і думають зовсім не про те, щоб їх поглибити і виховати у собі, але щоб 
виставити їх про людське око і сказати Європі: “Дивіться, німці: ми краще вас!” (VIII, 298). 
Гоголь в'їдливо іронізує з приводу “дурощів” Костянтина Аксакова (борода, мужицький 
сіряк тощо), але спрапжпю огиду викликала в нього аксаковська звичка на кожному кроці, 
як п'яте колесо до воза, "приплутувати... Москву", забуваючи, що будь-яку думку, якщо 
повторювати її двадцять разів, "можна зробити вульгарною (пошлою)" (XII, 125).

5 Чижевский Д. Неизвестный Гоголь. — Новый журнал, Нью-Йорк, 1951, XXVII, с. 135.
6 Чижевский Д. О "Шинели" Гоголя. — Современные записки, Париж, 1938, LXVII, 

с. 189 -  190.
7 Слідом за Д. Чижевським я тут і далі слово "бароко" пишу традиційно, сказати б, по- 

старосвітському — з малої літери. І не тому, що хочу продемонструвати своє неприйняття 
новітньої тенденції написання "Бароко" за аналогією з Ренесансом або Просвітництвом. 
Нехай собі буде по-новому, "може, так і треба"... Але справа в тому, що я веду мову про
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бароко не як про добу в історії культури, а перш за все як про систему духовно-естетичних 
та стильових ознак, тож велика літера у даному разі була б недоречною.

8 Николай М. (П. Куліш). Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. СПб, 1856, т. 
1. -  С. 4, 10.

9 Перетц В. Гоголь и малорусская литературная традиция. СПб, 1902, с. 4.
10 Воспоминания Аф. Лобысевича о времени обучения своего в Киевской Академии в 

1747 — 1752 годах. (Письмо его к архиепископу Георгию Конисскому 30 сентября 1794 г.). 
— У кн.: Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Огд. П (1721 — 
1795 гг.). Том I (1721 -  1750). Ч. I. К., 1904, с. 387 -  388.

11 Див.: Кадлубовский А. П. Гоголь в его отношениях к старинной малорусской 
литературе. Нежин, 1911.

Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986, с. 524.
13 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 207, 207.
14 Скуратівський Вадим. Із спостережень над поетикою Шевченка. / /  Сучасність, 1994, 

ч. 3. с. 107.
Цей другий, невід'ємний аспект двоєдности, на якій ґрунтується бароко, недооцінює, 

здається мені, А Макаров у серії своїх статей, друкованих "Літературною Україною" на 
рубежі позаминулого і минулого років. Захопившись критикою (цілком слушною) 
руйнівних тенденцій технологічної цивілізації і вчинивши за них історичний позов (більш 
ніж спірний) Ренесансові, А Макаров фактично зводить сутність українського бароко до 
аскези і культу бідности у дусі Вишенського, до соціального утопізму, саме у них вбачаючи 
вияв "українськосга". Тим часом бароко, у тому числі й українське, є не тільки 
запереченням, а й де в чому спадкоємцем (за умов України — певною мірою і замінником) 
Ренесансу, воно не протиставляє одне одному природу і Бога, людське і небесне, практичне
і духовне, активне і споглядальне, "низьке" і "високе", але прагне поєднати, синтезувати їх. 
Про цю консетивну двоєдність бароко переконливо писав іще Д. Чижевський у своїй 
"Історії української літератури" (кн. 2, Прага, 1942, с. 43 — 46). Характерно, що А Макаров 
обминає цю піонерську розвідку Д. Чижевського.

16 Чого не перейняв од бароко Гоголь, так це притаманних останньому духовної 
розкутосга, свободи, "певного легковажного відношення до християнської традиції" 
( Чижевський Дм. Історія української літератури, с. 132), радше — до її вузькодогматичного, 
обрядового, "церемоніального", за виразом Сковороди, боку. Авторитетний дослідник 
західноєвропейської літератури М. Балашов визначає цю .рису бароко як "гуманістичний 
антидогматизм", "народний індеферентизм" у ставленні до церкви та її постулатів (див.: 
Балашов Н. К  На пути к не открытому до конца Кальдерону. — У кн.: Педро Кальдерон де 
ла Барка. Драмы. Кн. I. М., 1989). На цю особливість Гоголевого релігійного світовідчуття 
звернув увагу свого часу В. Ерн, зіставляючи під цим кутом зору Гоголя зі Сковородою: 
"Гоголь, кож стражденний дух його осягнув свою первородну мертвоту, понятий жахом, 
кинувся до Церкви", Сковорода ж "не йде до священика, щоб облегшити свою душу 
сповіддю та спокутою; він не підпорядковує життя своє правилам духовної (читай: 
церковної. — Ю. Б.) гігієни..." (Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 
1912, с. 89). Правдою є те, що для Сковороди як типової людини бароко духовною гігієною 
була зряча віра, а не сліпа вірність, тому так вільно і невимушено синтезувалися у його 
світовідчутті мудрість старозавішя з новозавішьою і обидві — з античною, поганською. 
Важко уявити його автором такого твору, як "Роздуми про божественну літургію". Гоголь, у 
свою чергу, напевно ніколи не написав би щось подібне до сковородинівського порівняння 
Христа з Епікуром... Тут — межа. За нею барокові риси у Гоголевому обличчі втрачають 
чіткі контури, відступають перед ідеєю Бога у застиглих формах візантійсько-московської 
ортодоксії.

Sarbiewski М. К  Wyklady poetyki (Praecepta poetica). Wroclaw ; Krakow, 1958, s. 5.
18 Відділ рукописів ДПБ (СПб), ф. 4, од. зб. 40, арк. 11.
19 Мене вкрай здивувало, що певну данину спрощено-лінеарному уявленню про 

літературний процес віддав навіть такий зазвичай чужий інерційному мисленню дослідник, 
як В. Скуратівський. Маю на увазі одне місце з його згадуваної вище студії про поетику 
Шевченка. Слушно відзначивши вплив поетики українського бароко на інтонацію 
Гоголевого "Листування з друзями" (я так само мав нагоду писати про це), В. Скура
тівський мимохідь, з відтінком зневажливосш, характеризує цю "збитково-проповідницьку" 
інтонацію як "безнадійно архаїчну" (Сучасність, 1994, ч. 3. с. 110). Про мене, звернення 
Гоголя до барокових засобів (і то далеко не тільки до інтонації, а, навпаки, оновлення — 
оновлення як самого бароко, так і — ширше — поетичного арсеналу літератури, вияв 
нелінеарности історико-літературного розвою. Що ж до "безнадійно архаїчних" художніх 
(звісно, правдиво художніх!) явищ, то таких, либонь, попросту не існує у природі.

20 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 258.
21 “...Борхес найближчий у нас, мабуть, до Миколи Гоголя з його українським циклом. 

Те ж саме захоплення, замилування, смакування міфологією, її "олітературення" та містична 
недомовленість” (Квіт Сергій. Борхес, що косить галявинки. — Світо-вид, Київ, Нью-Йорк, 
1994, ч. 1, с. 58).
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Тетяна БОВСУНІВСЬКА

КАТЕГОРІЯ СЕРЦЯ 
В ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Естетичні трактати в теорії раннього українського романтизму хронологічно 
обмежені першою третиною XIX століття; традицією українського літературоз
навства за ними та за відповідними художніми творами закріплена ще одна 
назва — преромангизм. Культурологічний зміст поняття "преромантизм" не 
зводиться до прагматичного містка між класицизмом і романтизмом. Преро
мантизм був певною, онтологічно зумовленою течією всередині Просвітниц
тва. Його корелятивна близькість до романтизму на той час не була ані загада
ною, ані випадковою. Теоретики раннього українського романтизму мали на 
меті покращити естетику європейського Просвітництва чи то шляхом сакралі- 
зації на основі християнської доктрини, чи посередництвом міфологізації за 
зразком архетипів, почерпнутих із колиски європейської культури — з антич
ної міфології. Преромантики, значно відрізняючися від просвітників своїм 
неприйняттям формалістичної схоластики класицизму, з його теорією вишука
ного смаку та генія, творчо обмеженого Богом, разом із тим не усвідомлювали 
свою приналежність до романтизму, який багатьом уявлявся безглуздям, 
владою хаосу. Вони суто інтуїтивно започаткували основоположні категорії ро
мантизму як літературного напряму, а саме: трансцендентність форми, метод 
граничних спостережень і питомих вагань, універсалізм світу в гармонії з осо
бистістю, екстраполяцію національного та космополітичного тощо. Категорія 
серця також уперше була осмислена преромантиками; ними розроблена її по- 
нятійно - мотиваційна база та з'ясована гносеологічна природа — в естетичному 
аспекті.

Історія теоретичного осмислення категорії серця як однієї з провідних в ес
тетичній системі українського романтизму починається, власне, безпосередньо 
із естетичних трактатів романтиків і становить сталу складову культури. Науко
ве осмислення ролі серця в естетиці та літературі романтизму починається ті
льки з XX століття і пов’язане з розвитком феноменології Ґуссерля. Історія 
дослідження категорії серця в українській літературі почалася безвідносно до 
західної феноменології, передовсім завдяки аналізу філософії серця Сковороди 
та Юркевича. Найбільше в розробці категорії серця зробив Д. Чижевський, 
повсякчас звертаючись до неї — майже в кожній своїй праці Він стверджував, 
що основою романтизму є ’’нація як цілісний організм” або "особа вищого сту
пеня", життя якої випливає з одного джерела (“серце” Куліша), розуміється, 
для часу реалізму — уявлення занадто "містичне"1. В "Нарисах з історії філосо
фії на Україні" він прозірливо акцентував увагу на філософії серця Сковороди2 
як на специфічній рисі української філософії взагалі. Категорія серця стала 
спрямуванням двох розвідок В. Щурата — "Святе письмо в Шевченковій по
езії" (Львів, 1904) та "Поезія в пророка Ісаії" (Львів, 1908). Деякі роздуми з дос
ліджуваної проблеми можна знайти у працях О. Парадиськош "Шевченко і ре
лігія" (Харків, 1930), Д. Бучинськош "Християнсько-філософська думка Тараса 
Шевченка" (Мадрід-Лондон, 1962), В. Домашовця "Псалми Давидові" в по
етичних творах Т. Шевченка”. (Оттава-Морріс Плейнс, 1992) та інших. Упер
ше серце було осмислене відповідно до теоретичних уявлень того часу як есте
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тична категорія в системі українського романтизму та народної творчости 
М. Ігнатенком3. Але й посьошдні не розроблені всі параметри формо-значен- 
невих утілень серця.

Слід зауважити, що категорія серця була властива українській естетиці від 
часу її ідентифікації як осібної науки. Вже у П. Сохацькош та С. Гамалії воно 
мислигься як етико-естетичний центр мікрокосму. Сохацький мав за мету 
мистецтва сповнення серця відчуттям добра; Гамалія проголосив метою мис
тецтва опанування серцем. У порівнянні з преромантичним піднесено-одухо- 
твореним розумінням серця як етичного й естетичного центру мікрокосму 
(розвинений романтизм робить його ще й етнічним центром), класицисти зап
ропонували значно спрощене його розуміння. Наприклад, в А. Пафнугьєва4 
роль серця в мистецтві позбавлена тієї високої сакралізації, з якою стикаємось 
у романтиків. Серце у нього — джерело краси і чугливости у філософсько-спе- 
кулягивному плані, воно не є регулятором естетичного почуття. Класицисти не 
могли обійти категорію серця, бо вона була надто наголошена в історії всієї ук
раїнської культури. Класицисти трактували мистецтво як прикрасу природи і 
як систему научування, своєрідний код витонченого знання, — тому роман
тична концепція мистецтва як становлення божественности людського духу 
вельми різниться від просвітительської. Традиція звернення до серця в історії 
української культури ніколи не переривалася. Якщо в класицизмі його семан
тика виявляється згорненою, то в романтизмі — надміру розвиненою. Всі те
оретики раннього українського романтизму не просто висловлювали такий 
погляд на мистецтво, а й послідовно втілювали його у відповідних формах 
людського мислення. Змістовність серця у романтичному розумінні законів 
мистецтва переростає у своєрідний естетичний феномен.

Українська естетика преромантизму виростала із класицистичної доктрини, 
докладаючи зусиль до її поліпшення, виправляючи її найвразливіші місця в те
орії смаку, генія та наслідування. Ці спроби поліпшення призвели до того, що 
естетичні концепції І. Кронеберґа, І. Шада, О. Новицькош, М. Тулова, К. Зе- 
ленецького, М. Розберґа, О. Стурдзи, Й. Михневича, Д. Велланськош так по
чали різнитися від класицистичних, що навіть при значному спрощенні есте
тичних схем уже не могли їм дорівнювати. Сенсуалізм у всіх його варіантах — 
Декарта, Хоума, Хатчесона, Берклі, — потрапляючи на благодатний україн
ський ґрунт і будучи занедбаним у формалізованих лабіринтах класицистичної 
думки, трансформується в категорію сердечности (естетичної чугливости), по
руч із уявою, натхненням (ентузіазмом) в естетиці преромантизму. Іноді чутли
вість абсолютизувалася ними настільки, що витлумачувалась як тотожна піз
нанню: "Чувства, воображение и ум суть совместные способы, по которым 
приобретается совершенное познание...”5. Хоча Велланський сповідував під час 
написання процитованої книги шеллінгіанську натурфілософію, проте в галузі 
естетики виявив себе послідовним сенсуалістом. У працях ’’Биологическое ис
следование природы...” (СПб., 1812) та ’’Опытная, наблюдательная и умозрите
льная физика...” (СПб., 1831) він започаткував нове філософське розуміння 
чугливости, засноване на ідеї розчиненого в природі Бога. Розвиваючи натур
філософську концепцію чугливости у праці ’’Основное начертание общей и 
частной физиологии...” (СПб., 1836), Велланський розробляє поняття естетич
ної чугливости як ’’обращенной деятельности духа”, яка, поширюючись від Бо
жественного Абсолюту до периферії, урізноманітнює ідею Божественного у 
формах мистецтва. Засуджуючи релятивізм у природничих дослідженнях, він 
демонструє його в естетичному плані. Людина для нього — символ абсолютно
го універсуму, і єдиним знаряддям її пізнання має бути чутливість, підсилена 
уявою та розумом, витлумачених у християнському розумінні Чутливість про
голошується Божественним даром, завдяки якому людина пізнає Божествен
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ний Абсолют. Чутливість у пізнанні сприяє виникненню благоговіння — ве
личної роботи людського серця і мети всієї мислячої природи.

Меланхолії західних романтиків українські протиставили сердечну чутливіс
ть. їм також був властивий естетичний релятивізм, витоки якого лежали не в 
західноєвропейській культурі. У статті Г. Крилової ”0  изящном в природе” 
звертається увага саме на цю переакцентацію джерел естетичного релятивізму 
в українському романтизмі: '’Место простого внимания занимает внимание 
другого рода, гораздо высшее, если мне будет позволено так назвать, сердеч
ное...”6. На початку XIX ст. в Україні розгортається теорія пізнання серцем, 
романтики ж абсолютизують чутливість. На їхнє переконання, почуття ведуть у 
царство безконечного, а серце слугує поводирем. Дійти ж того безконечного 
царства, перебороти розумові бар’єри і перейти ”за пределы предельного” — 
необхідно.

Естетичний релятивізм був фрагментарно представлений українським кла
сицизмом (Є. Філомафітський, Р. Гонорський, А. Пафнугьєв, О. Токарев та 
ін.), хоча й не набув провідних характерологічних рис у його системі. Тракту
вався він як християнський обов’язок убачати в розумових актах сердечні по
рухи. Звідси мистецтво повинно було через розум сягати серця: ”И так истин
ная цель поэзии состоит в том, чтобы посредством приятных впечатлений на 
наши чувства трогать сердце...”7. Яскраво виразив просвітницьке розуміння 
серця О. Склабовський: "...сердце человека есть истинное святилище мудрости
— есть храм духа чистейшего, света тихого, присносущного, для сего постара
емся в особенности исправить, улучшить и усовершенствовать нравственность 
нашу, — истребить из сердец наших все плевелы порока и на месте оных по
сеять и возрастить плодоносные семена добродетели...”8. Особливістю україн
ського просвітництва була його схильність до прямого перенесення категорі
ального апарату християнства в теорію мистецтв. Ідея пізнавальної функції 
сердечної рецепції, породжена українським Просвітництвом, була підхоплена 
преромантиками і розвинулась у завершений естетичний концепт тільки в сис
темі зрілого романтизму. Закони еволюціонування і наступности яскраво прог
лядають в історії становлення романтичної категорії серця.

Завдяки сакралізації системи тогочасної естетики, категорія Божественного 
правомірно займає провідне місце. Її теоретичне обґрунтування знаходимо у 
працях Велланського, Новицькош, Кронеберґа, Зеленецького та ін. Чи не най
виразніше визначив ідею Божественности в мистецтві Кронеберґ у посмертно 
опублікованій статті ”0  ходе искусства у древних народов...”: ’’Это божествен
ное, или то, в чем божество проявляется творческим и мироуправляющим, пе
реходит от мира через впечатление в сердце человеческое, живет и усиливает
ся из чувства внутренней жизни в искусство, делается чувственным. Искус
ство, преобразуя простое явление, и налагая печать высшего отношения к бо
жественному, и само являя нечто совершенное, называется изящным искус
ством. Вот существенное отношение искусства к религии. Религия — источник 
изящного искусства...”9. "В искусстве божественное является изящным в час
тном образе...”10. Помітна естетична переорієнтація преромантиків — із наслі
дування як основоположного мистецького принципу на піднесення духу як на 
значиміший принцип — актуалізувала й функції серця як своєрідної наскрізної 
естетичної категорії. (“...Изящное искусство основано не на подражании при
роде или повторении явлений природы, но на возвышении духа над ними”11). 
Вагомість його підсилювалась також у світлі преромантичного тлумачення 
мистецтва як форми пізнання, що поєднує конечне з безконечним. Таке поєд
нання мислилось ними можливим лише на сердечному вістрі.

Адже саме дилема співвіднесености конечного-безконечного12 стала однією 
з філософських основ у теорії романтизму. Вона започаткувала нові формот
ворчі можливості, виявивши трансцендентність художньої форми. Конечна
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форма, вміщаючи безконечний зміст, повинна була видозмінюватись, щоб від
повідати процесуальності змісту, або ж безконечного. Розберґ, заявляючи, що 
безконечність — це "положительная стихия искусства, конечность — отрицате
льная: ибо напряженный дух, или одушевленное чувство, усиливаясь воплоти
ться, могут быть обозначены только ограниченной, осязаемой формой”13, вод
ночас вказує на змінність форми, на нетривкість її естетичної сугности, зумов
лену повсякчасним тяжінням форми до досконалости. Мірою ж вигончености 
є дух, пропущений крізь людське серце. Ця складна культурологічна формула 
найбільш повно висвітлена М. Розберґом з-поміж інших теоретичних розробок 
раннюю українського романтизму.

Часто співвіднесення конечного й безконечного (як універсальне відобра
ження специфіки мистецтва) преромантики дорівнювали мистецькій проблемі 
змісту й форми, ідеї та форми, вигончености і природи, ідеалу й образу. На 
початковій стадії термінологічної ідентифікації цих понять, з якою ми й маємо 
справу в цьому випадку, відчутна їх взаємовідмінність. Успадкована від Прос
вітництва невирішеність суперечностей художнього змісту й форми знімалася 
преромантиками завдяки універсалізму культурно-історичного змісту "серця”. 
В естетиці романтизму категорія серця виконувала функцію узгодження 
художньо адаптованих суперечностей.

Розвитку уявлення про трансцендентність художньої форми посприяла кон
цепція Зеленецького. Він розглядав мистецтво як діяльність духу, що її плода
ми є ідеали. Розгортання ж самого процесу мистецтва як творчости "заключа
ется в пересоздании форм действительности и в возведении их к чистейшему 
и как бы отрешенному и более совершенному виду"14. Ідеалізування, проголо
шене Зеленецьким у такий спосіб, сакралізується виведенням від абстрагованої 
духовности. Ще яскравіше це позначилося на розробці ним поняття ідеалу, 
який є "истина, пробужденная в духе действительностью"15. Будь-який ідеал, 
навіть у реалістичному мистецтві, завжди сакралізується, бо є вершинним вті
ленням трансцендентности форми, генетично споріднений із явищами релігій
но-містичними. Його судження про першообраз як певний культурологічний 
архетип мало в системі романтизму багато розробок. Ось його стисле визна
чення: "Художник, найдя в самом себе первообраз той безусловной идеи, ко
торую безмолвно вызвали в нем явления внешние, ищет, как мы сказали, 
форм для ее выражения"16. Хоча Зеленецький і не займався безпосередньо роз
робкою естетичного змісту категорії серця, проведена ним сакралізація есте
тичної схеми мистецтва спрацювала на утвердження цього поняття.

Зате відверту акцентацію серця знаходимо в трактатах Ореста Новицького, 
особливо — "О разуме, как высшей познавательной способности". Він зробив 
серце мірою самої категорії естетичного. Мистецтво, класифіковане ідеаліс
тичною естетикою як поняття з розряду ідей, потребувало й неемпіричної, 
особливої трансплантації, специфічного способу сприйняття їх. Єдиним таким 
способом Новицький вважав сердечний. Всі людські переконання він тракту
вав як сердечні. Неможливість вичерпно вмотивувати походження ідей у люд
ському світогляді він поставив у залежність від серця і вирішував у езотерично
му плані як закономірність надбання їх шляхом сердечного сприйняття безпо
середньо від Божественної субстанції. Ідею краси — основу мистецтва — він 
вважав предметом релігійної символіки та сердечного спрямування17. Необхід
ність сакралізації мистецтва, за логікою Новицького, є закономірною, органіч
ною потребою спраглого до пізнання розуму, бо "искусство воссоединяет ко
нечное с бесконечним, но соединяет бесконечное с вещественною формою, а 
не с нашим сердцем. Этот недостаток восполняется только в религии Откро
венной; только она восполняет недостаточность идеального знания Божес
твенною верою..."18. Подібно до шеллінгіанця Адама Ешенмайєра19 чи Делича, 
Новицький вміщує категорію серця у центр своєї системи: "Три светозарные
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идеи сияют на тверди нашего духа: идея истинного — в нашем разуме, идея 
прекрасного — в силе чувствования и фантазии, идея доброго и святого — в 
сердце и воле. Отсюда наука, искусство, нравственность и религия, как сущес
твеннейшие проявления нравственной стороны духа, как главнейшие движете- 
ли в стремлении человека к истинному его предназначению”20. Орієнтація на 
серце як на критерій сутнісного в мистецтві — особливість Новицького.

Філантропічні статті Івана Вернета на сторінках перших українських пері
одичних видань також спрацювали на користь становлення категорії серця в 
українському романтизмі Серед них виділяється кілька, в яких функції серця 
як символу духовности й надгілесности визначаються у сковородинівському 
дусі: "Истинное счастье нигде не отцветает, ни увядает; оно везьде с нами; оно 
должно быть в сердце”21. “Знание человеческого сердца еще весьма недоста
точно”, "сердце человеческое имеет еще больше изгибов, нежели Египетский и 
Критский лабиринты”22. І. Кулжинський привніс в українську естетику відому 
формулу ’’Любовь есть жизнь человеческого сердца”23.

У 30-і роки XIX ст. все більшої ваги набирають художньо-мистецькі прин
ципи народности, історизму та ідея єднання слов’ян, поступово трансформу- 
ючи теоретичні засади раннього українського романтизму. Наростання цих ха
рактерологічних рис призвело до якісної зміни романтизму: утворення його 
есгетосфери завершується і в ній переважають три названі компоненти. В те
орії зрілого романтизму (хронологічно це 40 — 60-і роки XIX ст.) перегляда
ється й категорія серця під кутом зору національної специфіки мистецтва. 
Символіка великого космополітичного загальнохристиянського серця худож
ню вичерпується, коли постає питання про питомі народні цінності.

Можна зрозуміти піднесеність Михайла Максимовича, коли він захоплено 
констатує: ’’Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену н а- 
р о д н о с т и...”24. Погляди на народність змінюються — від повного неприй
няття до захоплення нею. Література дедалі більше втрачає свою елітність; на
решті, настільки змінюється уявлення про її предмет, що головною естетич
ною вимогою до літературного твору висувається його близькість до народно
поетичних джерел. Не останню роль в історії українського романтизму відігра
ли теоретичні праці Максимовича, який пройшов довгий шлях духовного 
зростання від натурфілософії до україно- та слов’янофільства. Цей же шлях 
пройшов і український романтизм.

Максимович не тільки не заперечив необхідність сакрального елементу в 
мистецтві, але й поширив його до рівня слова. Помітивши невідповідність у 
новозаявлених теоріях Велланського, Новицького, Кронеберґа та інших між 
піднесеністю узагальнюючих категорій та занедбаністю підпорядкованої їм 
певної суми ієрархічних форм, він запропонував заповнити прогалину. У статті 
”0  значении и происхождении слова” Максимович подає нову концепцію сак
рального в мистецтві. Він говорить: ’’Слово вначале было у Бога; все произош
ло через него, и без него не произошло ничего в мире. Посему слово было 
первым воплощением его мыслей, переходящих в явление мира”25. Таким чи
ном, Максимович переводить поняття сакрального в мистецтві в іншу 
площину: серце при цьому перестає бути духовно-практичною мірою мис
тецтва, бо Божественний зміст літератури виявляється з кожним словом. Якщо 
преромантична трансцендентна форма залежала від еволюції змісту, то слово в 
системі Максимовича є формально-якісним уже самим своїм буттям. Тож 
трансцендентність мистецтва не просто абсолютизує відносність найменших 
елементів його формовиявлення, але засвідчує їх заздалегідь загадану сакраль- 
ність.

У теоретичній спадщині Амвросія Метлинського також знаходимо роман
тичну концепцію ідеї слова. Автор стверджує, що слово — ’’это божественная 
искра, воспламеняющая наши способности, поддерживающая их жизнь и
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деятельность”26. Наголошуючи на сакральній значимості слова, романтики 
взагалі активізували його роль у мистецтві. Воно мислилось як початок і 
основа національних розподібнень. Українські славісти, уважно приглядаючись 
до слов'янських ”наріч’?, створюють системи для їх мовних означень (Доб- 
ровський розпочав цю справу). Увага до слова, його етимології і граматичних 
рефлексій, становлення мовознавчої компаративістики в той час були 
характерними для слов’янського світу.

У наукове побутування вводиться теза про те, що література є не просто 
словесним виявом духу, але — духу народного. Преромантики орієнтувалися 
на культуру Європи, романтики — на слов’янський світ, а вже тоді — на 
Європу: епоха відродження літератури слов’ян ’’была вместе эпохою высокого 
просвещения Европы”27. У цій лаконічно висловленій В. Григоровичем думці 
міститься естетичний і суспільний досвід всієї попередньої науки. Романтики 
повернули мистецтву його трансцендентність, розпорошену просвітницькою 
схоластикою. Перші романтичні естетичні розвідки вимушені були відродити і 
естетизувати поняття ’’серце”. Далі вже відпала необхідність в обґрунтуванні 
категорії серця, яка перестає підійматися естетичною критикою і займає своє 
природне місце постійної езотеричної субстанції. Ще одна низка культуро
логічних змістів цього поняття пов’язана з фольклористичною, етнографічною 
та славістичною діяльністю українських теоретиків романтизму, що часто не 
враховується. З розвитком народознавчих досліджень категорія серця не 
втрачає актуальности в системі українського романтизму, продовжує лишатися 
духовним епіцентром, — але тепер вона належить етно-культурним скарбам.

Розвинений український романтизм звертається до джерел народности з 
тим, щоб успадкувати душу народну. Німецький раціоналізм, англійський 
сенсуалізм, французький моралізм перестають задовольняти етичні та 
естетичні потреби покоління, і воно звертається до власних національних 
джерел. Це була своєрідна реакція на галоманію та інші види асиміляції. 
Об’єктом дослідження стає слов’янський світ. Тут не йдеться про зречення 
філософсько-естетичного досвіду Заходу, — навпаки, теоретики романтизму 
були прекрасно обізнані з тамтешньою думкою; просто в свідомості покоління 
епохи романтизму все іноземне сприймається як пасивне тло для власного 
оригінального розгортання філософсько-естетичних потенцій. Сліпе насліду
вання витісняється духом змагання.

Українська славістика була найбільш розвиненою з-поміж інших; когорта 
видатних вчених-славістів (Максимович, Срезневський, Бодянський, Гри
горович, Венелін) не просто стали окрасою вітчизняної культури, а започатку
вали новий напрям в європейській філософії, яка й лягла в основу україн
ського романтизму, — адже цей літературний напрям формувався на основі 
лише тубільних філософських систем: неможливо підійняти національну 
культуру за запозиченою, фіхтевською теорією нації. Остання взагалі не 
приживалася там, де не могла бути виведеною від першоджерел автохтонного 
населення. У глибинах етнічної культури були віднайдені філософія й естетика.

Дослідження народних джерел дарувало й нове розуміння серця в системі 
мистецтв. Зауваження князя Цертелєва, що українська народна поезія пере
повнена почуттям, переростає в естетиці романтизму в стійкий принцип. У пе
редмові до ’’Наських українських казок” Й. Бодянський зазначає: ”А де, ли
шень, знайдеш ти такії розмаїтії пісні, що тільки зачуєш, так серце тобі ходо
ром заходить, затліє, замліє, серденька просить...”28. Оце специфічне тяжіння 
серця до серця було покладене Кулішем в основу поетичної формули націо
нального єднання:

Гей, хто чує, озвися,
Серцем 'д серцю горнися!29
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Взагалі, серце у романтиків мало багато художніх втілень. Бодянський 
уперше звернув увагу на присутність серця як міфологічно-художнього образу 
чистоти і щирости, ба навіть спробував відновити його семіотичні ряди: сер
денько, серденько, сердененько, сердесенько, сердечко, серденя, серденятко, 
серденяточко... Костомаров у ґрунтовній праці "Об историческом значении 
русской народной поэзии", яка фактично є спробою реконструкції народної 
естетики, також звертає увагу на присутність категорії серця в народній поезії 
й аналізує її роль: "Народные символы, расположенные в системе, составляют 
символику народа, которая служит нам важным источником для уразумения 
его духовной жизни. В общем смысле символика природы есть продолжение 
естественной религии. Творец открывается в творении; сердце человека любит 
в явлениях мира физического Вездесущий Дух"30. Для Костомарова серце є 
присутнім у кожному акті мислення людини. Всі світові цінності очищаються 
в ньому. Народна ж поезія мислилась зразком такого очищення, тому звер
нення до неї, до її поетичного серця мало переродити українську літературу і 
всю культуру. Слово в народній творчості, пройшовши крізь серце народу, 
закріпилось у сталій фольклорнопоетичній символіці.

Романтики не визнавали мистецтва, якщо воно не породжене глибинами 
серця. Преромантичні поняття істинности, ідеальности як високої міри 
Божественної духовности перетворюються у зрілому романтизмі на міру 
глибокого національного серця. Характеризуючи українські народні пісні, 
Бодянський зазначає: "В них, обыкновенно, самые резкие характеристические 
черты предмета схвачиваются, и то, что большею частию употребляется лишь 
для точнейшего, сильнейшего выражения душевных чувств, лавою истор
гающихся из глубины сердца..."31. Вчення Сковороди про глибоке серце 
відроджується в романтизмі й, підсилюючись фольклорною традицією, дарує й 
нове розуміння Божественного. За Сковородою, неможливість існування двох 
однакових сердець урівноважується пізнанням життя власного серця, яке й 
наближає до Божественного, прихованого в ньому і спільного для всіх.

На особливу увагу заслуговує ще один філософський аспект категорії серця 
в системі українського романтизму — благоговіння. Вперше концепція 
естетичного благоговіння була висловлена П. Гулаком-Артемовським стосовно 
Біблійних "Псалмів Давидових": "Восхищенный столь дивным и стройным 
порядком вселенной, исполненный благоговения и восторга порфироносный 
Песнопевец возвысит глас свой к престолу Превечнош, глас удивления и 
изумления благодарного сердца"32. Концепція естетичного благоговіння була 
логічним завершенням процесу сакралізації мистецтва в теорії українського 
романтизму. Теоретичні розробки Велланського, Новицького, Тулова, Мет- 
линського безпосередньо стосуються проблеми естетичного, благоговіння. 
Наприклад, Метлинський вважав, що найвищою сферою мистецтва є релігійне 
служіння, і проголосив у такий спосіб сакральність не просто властивістю 
мистецтва, а специфікою його художнього спрямування: "Царство религии 
превозвышается над царством художества: в ней Абсолютное, посредством 
внутреннего представления, переносится из предметности художества в 
внутренность суб’єкта, так, что в сердце и душе развивается благоговение’’33. 
Серце — основа трансцендентного світу, утвореного художністю, — при тако
му розумінні мистецтва стає макроеволюційною категорією. Благоговіння ж — 
естетичною метою мистецтва. У цьому сенсі цікаво проаналізувати бунт М. Ту
лова проти західного романтизму (“Речь о современном направлении изящной 
словесности на Западе Европы”. — К , 1850). Адже його естетичне неприй
няття західного романтизму базувалося на специфічно українському (навіть 
загальнослов’янському!) романтичному уявленні про те, що метою мистецтва є 
необхідність чуттєвих виливів серця, яке не може бути сповненим нічим 
неґативним. Звідси поетизація злодіїв і демонічних натур, така популярна в
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західній літературі того часу, не була Туловим сприйнята, бо суперечила 
високій загаданості мистецтва висвітлювати Божественне, прилучати до нього. 
Без урахування активного функціонування категорії серця в естетиці українсь
кого романтизму неможливо скласти повного уявлення про його системність 
та універсалізм.
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Соломія ПАШІ ИЧ КО

ВІД "МОДЕРНІЗМУ' ДО МОДЕРНОСТИ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС "УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ"

У своїй рекламі ’’Українська хата” (1909 —1914) оголошувала себе як журнал 
за напрямком "національно-поступово-демократичний". А в редакційному 
вступі до першого номера говорилося про те, що мета нового видання — при
нести ’’помочі і світла в темну українську хату"1. Однак, невдовзі виявилося, 
що і цей просвітянський заклик, і сама назва журналу ’’Українська хата" не 
відображають його змісту. Назва закладала тенденцію до народницької ізоляції 
культури, — однак, автори журналу робили діаметрально протилежне.

Дискурс ’’Української хати” (1909 — 1914) засвідчував намір редакторів та 
авторів розширити рамки української культури, модернізувати її. Відтак голов
ним об’єктом їхньої критики було ’’старе” народництво або українофільство у 
всіх його політичних та мистецьких виявах. Другим об’єктом інтересу і так 
само критики став ’’новий” модернізм. Власне поезія і проза ’’модерністів”, пе
редовсім поетів ’’Молодої Музи”, а також ’’модерністів” підросійської України
— Миколи Вороного, Григорія Чупринки, Олександра Олеся, Миколи 
Філянськош складала літературне обличчя журналу. (Загалом усі, чия творчість 
була позначена естетичними, а не народницькими інтересами, — Ольга 
Кобилянська, Гнат Хоткевич, Володимир Винниченко, Павло Тичина, 
Максим Рильський, Володимир Свідзінський та ін. — потрапляли в коло 
літературних зацікавлень журналу). Водночас критика журналу не тільки не 
була апологетичною що до явищ уже знаних як ’’модернізм”, але й намагалася 
сформулювати свою модель модерної культури.

Ключовими теоретиками "Української хати" були Микола Євшан 
(Федюшка), М. Сріблянський (він же друкував поезії під своїм справжнім 
іменем — Микита Шаповал) і Андрій Товкачевський. Видавцем, редактором, 
прозаїком і пізнішим мемуаристом часопису був Павло Богацький.

Поезія і проза, представлена на сторінках журналу, відзначалася інтересом 
до різних, мало знайомих ще в українській літературі цього часу проблем — 
психології, сексуальности, екзотики (в тому числі і психологічної), відкритістю 
до тих сторін життя, які завжди обходилися народницькою культурою. Попри 
назву, "хату" цікавило місто. Її настанови були принципово антинарод- 
ницькими. Відповідно на сторінках журналу не могли з’явитися не тільки 
твори Івана Нечуя-Левицькош, але й Івана Франка.

Журнал друкував деякі переклади художньої літератури і наукових праць. З 
письменників: Моріс Метерлінк, Серен Кіркеґор (переклад Євшана), Кнуг 
Гамсун, Петер Альтенберґ (переклад Євшана), Шарль Бодлер, Генріх Манн та 
ін. Із наукових публікацій варто згадати праці Ернста Геккеля (“Світові 
загадки”), Фрідріха Куммера (“Про зміну літературних поколіннів”, переклад 
Євшана), Якова Вассермана (“Літерат або міт та індивідуальність”, переклад 
Євшана). Це була не хрестоматійна, стара класика, а сучасна література, яка 
підсилювала тенденцію переорієнтації українського інтелектуального життя.

Хатяни були безперечними західниками і критиками культурної ізоляції. 
Євшан зокрема писав: “Річ ясна, що своєю власною “мудрістю” ледво чи 
може жити котра-небудь з сучасних європейських літератур. Взаїмні їх впливи 
на себе стали в останні часи такі могучі, що треба з ними числитися серйозно,
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коли приходиться робити балянс національної літератури... Треба би всяке 
явище культури міряти нам не лише своєю домашньою міркою, міркою 
условностей національного життя, але прикладати до нього трошки в наші 
домагання і більш строгу європейську оцінку. Але з другого боку треба 
ствердити, що всі наші екскурсії в "Європу” були нещасливі та схиблені Ми 
губилися там цілком, або, коли вертали назад, то не з чимось дійсно цінним, а 
більше з випадками старого стола...”2. Отже, критика культурної ізоляції по
єднувалася зі страхом епігонства і втратою власної ідентичности. Така 
подвійність у ставленні до західних літературних впливів ще багато разів 
повторювалася в теоретизуваннях українських критиків і письменників у 
двадцяті, сорокові, ба навіть у дев’яності роки.

Автори журналу розглядали культуру як цілість більшу, ніж тільки художня 
література і критика, — це й театр із такими його жанрами, як драма та опера 
(передовсім нещадно критикувався український національний театр), і 
образотворче мистецтво (в статтях і репортажах про художні виставки і салони 
підтримувалися нові стилі мистецтва на противагу "старому" реалізмові), і 
музика (статті друкувалися з претензією на філософський характер).

Критика у "Хаті" в основному стояла на засадах естетики. Головне не про 
що писати, а як писати, — формулює своє ciedo в одній з полемічних статей 
Сріблянський3. Головне не література (результат), а творчість (процес), в якій 
на першому місці — індивідуальність митця і його психологія.

Завдання журналу передбачали і зміну самої мови. Вона вже не могла 
задовольнити тим, "що колись чув на селі або вичитав з белетристики"4. Стара, 
традиційна мова не давала відповідної термінології, не передавала нюансів 
думки, пропонованих сучасним життям. Сучасне життя вимагало іншої мови. 
На цьому ґрунті велася боротьба з "хуторянськими філологами”.

З появою "Української хати” пов’язане поглиблення і змужніння куль
турного діалоіу в суспільстві. Журнал не просто друкував рецензії на нові 
публікації, тобто реагував на культурне життя. Його головний опонент — 
народницька критика, представлена газетою "Рада” з її постійним автором 
Сергієм Єфремовим, для якого "модерним” був лайливим словом, а все, що 
робила "Хата” в культурі, — своєрідним збоченсгвом. Погляди Єфремова за 
роки, що минули від його нищівної рецензії на твори Кобилянської і Хот- 
кевича (“В поисках новой красоты”, 1902), не змінилися. Однак уперше 
відбувався постійний, тяглий у часі діалог. З боку “Хати” головним полемістом 
був Сріблянський, хоча буквально всі автори прилучалися до дискусії.

Журнал, окрім культурної, мав і політичну. орієнтацію та платформу. 
Власне культурна орієнтація була продовженням політичної. Політичною 
філософією журналу був націоналізм. Модернізація і радикалізація політичної 
думки служила тлом і необхідною умовою модернізації естетичної думки і 
самого дискурсу. Для Богацького, Сріблянського, Євшана, нарешті для Тов- 
качевського — головного соціолога, політолога і філософа журналу, для деяких 
інших авторів "Української хати" націоналізм означав розбудову нації з метою 
її майбутньої самостійности, а також розбудову того, що тепер називається 
національною ідентичністю, національною свідомістю одиниць, які складали 
загал, українське громадянство. В основі націоналізму, як і в основі 
культурології журналу, передовсім Євшана і Сріблянського, лежав індиві
дуалізм. Не народ, а вища одиниця, яка своєю діяльністю або мистецтвом 
може повести загал, змінити його, поставлена у фокусі всієї критичної діяль
носте "Хати".

У цьому сенсі старий націоналізм — селянолюбне народництво віджило 
свій вік Сріблянський писав: "... українство жило й живе тепер з одного ім
пульсу — націоналізму, який і мусить охопити життя всієї нації, а не тільки 
окремої верстви — селянської... наша література, будучи... подачкою селян
ській клясі, йшла шляхом мертвого націоналізму, бо він був тільки в уяві, а не
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складав суті в світогляді носителів нашого національного відродження"5. І він 
же в іншій статті писав: "Національність — це і є та нова сфера, якої ми 
шукаємо й боремося за неї, як за форму і зміст"6.

Нація, як і культура, на думку теоретиків журналу, потребувала сильних 
особистостей, вождів, які могли би сконсолідувати її, повести у боротьбі, 
виробляти для неї політичні теорії. Націоналізм такого роду парадоксальним 
чином поєднувався з деяким культурним космополітизмом, а також обстоював 
відкритість творчої особистости до нових ідей, головним чином західних. 
Водночас журнал постійно висловлював свою незгоду з марксистським 
космополітизмом (пролетарським інтернаціоналізмом).

Антимарксистський дискурс журналу, однак, ширший за критику ідей ін
тернаціоналізму пролетарів і викриття суті пропаганди російських марксистів. 
(Вимога російських марксистів, щоб пролетаріат перейнявся загально
людською культурою, означала на ділі русифікацію, а “космополітична 
пропаганда являється лише асиміляторською”7).

Антимарксистська настанова журналу пов'язана з політичним націо
налізмом. Інтереси нації (а не пролетаріату, або буржуазії, або села, або 
інтелігенції) мали першочергове значення. А відтак на перше місце висувалася 
розбудова нації і національної культури, що потребувало волі, оптимізму, сили. 
Антимарксистський дискурс у критиці полягав у тому, що "хатяни" послідовно 
не погоджувалися з концепцією літератури як партійної справи. Сріблянський 
намагався всю можливу зневагу вкласти до місцевих "двох-вершкових Марксів 
і Міхайловських", уважав, що Горький "скінчився", взявшись за пролетарську 
літературу, а “зводити талант до того, щоб він давав ілюстрації до “Капіталу” 
чи “комуністичного маніфесту” — зовсім не літературна річ”8. У такому ж 
руслі розглядалося народницьке, соціалістичне, марксистське літературо
знавство а 1а Луначарський. Останній викликав деяку симпатію як автор статей 
про Метерлінка, Гауптмана, Короленка, однак не імпонував як автор праці 
про Шевченка, в якій той постав як предтеча соціалістичної літератури .

Оголошуючи свої завдання, журнал "Українська хата" обіцяв: "... по змозі 
йтимемо назустріч потребам українського жіноцтва, що може бути позитивною 
культурною силою, а через своє безправ'є і несвідомість занедбаного і 
одкинутого в найтемніший куток життя"10. Сторінки журналу були широко 
відкриті для жінок. Тут друкувалися Ольга Кобилянська, Христя Алчевська, 
Надія Кибальчич, Галина Журба, яку критики "Хати" визначали як ліричного 
імпресіоніста, та багато інших сьогодні забутих авторок, головним чином 
поетес. У прозі "Хати" слід відзначити спробу зазирнути в жіночу психологію і 
виправдати свободу вибору жінки. (Оповідання П. Богацькош “Не доскочив” 
(Українська хата, 1909, кн. З — 4) або зовсім радикальне Винниченкове 
оповідання "Таємна пригода" (Українська хата, кн. І)11.

Увага до жінок-авторок була не тільки не випадковою, — вона була 
концептуальною настановою. Сріблянський якось зазначив, що серед жінок у 
літературі менший відсоток бездарностей. Ба більше, він відчув те, що не 
помітили Франко і Єфремов, а саме майже генетичну запрограмованість 
жінок-письменниць на модерністичну революцію. Сріблянський писав про те, 
що жінки "очищують повітря нашого мистецтва і дають великий зміст 
літературі, навіть позначають новий напрям...". І далі: "...письменниці більше 
дбають про людину, ведуть достойну боротьбу за її визволеннє"12. Йому 
йшлося передовсім про Ольгу Кобилянську і Лесю Українку. Ще більш 
"гендерний" погляд властивий Євшанові. Для нього дві згадані письменниці — 
не безстатеві творці. Він бачить феміністичну тенденцію творчости кожної з 
них, галерею образів нових, сильних жінок і захоплюється ними. “За той 
порив, повний конкретної і живої сили, без домішки фрази — я люблю 
творчість українського жіноцтва, і люблю саму творчість Лесі Українки”. І 
поряд зауважує, що “весь дух тої творчости сучасний, “модерний”13.
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Немає західного філософа, ім’я якого зустрічалося б на сторінках 
’’Української хати” частіше за ім’я Ніцше. Ніцше і ніцшеанство вже не вперше 
в українській літературі ставало частиною критичного дискурсу. Ніцшеанство 
Пшибишевського і польської модерни відіграло значну роль на зламі віків. 
Тоді в ставленні до Ніцше розійшлися Ольга Кобилянська і Леся Українка; 
однак визначитися в оцінці Ніцше було так важливо, що саме з цього почала 
Леся Українка один із перших своїх листів до Кобилянської. Пізніше Остап 
Луцький у статті ’’Молода Муза” (1907) поставив Ніцше на одне з чільних 
місць серед виразників сучасної кризи. Іван Франко у своїй відповіді 
заперечував і Ніцше, і наявність кризи.

У 1910 році в українському перекладі вийшла праця Ганса Вайгінтера 
’’Фрідріх Ніцше — його філософія”, яку відрецензував Товкачевський14. Як 
ніцшеанця "хатяни” сприймали Винниченка , а сам Винниченко перекладає 
’’Заратустру”, якого так ніколи й не було видано.

Євшан зауважував, що не було в філософії ’’більшого від Ніцше — людини, 
яка так безглядно уміла би зірвати з всякими нормами та традиціями і творити 
сама з себе, з свого життя і коштом свого життя”16. Однак, захоплення, циту
вання і згадування не обов’язково передбачає глибинний вплив. У цьому ви
падку маємо справу з чимось більшим за цитування. Впливом Ніцше великою 
мірою породжена як ’’Українська хата”, так і критичний феномен Миколи 
Євшана.

Євшан, вже не посилаючись на Ніцше, дає цілком ніцшеанську харак
теристику Тараса Шевченка: ”... І тепер поет, коли не зрозумів ясно, то бодай 
відчув це, що ідеал, як такий, — це власність не загальнолюдська, а вищих 
одиниць. Відчув це, що він мусить бути дуже самотним у житті, коли не в 
житті щоденному, то в своїх поривах, у своїх злетах. Йому хотілося думкою 
сягати неба, піднестися по-над ірубу дійсність, віддатися леліянню своїх мрій, 
хотілося такого люту, який би на землю приніс об’єднаннє, красу”17. Далі він 
додає, що творчість — це протиставлення себе всім. В іншій статті про 
Шевченка критик підкреслює, що індивідуальність поета божественна: ’’Його 
бог — це його ціла індивідуальність, його я, його єство, його душа, його 
почування та ідеали, його геній!!”18. Євшан пише про те, як історія поступово 
витворила тип "вищої” людини, в цьому випадку — Шевченка. У концепції 
Шевченка, отже, підкреслена його самотність (самотність генія, вищої особи, 
надлюдини), його світова скорбота, його порив до краси, його конфлікт із 
юрбою. Євшан так само акцентує не раціональну, інтелектуальну основу 
творчости Шевченка, а чуттєву, інстинктивну, містичну, що так само добре 
узгоджується з антиінтелектуалісгичною тенденцією Ніцше.

Осердям ніцшеанського дискурсу Євшана була ідея індивідуалізму, сильної 
самодостатньої особи. Індивідуалізм, як уже зазначалося, для теоретиків ’’Хати” 
склав осердя націоналізму. Тільки сильна особа може стати основою сильної 
нації. У широкому суспільно-політичному сенсі ця тема була головною в 
Андрія Товкачевського, який писав так само спираючись на Ніцше: ”Ж а д о -  
б а  т в о р ч о с т и  с у с п і л ь н и х  ф о р м  ж и т т я  — от істота нової 
індивідуальности; вільна громада — це її мета, її місія”19. Проблема свободи 
індивідуальности вирішувалася в такий спосіб, що свобода в кінцевому 
результаті визначалася не метою, а засобами визволення всіх.

Мотив Євшана в цій поліфонії ніцшевських впливів пов’язувався з тво
ренням нової культури. Критик переконано стверджував, що проблеми твор
чости — це проблеми індивідуалізму. Правдива творчість шукає ідеал великої 
гармонійної індивідуальности, ”за якими тужив” Руссо, Ґете, Шопенґауер і 
Ніцше. І далі: ”В тому Ніцше і бачить вагу поета, як показчика будучности, що 
він творить — як колись артисти творили образи богів — образ гарної людини, 
і вишукує ті місця в модерному світі, де в житті була б можлива така велика 
душа. Отаку естетичну культуру, проповідувану її творцями, я маю на думці, —
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її потреба являється великою для всіх, хто не заіубив ще своєї душі в службі 
так званої життєвої практики, хто не став ще людиною, яка кермується тільки 
досвідом та поклоняється грубому матеріалізмові”20.

Відтак завданням ”шгуки” є виховання індивідуальности, людської одиниці, 
яка пізніше могла б змінити життя загалу. Тільки надбавши таких художників, 
саме мистецтво почне промовляти вже не до одиниць, а до загалу. Крім того, 
Євшан відштовхується від ніцшевськош антиугилітаризму, не приймає 
прагматизму, матеріалізму сучасного суспільства.

Жорстокий, нещадний, іронічний критик Євшан водночас був ідеалістом і 
мрійником. У цій другій іпостасі він вірить у самовистачальнісгь видатної 
індивідуальности майбутнього, яка була би щаслива сама собою і не по
трапляла в колізію ні з загалом, ні з собою. Він знову посилається на Ніцше, 
говорячи, що нова творча особистість, яка стане завершенням культури і 
вищим виявом людського генія, має бути мудрецем, святим і артистом.

Культ сили, сповідуваний "хатянами”, звичайно, походив так само від 
Ніцше. Центральне звинувачення, яке висували теоретики ’Української хати" 
до українства в цілому і до національної культури зокрема, — це безсилля, 
слабість. Безсилля українства (поезії "модерністів” і т. д.) — лейтмотив критич
ного дискурсу "хатян". Наприклад, Сріблянський пише про відсутність 
головної ідеї в українському житті (це, звичайно, ідея націоналізму), а далі 
відповідно говорить про мистецтво: "Мистецтво українське, як покажчик 
життя, — сумний покажчик нашої безжизненности. Перейдіть по царині 
нашого мистецтва, або точніше — письменства: чи не вразить вас його сла
босилість?"21. І далі автор зупиняється на псевдо-силі, псевдо-бадьорості 
"нашої патріотичної поезії”.
. Євшан постійно говорить про ’’слабість” молодих українських поетів і в 

пошуках ’’сильного” зразка доходить до захоплення Кіплінґом. Він констатує 
імперіалістичний пафос поезії й оповідань Кіплінґа, його расизм, зневагу до 
інших, окрім англійської, націй. Водночас, він безмежно захоплений його 
силою і можливістю своєрідної втечі від ’’хворої” сучасности.

Уже з цієї загальної панорами ідей, до якої міри еклектичним і непослідов
ним був дискурс ’’Української хати”. В ньому оптимізм сили і творення сильної 
нації, сильної культури поєднувався з кіркеґорівським песимізмом (між іншим, 
саме Євшан перекладає невелике оповідання Кіркеґора для ’’Української хати” 
і не раз згадує цього філософа). Євшан упевнений в іманентності розладу 
особи з життям і в приреченості художника на самотність: ’’Самотність — се 
наче огнева проба кождого дійсного творця сучасного, вихідна точка його 
діяльності”. Він постулює необхідність конфлікту з загалом: ’’Одиниця творча 
мусить виділяти себе з-поміж загалу і займати неприхильну для його 
позицію”22. Такий конфлікт є завжди драматичним.

Ще одна амбівалентність виявляється в Євшановому розумінні сучасности. 
Загострене сприйняття сучасности, ’’нашої епохи” у її відмінності від попе
реднього, минулого часу — основа будь-якого модерного дискурсу. Саме така 
постановка проблеми вирізняла журнал ’’Українська хата” на тлі культур
ницької періодики 1910-х років.

Тема сучасности й епохи, яку відображає або не відображає літературна 
творчість, і відповідно тема Нового покоління письменників у його боротьбі з 
попередніми поколіннями "батьків”, стала визначальною для ’’Хати”.

Статтю "Проблеми творчости" Євшан починає з монологу сучасної людини, 
який у свою чергу починається з риторичного запитання: "Як рятуватися серед 
сучасного життя? Перед його злобою, перед тим, що воно висмоктує з наших 
грудей все гарне, все дитяче, всю віру і свіжість душі, а кидає нас на поталу 
зневіри?"23
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”... Сучасну людину дійсність мучить, вона в ній стражде..." — пише далі 
Євшан. І він же у десятках статей вимагає від авторів відображати сучасність і 
бути до неї чутливими.

Отже, в Євшана чітко бачимо дві тенденції — заклик до співзвучности з 
сучасністю і водночас страх перед нею; з одного боку, її пошук, з другого — 
небажання прийняти її такою, якою вона є. Цей сграх/потяг, любов/ненависть 
до сучасности визначає критичний дискурс ”Хати”. Розуміючи або принаймні 
підсвідомо відчуваючи власну роздвоєність, Євшан пробує знайти вихід. І цей 
вихід, розв’язка лежить у сфері ідеалу, тобто максимально дисгармоніює з його 
власною жорсткою критичністю у відношенні до життя і мистецтва: ’’...щоб 
могти в ній (сучасності. — С. П ) жити, вона мусить піднести її наперед до 
ідеалу”24. Не приймаючи багатьох сторін сучасного життя (як Ніцше), він, як 
Ніцше, вірить у можливість активного творення життя.

Відтак розвивається амбівалентне ставлення до ’’модернізму”. Коли з’явля
ється ’’Українська хата”, вже існувала певна концепція модернізму. Модер
ністами вважалися поети ’’Молодої Музи”, передовсім усі ті, що відмовлялися 
писати патріотичні вірші або ’’оспівувати” козаччину. ’’Хатяни” сприйняли 
розмежування між українофілами-народниками і новим поколінням, яким 
позначені роки 1900 —1910, і своїми критичними коментарями поглибили це 
розмежування.

Водночас вони сприйняли модернізм "Молодої Музи” як щось майже ви
черпне і завершене. Однак, це не означало, що завершився сам рух до модер- 
ности і модернізації. Ні один із теоретиків ’’Хати” не виступив із більш-менш 
цілісною концепцією модернізму. Однак, у текстах є численні вказівки на те, 
що така концепція існувала принаймні в їхній уяві, якщо не на рівні 
сформованої теорії, то на рівні дискурсу. Коли ’’модернізм” уже майже 
традиційно асоціювався з песимізмом, суспільною апатією і слабістю, при
таманним поетам ’’Молодої Музи”, то тут він мав означати бадьорість, значно 
рішучіший розлам з ’’батьками”, силу, сатиру.

Євшанів (а також усіх ’’хатян”) ідеал модерної української культури — 
досить химерний гібрид модернізму і націоналізму. Тому та культура, яка в 
перше десятиліття віку називалася ’’модерною”, не відповідала його уявленню 
про справді сучасну культуру. В ідеалі критик хотів бачити зовсім інший, 
бадьорий, сильний модернізм.

Оцінюючи Кримського, Євшан зауважив: ”3 усіх українських поетів А. 
Кримський чи не найбільше наближується до типу т. зв. м о д е р н о г о п о 
е т а .  Розумію тут те звуженнє сфери ділання творчости, яке знаходимо скрізь 
у модерних поетів. Сучасна поезія далека від тої старинної поезії, що була 
могучою зброєю в боротьбі за свободу, мовою, якою писано та виголошувано 
закони для народу. ... Творці теперішні заховалися далеко від життя, поезія їх 
стала виразом тільки їх приватних почувань. Поміж ними і великою юрбою 
зробилася велика прірва, всяка одиниця і загал перестали себе розуміти”25. 
Однак далі Євшан підводить до думки, що нова поезія є свого роду опієм для 
пересичених душ. Власне, на його думку, це виродження поезії, її хвороба. 
Отже, ’’модернізм” має для нього принаймні два головні значення. З одного 
боку, ’’модернізм" як існуюче явище культури, її безперечний факт, ніс у собі, 
на думку "хатян", окрім позитивних рис (повстання проти "батьків”, розправа з 
народництвом), небезпечні, нездорові риси. По-друге, модернізм (і туг це 
поняття вже не беремо в лапки) є свого роду найкращим, ідеальним відо
браженням сучасности, свого роду метою, прагненням мистецтва бути тільки 
мистецтвом. Якщо перший ’’модернізм" Євшан пробує зрозуміти, 
скритикувати, оцінити, поставити в історичний контекст, то другий пробує 
творити сам.

За Євшаном, головним законом мистецтва є боротьба поколінь, напрямів. 
Вона є основою літературного руху і, відповідно, поступу. На колективну
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думку "хатян", в українській літературі ще не було справжньої боротьби по
колінь. "Незамітно з'являлися нові покоління, незамітно проходили — так що 
про зміну поколінь в повнім слова того значінню не можна говорити... наше 
життє відразу ствердло в нерухому масу, відразу прибрало форму мумії, відразу 
сформувалося в певний національний кодекс, який не дозволяє вводити 
ніяких новостей”26.

У зв'язку з відсутністю або послабленісгю боротьби поколінь в українській 
літературі панує стагнація, задуха творчої атмосфери. Минуле століття 
пройшло під владою українофільства, тобто народництва. Всі попередні 
покоління продовжували одне одного. Тільки теперішнє молоде покоління 
(“модерністів”) повстало проти попереднюю покоління батьків, а в йою 
обличчі проти всієї традиції української літератури, усіх ліній її спадкоємносте.

За Євшаном, головний зміст модернізму і сучасної епохи — це боротьба з 
народництвом у всіх йою виявах і формах — політичному, естетичному, мов
ному, жанровому тощо. Народництво — головний ворог сучасности, те старе, 
що гальмує літературу. Заслуга "хатян” полягає в тому, що вони вперше в та
кому широкому обсязі і нюансах дали формулу народництва, остаточно виз
начили його параметри, назвали і вже самим цим називанням частково побо
роли27.

На їхню думку, народництво або українофільство панувало впродовж XIX 
століття. Наприкінці XIX ст. "почалася більше свідома диференціація 
української думки, почали виділюватися певані групи. Почалася більше 
одверта, більше свідома боротьба. Але властиво це знов не боротьба поколінь". 
І далі: "... Всі лихі прикмети новочасного письменства українофіли скупчили в 
словах: символізм, декадентизм..."28. Навішуючи порожні ярлики, саме ук
раїнофіли виявилися міщанами, ворогами культури взагалі. З українофільства 
походить культурний утилітаризм, культ практичного розуму, спрямованого 
проти химер фантазії. Відповідно їхній світогляд видається збіркою життєвих 
порад, проти якого боролися "хатяни", наснажені ніцшеанським антиугилі- 
таризмом.

Другий ключовий мотив у рамках боротьби з народництвом втілювався в 
теорії, що література, яка називалася народною, по суті такою ніколи не була:
'... наші народні письменники рідко коли наближувалися до народньої душі, 
ходили напомацки і найбільше припадково надибали на с к а р б и .

Квітку-Основ’яненка, Куліша, Марка Вовчка, Панаса Мирного Євшан 
називає пробами, які не вдалися, — “...все в тій “народній літературі” 
розпливається, не має ніякого стилю, подає переважно балаканину”. І далі тут 
же: "Народної літератури ми, таким чином, не маємо"30. Нове покоління пішло 
не тим шляхом, не на тому терені вело війну з українофілами. Як це слід 
робити, показала Кобилянська в "Землі", Коцюбинський у "Тінях забутих 
предків", Леся Українка в "Лісовій пісні", Стефаник у новелах. Отже, нове 
покоління мало використати спочатку скарби, закладені в народному житті, а 
не будувати зразу нову літературу.

Критика народництва пов’язана з критикою народницького, вузькотенден- 
ційного літературознавства, предтечею якого був, поміж інших, Добролюбов. 
Критична школа Добролюбова не обмежила своє існування 60-ми роками в 
Росії. Зокрема, в Україні п’ятдесятьма роками пізніше її представляє Єфремов
— "типічний, смирно-побожний простачок школи Добролюбова"31. Євшан 
критикує формулу Добролюбова про те, що література має відображати "на
родні інтереси", не приймає ідею взагалі будь-якої програмовости літератури, її 
утилітарної ролі, принципу відображення життя (реалізму) як головного 
естетичного критерія; нарешті, не вважає публіку тим, хто має дати головну 
оцінку. Особливо ненависть виявляє Євшан до ГІісарєва, якого називає то 
"інквізитором поетів", то демагогом.
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Нарешті, саме романтичне поняття "народ” у "хатян” замінилося прозаїч
ним поняттям ’’публіка”. Своєрідним підсумком звучать слова Товкачевськош: 
“Що література має служити реальним інтересам народа, що мистецтво тільки 
там, де говориться про опухлих з голоду дітей і голодних пролетарів, що 
народницька етіка є єдиним правдивим критерієм естетики твору — все це 
очевидні абсурди. Найліпші твори світового мистецтва не мають ніякого 
відношення до “трудящих мас”; найбільші творці мистецтва меньше дбали про 
народ, ніж ми тепер про птиць небесних. Полишаючи всі ці абсурди, поставлю 
питаннє в загальній формі: чи література може бути корисною для народа? Чи 
вона може виконувати ролю визвольниці народа з недолі капитала? На ці 
питання доводиться дати негативну відповідь .

Інтелігентний глядач майже контрабандою споживає західну культуру, 
назовні лицемірно декларуючи своє народництво: “Не зважаючи на страшен
ний аскетизм, що панує в українських верствах, не зважаючи на обов’язкове 
для кожного освіченого українця credo: “наше — цяця, чуже — кака”, ... 
український інтелігент часом усе-таки контрабандно лизне трохи європейської 
культури”33.

Повертаючись до українофільства як цілости, слід зазначити, що ’’хатяни”, 
цілком заперечуючи його засади, все ж не спромоглися на вироблення 
дискурсу, позбавленого народницьких формул і риторики.

По-перше, на зміну одній утилітарній естетиці — народництву — ’’хатяни”, і 
зокрема Євшан, запропонували іншу утилітарну естетику — націоналізм. 
Євшан непослідовний буквально в межах не те що однієї статті, а одного 
абзацу. З одного боку, він пише: ’’Мистецтво не може довше сповнювати роль 
служанки, а станути мусить самостійною силою”. З другого боку, "нова 
культура мусить бути національна, мусить вийти з глибини народної душі, але 
вона не може бути українофільська” .

Як тільки формулюється аналогічна ідея, неодміно з’являється народницька 
риторика з усіма відповідними фігурами, такими, як "відродження" або 
"велич”. (“Велика поезія — ґрунт під нову нашу культуру”35). І тоді творчість 
має "велике" завдання "будити закаменілі сумління та прорубувати шлях для 
величних подвигів’’36.

По-друге, "хатяни" розчаровані поколінням "модерністів”, не вважають його 
своїм, адже воно не здійснило якісний переворот в українській літературі. 
Тому Євшан як критик опинився в пастці. З одного боку, повне заперечення 
українофілів, з другого — розчарування в їхніх опонентах-”модерністах” 
примушувало виступати з певною альтернативою. Такою альтернативою стала 
його концепція творчости.

Як уже зазначалося, Євшан передовсім акцентує не літературу, а творчість, 
головним складником якої є процес. Відтак це поясшоє, чому в центрі уваги 
Євшана була психологія творчости, а відповідно індивідуальність письменника, 
його (її) психологічний портрет у момент творення.

У філософському сенсі творчість вважалася виявом мрії людини про 
абсолютну свободу. Першою заповіддю є свобода творчости. До культурного 
аморалізму Ніцше Євшан не доходить, та все ж сприймає творчість як 
руйнівну силу, гріх ламання норм і догм. Як чимало європейських інте
лектуалів свого часу, він передчуває паралельні тенденції в царині творчости і 
мистецтва. З одного боку, творчість, стаючи більш вільною, індивідуальною, 
тяжіє до елітарности, віддалення від загальної маси. З другого боку, творчість 
або якась її частина прямує "до ролі чисто машинової продукції” . (Відчуття 
загрози масової культури дещо пізніше втілилося в працях Хосе Ортеґа-і-Ґа- 
сегта, зокрема в "Бунті мас"). У руслі розвитку цих концепцій Євшан постійно 
підкреслює, що між народом і інтелігенцією (в тому числі народницькою) 
існує прірва нерозуміння. Інтелігенція фальшує свою народність. "Так званий" 
народ (за формулою Товкачевського) безмежно далекий від будь-якої
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культури. Товкачевський заходить у теоретизуваннях на тему елітарносги 
культури ще далі: "Сучасна культура, як відомо, аристократична, вона яв
ляється культурою одиниць, а не культурою мас, і в той час, як творці 
зносяться все вище і вище, маси лишаються на тім самім культурнім рівні, і 
звичайному читачеві стає все тяжче розуміти твори мистецтва”38.

Дискурс "Хати” був антидемократичним передовсім як антитеза до на
родницького демократизму опонентів із "Ради”. Мало було висміяти Грінченка 
або Васильченка як авторів свого роду антилітератури, але й пропонувався 
висновок: "... всі ідеї колективізму, індивідуалізму, естетизму, соціалізму і т. д. 
лишаються чистими і живими, доки не виходять в життє, на вулицю, доки не 
демократизуються. Демократичне українське життє й література виключають з 
себе живу ідейність, живу красу. Наш демократизм заперечує розвиток, 
культуру"39.

Ще одна Євшанова ідея з модерністичним потенціалом стосується самого 
тексту: твір не може бути готовим. Відтак критик не має оцінювати твір як 
щось закінчене, а мусить вглиблятися в сам процес його народження. В поле 
зору Євшана потрапляють не тільки психологія, світогляд, але й такі категорії, 
як стиль письма автора, його голос і, що дуже важливо, мова.

Творчість "сама не може брати на себе свідомо ніякої ролі, не може бути 
агітацією. Вона хоче бути радістю власне, хоче бути тільки надміром сил, 
красою, тільки грою. Всі її моменти скупчуються в одному: в тій безцільній 
грі, в тому сміхови, в якому людина-творець відпочиває"40. Тому мистецтво — 
окремий світ, відмінний від світу життя. А творчість є “ціль сама в собі”. 
Відтак на перше місце висувається творча індивідуальність. Ніцшеанство, як 
уже говорилося, передбачало сильну і цілісну особистість. Однак Євшан 
відходить від нього, постулюючи іманентну внутрішню трагедію мистця, 
"своєрідну творчу тугу" або тривогу — те, що пізніше в екзистенціалізмі дістало 
назву Angst. Кожен творець роздвоєний, кожний творець — фаталіст.

"Хатяни"-критики часто і хаотично посилаються то на Джона Рескіна, то на 
Оскара Вайлда, то на Мережковського. Там іде пошук опори для культу краси, 
естетизму. Пишучи про Шевченка, Євшан визначає творчість не тільки як 
(ніцшеанське) "протиставлення себе всьому", але й як "естетичний чи 
філософічний г е д о н і з м"41. Ця творчість є творчістю тільки для себе, 
"розкіш", "насолода", власними силами, постійний "гріх", постійна свобода.

Згііно з цим формулюється нова роль критика. Він не може бути творцем 
догм і постулатів/ Критикові найкраще не мати ніякого світогляду. Головне 
його завдання — '’уміти читати". Не просто текст, але й дискурс, говорячи мо
дерною мовою: "Розвинути всю свою інтелігенцію, всі свої здібності в першій 
мірі на те, щоб до кінця зрозуміти чужу душу, бачити не тільки те, що 
написано і видрукувано, але й те, що поза ним тільки починається, те все не- 
висказане, що домагалося тільки у творця свого втілення в образи і про
бивається між стрічками, чути весь час укриту, потенціяльну силу твору, його 
патос. Готових формул в правдивому творі мистецтва не має і не може бути: 
він же живе, кождої хвилі вмирає і родиться, зміняє свій тон; він не існує 
готовий вже, а повстає"42.

Саме з постаттю Євшана пов’язаний в українській літературі перехід від 
критика-учителя (типово народницького ґатунку) до критика-читача і ко
ментатора. Однак, він сам не може втриматися на рівні власного заклику і, як 
усі його колеґи з попередніх часів, впадає в імперативний, менторський тон і 
не в силах уникнути рецептів (“постулятів”), як от: “творець не може стояти 
тільки на становищі обсерватора життя... творець мусить мати широку артис
тичну культуру, щоб усвідомити собі ті великі завдання і те важне стано
вище...”43. І далі кожне наступне речення програмної статті “Проблеми твор
чости” має в собі слова "мусить", "має", "повинен", нарешті література визна
чається як "місія".
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Євшан і його колеги з “Хати” поступово запроваджували нову критичну 
мову. Вони говорили не лише про світогляд і епоху, але й про символізм, 
імпресіонізм, "ірраціональну поезію", мовні аспекти літературного тексту. 
Відбувалася не лише переорієнтація з політики на естетику, але й перехід від 
позитивістських естетик XIX століття (на зразок естетики Іполіта Тена) до 
зовсім інших засад, які передбачали автономність мистецтва і творчости.

Євшан поділяє інтерес до психології, але й сприймає її вже не як його 
сучасник, представник психологічної школи Овсянико-Куликовський, а як 
людина антипозитивістичної епохи. Йому ближчі сучасні ідеї інтуїтивізму, 
несвідомости творчого процесу. Ім’я Анрі Берґсона, автора теорій інтуїтивізму, 
не випадково трапляється на сторінках "Української хати". Євшан вважає, що в 
творчості поетом керує передовсім інстинкт, чуття. Він не намагається розще
пити його на біологічні фактори, і загалом він не вчений-теоретик, який за
глиблюється у фізіологічні або психіатричні деталі психологічного процесу. 
Його інтерес до психології більш загальний, навіть екзистенціальний, з погляду 
універсального трагізму долі митця, універсальности його душевних 
конфліктів.

Теоретики "Української хати" замість тези про "любов до народу" запропо
нували іншу схему: "ненависть до юрби". "...Цей антагонізм вічний. Ніякої гар
монії між творцем і юрбою не буває і не може бути"44, — писав Сріблянський. 
Так було завжди і особливо, в "наш" (тобто Сріблянського та ін.) "капіта
лістично-міщанський вік". .

Відтак одним із лейтмотивів "Української хати" стала критика громадянства 
(зокрема галицького громадянства), його бездуховности, байдужости до 
мистецтва і страждань генія від нерозуміння, конфлікт генія й натовпу (і 
взагалі будь-якого доброго письменника і натовпу), що має тяжкі наслідки для 
письменника.

Громадянство (натовп філістерів), на думку "хатян", схильне до творення 
культів класиків, кумирів і ідолопоклонства. За словами Сріблянського, в 
культах своїх "пророків” юрба виявляє найбільше хамство і лицемірство. 
Зразки цього — культи Шевченка, Шашкевича, Федьковича.

"Хатяни” були першими, хто гостро поставив питання про канон класиків, 
літературну ієрархію і вимагав її переоцінки. Євшан, зокрема, писав з приводу 
видання класиків львівської ’’Просвіти”: ’’Насувається мимоволі питаннє, якого 
оминути тут ніяк не можна, що таке клясики літератури... І тут приходимо до 
найбільш дразливої справи, справи розділювання ранґ письменникам, а 
властиво поділу їх на клясиків і не клясиків”45. Ряд класиків, запропонований 
’’Просвітою” (Гулак-Артемовський, Гребінка, Метлинський, Шашкевич, 
К. Климкович, Я. Головацький, Ів. Усгиянович, А. Могильний, І. Воробкевич,
О. Стороженко), Євшан відкидає майже цілком, пропонуючи натомість свій 
ряд класиків, що складається з Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Михайла 
Коцюбинського. Хоча ставиться до класиків майже так, як Вайлд, котрий 
обвинувачував їх ”у спинюваню літературного життя. Вони дають публіці готові 
вже схеми, не ображують її смаку...” . Крім того, класичність передбачає 
заборону критики й ідолопоклонство "товпи”. Таким чином, питання канону 
класиків пов’язане ще з рядом проблем, передовсім культу, нарешті — існу
вання "офіціяльної історії літератури" на противагу справжній історії.

Канон, що його пропонує Євшан, вимальовується з усього комплексу його 
праць. На його думку, критикам і публіці варто перевести свій погляд з 
класиків на живе літературне життя, реальний процес, на сучасних авторів і 
сучасні твори. Для цього, в першу чергу, треба було зруйнувати народницький 
культ Шевченка, який не лише спотворював самого Шевченка, але й служив 
моделлю для творення інших, менших культів. Євшан уважав, що Шевченко 
не прочитаний і не проаналізований об’єктивно, і запропонував свій, нібито 
об’єктивний аналіз його творчости. Правда, сам Євшан так само не читає

107



Шевченка. Текстів у його аналізі майже немає. Це в основному ніцшеанські 
медитації на тему індивідуальности генія і його психології. Часом Євшан 
ближчий до Шевченка, ніж його опоненти. І все ж перед нами ще один 
суб’єктивний аналіз його творчости.

Руйнуючи канони українофільства і традиції, Євшан по сугі неспроможний 
до творення нового канону. В цьому виявляється глибинна нездатність 
модернізму створити новий канон на зміну зруйнованому, старому. Модернізм 
і канон суперечать одне одному. Модернізм як вічне оновлення, вічний 
протест проти старого не може витворювати канонічні форми письма, а тим 
більше канон класиків, адже в такий спосіб він втрачає свою сутність.

У зв’язку з тим, що в теоретизуванні ’’хатян" на одному з чільних місць 
стояла ідея поколінь, правомірно запитати, до якого покоління вони себе самі 
зараховували. Відповідь випливає з усього комплексу критичних публікацій 
журналу. У певному сенсі його провідні автори-кригики і публіцисти були 
пост- ” модерністами”.

Всі "хатяни" відчували дистанцію щодо "модерністів" 1900 — 1910 pp. В 
оцінці Сріблянського, з "модерністами" культура пережила конфлікт, але не 
зміну: "Модерного (нового) у їх не було нічого — в о н и  г о в о р и л и  т е  
с а м е ,  щ о  й с т а р і ,  а л е  и н ш и м и  с л о в а м и .  Вони були такі ж 
самі, коли не більші, — українські патріоти, такі ж самі, але щиріші — 
народники, такі ж самі, але логічніші — колективисти-громадянці. ... Вони 
розширили поле українства політично-громадського, засіяли нові зерна на ниві 
літературній і доклали рук до зросту національної культури, прищеплюючи до 
українських дичків культурно-європейські щепи"47. Найголовніша заслуга 
"модерністів", на думку "хатян", полягала в тому, що в боротьбі з ними 
остаточно виявилася консервативність старого народництва, його нездатність 
зрозуміти нове життя, нову історичну ситуацію.

"Модернізм" Вороного та "Молодої Музи" при ближчому розгляді був не 
чим іншим, як дуже широким, абстрактним естетизмом. Крім того, скоріше 
риторично декларативний, ніж глибинно пережитим. Цей естетизм протистав
лявся утилітаризмові народницької естетики. Але навіть цей "модернізм" не 
був чисто художнім явищем. Як дещо іронічно, але все ж точно писав Сріб
лянський: “До-речі у нас модерністами називаються всі, що критикують “Ра
ду”, не читають віршів Грінченка, не хвалять бандуристів, не розмовляють в 
своїй родині по-російському, але читають "модерні" вірші, хвалять Красу, 
пишуть все "в критичному успособленню" і на зборах виступають проти 
"признаних" авторитетів”48. Протиставляючи себе "модерністам" і поверховості 
їхньої політичної програми, "хатяни" виробляють серйозну ідеологію ради
кальної модернізації політичної думки.

Реакція Євшана й Сріблянського на український "модернізм", попри її 
амбівалентність, засвідчила симптоми народження істинної модерности. "Хатя
ни" були радше не теоретиками "модернізму" 1900 — 1910 років (як про це те
пер говорять), а його критиками. Вони були модерністами у зовсім відмінному 
від "Молодої Музи" сенсі. Критичний дискурс "Української хати" включав 
широке філософське розуміння сучасности й епохи, нігілізм, переоцінку 
канонів, антинародницгво, індивідуалізм, елітаризм, психологізм, фемінізм. 
Усе це було замішане на ніцшеанстві і ним наснажене. Ніцшеанство, хоч і 
визначало дискурс "Хати", так само не було і, мабуть, не могло бути послідов
ним. Журнал послідовний хіба що в проповідуванні індивідуалізму, у відчутті 
конфлікту "старого" й "нового" і необхідности естетичної революції, а також в 
антипесимістичній настанові.

Розвиток поглядів Євшана і його колег з журналу "Українська хата" став 
можливим на тлі модернізації політичної думки, так само задекларованої цим 
журналом. Хоча сам феномен політичної модернізації був значно ширшим за 
дискурс "Хати”. Без такої ширшої модернізації і літературний модернізм з його
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зрілою антинародницькою компанією (і особливо її політичними аспектами) 
був би неможливим.

Народники, як відомо, звинувачували модерністів у відсутності патріотиз
му, поступово витворюючи кліше: не писати птріотично й означає бути модер
ністом. Насправді група Євшана, Сріблянського, Товкачевського намагалася 
позбавити народників монополії на патріотизм..

Водночас між модернізмом як естетикою і націоналізмом як політичною 
філософією закладалася глибока суперечність. Готувалися нові шори, сила 
яких виявилася пізніше. "ХатяюГ-критики закликали: на мітингу — політика, 
в літературі — мистецтво. Але це мало бути мистецтво, побудоване за їхніми 
рецептами. Однак їхній образ мистецтва не дістав продовження в реальному 
житті.

Лакмусом їхньої модерности і відкритости до нового стали перші паростки 
футуризму. У 1914 році Михайль Семенко випустив свої "Дерзання". З цього 
приводу Євшан назвав Семенка ідіотом, а Сріблянський дегенератом. 
Останній пройшовся по новій школі з пафосом і менторством, в якому б міг 
позмагатися з Франком і навіть Єфремовим. Це не була просто критика або 
неприйняття нової стилістики, — найменшим звинуваченням був закид в 
епігонстві стосовно російського футуризму.

Особливо неприпустимою М. Сріблянському здалася деструкція мови, яку 
здійснювали футуристи. Натомість ним висувалася ідея майбутньої "Краси", 
зокрема краси мови: “Та мова, що лунатиме з уст вільних людей, а не од су
часних одірви-голов, незнайків, дикарів в жовтих черевиках і стовбоватих ко
мірцях. Та мова не чернецьке чаклування “чарне в чарі черговій”, не ідіотична 
хикавка в н в н, не українофільська московщина,, а деклямація екстатичного 
духа, зрозуміла вищій природі людей, що вмітимуть говорить українською 
мовою”49. Це була гранична нетолерантність, необ’єктивність, ідеологізація як 
проблеми, так і самого критичного дискурсу. Шори спрацювали, "вільне 
мистецтво" виявило свої межі. "Хатяни", смілггві, іронічні, зневажливі щодо 
всіх культурних табу, по-модерному розкуті і незакомплексовані, чітко позна
чили кордони власної свободи.

Невирішені конфлікти мають тегщенцію повторюватися в наступних 
поколіннях. Модернізація культури, розпочата "Українською хатою", по суті 
обірвалася першою світовою війною. Після війни спробу відродити її дискурс 
зробив журнал "Шлях". Він виходив у Києві з 1917 по 1919 рік. Дата закриття 
журналу досить промовиста. Ще через декілька років будь-який літературний 
"шлях" мусив ставати винятково "Червоним шляхом". У двадцяті роки "Україн
ську хату" спочатку шалено критикували як неприйнятне буржуазне явище, 
потім поступово забули. Сьогодні є сенс уважно переглянути теоретичний спа
док журналу. По-перше, тому, що перед нами забута сторінка, марґіналізована 
стараннями поколінь радянських критиків; по-друге, "Хатою" завершується 
епоха першого відкритого конфлікту двох головних партій української 
культури — модерністів і народників. І, нарешті, найголовніше: тому, що 
конфлікт у культурі, який діагностували "хатяни", не завершився, аргументація 
"Хати" та "Ради" повторюється безліч разів у сьогоднішніх дебатах. А таке не
свідоме повторювання не допоможе модернізації української культури, яка на
решті має шанс здійснитися.
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Олег ІЛЬН И Ц ЬК И Й

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: 
СУМНІВИ ОДНОГО ЧИТАЧА*

Предметом цієї статті не є ані докладний огляд різних способів викорис
тання терміну "постмодернізм” в українській літературній критиці, ані аналіз 
статтей на цю тему, — хоч визнаю, що обидва такі дослідження могли б бути 
цікавими і корисними. Моя мета радше звернути увагу на деякі специфічні 
способи застосування терміну та ідеї, а відтак з’ясувати, якою мірою їхнє 
поширення в українській літературі є доречним і необхідним. Для цього, 
гадаю, варто розглянути на кількох прикладах не лише, як концепція 
постмодернізму застосовується, а й які наслідки може мати її подальше вико
ристання для опису українських культурних явищ. Я особисто переконаний, 
що термін "постмодернізм” в українському контексті слід вживати дуже 
обачно. На мою думку, він ані не відповідає українським реаліям, ані не 
допомагає зрозуміти процеси, які в українській культурі відбуваються.

Чотири роки тому Наталка Білоцерківець опублікувала в журналі "Слово і 
час" статтю про "нову хвилю" в українській культурі, зокрема про такі модні 
літературні й музичні групи, як ”Бу-Ба-Бу", "Пропала ірамота", "Брати 
Гадюкіни",* ’’Сестричка Віка”1. Мимохідь, без жодних пояснень і обґрунтовань, 
авторка схарактеризувала їх усіх як "постмодерністські”.

Ширше розгорнув що концепцію Марко Павлишин, котрий роком пізніше 
опублікував у "Сучасності” статтю "Українська культура з погляду постмодер
нізму”2. Невдовзі автор застосував поняття ’’постмодернізм” у майстерному 
аналізі славнозвісної (чи сумнозвісної — як на чий смак) повісті Юрія Ан- 
друховича ’’Рекреації”3. Слово ’’постмодернізм” вжито там кілька разів, зокрема 
на означення характерної для твору ’’типово посгмодерністської гри” (с. 117).

’’Рекреації” надихнули на постмодерністські рефлексії й Тамару Гундорову, 
котра опублікувала того самого року статтю ’’Постмодернісгська фікція Ан- 
друховича з постколоніальним знаком питання’’4. Термін ’’постмодернізм” 
застосовується тут не лише до твору молодого прозаїка, а й взагалі до 
української культури: ’’Новомодне сьогодні слово “постмодернізм” здається 
чудернацьким, ”не нашим”, — пише авторка. — Однак дедалі відчутніша зміна 
художніх критеріїв, стилів, оцінок спонукає до того, щоб явище було назване... 
Постмодерна свідомість стукає у двері...”5.

Навіть із цих кількох прикладів можна зробити попередні висновки! 
По-перше, існує, здається, колосальна спокуса, може, навіть потреба означу
вати найновіші явища української культури новочасними термінами і 
вписувати їх таким чином у світовий, себто переважно західний, контекст. За 
відсугносги кращого терміну, ’’постмодернізм”, схоже, непогано надається до 
таких функцій. І хоч ні Гундорова, ні Павлишин ніде не стверджують, що 
українська культура вже нині є постмодернісгською, обоє вважають, що така 
культура в Україні сьогодні формується. У кожнім разі, ярлик постмодернізму 
застосовується до вже існуючих творів, опублікованих наприкінці перебудови 
та в перші літа незалежности. Павлишин іде навіть трохи далі, даючи при
клади постмодерністськош прочитання деяких творів попередніх років 
(передусім — Валерія Шевчука).

*Доповідь, прочитана в Сан-Дієґо (Каліфорнія) у грудні 1994 р. на конференції 
Американської асоціації викладачів слов'янських та східноєвропейських мов 
(AATSEEL).
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По-друге, і в розумінні Гундорової, і в розумінні Павлшнина "постмодер
нізм" — це, по суті, синонім постколоніалізму. Особливо тісно пов’язує обидва 
терміни М. Павлишин, розглядаю™ їх фактично як різні аспекти одного 
явища і навіть поєднуючи їх через дефіс у єдиний термін — "постколоніально- 
постмодерна гармонія" (с. 118). Зрештою, підхід Гундорової мало чим 
відрізняється — що видно хоч би з назви її статті: "Постмодерністська фікція з 
постколоніальним знаком питання"6. Таке прирівнювання двох різних термінів 
видається мені концептуально невиправданим: розглядаючи вельми сумнівне 
явище "українського постмодернізму" поруч із цілком реальним для України 
явищем постколоніалізму, дослідники фактично ослаблюють обидва терміни 
як літературно-критичні категорії.

І, по-третє, критики виокремлюють із постмодернізму лише його певні 
риси — грайливість, релятивізм (заперечення абсолютів, себто тотальних ідео
логій), діалогічність, толерантність.

Ось коротко основні прикмети українського постмодернізму, окреслені 
його провідними популяризаторами. Чи все в цих теоріях так безсумнівно? 
Гадаю, ні.

Павлишин, зрештою, сам висловлює сумнів, чи він; бува, не накидає укра
їнській культурі чогось чужорідного, застосовуючи до неї термін "пост
модернізм", і чи він як людина стороння (австралієць) не вбачає в ній часом 
якихось цілком невластивих їй структур. Попри такі застереження, він вважає, 
однак, постмодернізм "корисним" для української культури і визнає, що 
спокуса глянути на неї крізь "постмодерністські окуляри" є надто сильною. 
Спостереження, зроблені критиком крізь згадані окуляри, безумовно, цікаві й 
вартісні, проте кожен, знайомий із постмодернізмом на Заході, скоріш за все 
мусить засумніватись у правомірності вжиття цього терміна щодо культурних 
явищ на Україні.

Визнавши, слідом за Фредріком Джеймсоном7, що постмодернізм — це 
реакція на сімдесят чи вісімдесят років модернізму (зокрема на його засилля в 
музеях та університетах), ми можемо сформулювати українську проблему 
цілком чітко: який може бути пост-модернізм в Україні, якщо модернізм там 
закінчився, ледве почавшись, і фактично жодне покоління, крім майже цілком 
винищеного (“розстріляного”) покоління 20-х років, так і не запізналося з ним 
як з інтегральним процесом свого культурного життя? На відміну від 
американців або французів, українці не пережили модернізму; від 30-х до 90-х 
аж ніяк не модернізм визначав основні форми й напрямки їхнього культурного 
життя. Сьогодні вони, у найкращому разі, відкривають модернізм заново — 
інтегруючи його у тканину національної культури.

Наш скептицизм виявиться ще сильнішим, якщо ми погодимося, що 
постмодернізм є радше унікальним, ніж універсальним культурним явищем, 
тобто він є наслідком певних історичних обставин, специфічних культурних, 
інтелектуальних, мистецьких та соціальних чинників. Поза контекстом свого 
виникнення й існування постмодернізм великою мірою тратить і силу, й сенс. 
Поняття постмодернізму, як ми знаємо, постало з інтелектуальних дискусій у 
Франції й СІЛА: з намагання осмислити свою новочасну культурну й 
суспільну історію, зокрема ті специфічні проблеми, з якими стикаються ці 
країни — технотронні, ринкові, інформаційно перенасичені суспільства, в яких 
мистецтво набуває нових форм і функцій. Я зовсім не хочу сказати, що 
постмодернізм, таким чином, не має стосунку до інших частин світу; я маю 
лише на увазі, що він тісно прив’язаний до певних обставин.

Як наслідок, постмодернізм є назвою певних різновидів сьогоднішньої 
культурної діяльности, назвою певних поточних форм культурного аналізу в 
деяких країнах Заходу. Особливо — у Франції й США, де постмодернізм пере
тинається з низкою інших культурних та інтелектуальних напрямків, таких як 
фемінізм, лаканівський психоаналіз, культурологічна теорія, ліве суспільство
знавство, дискусії про етику прогресу та достоїнства ліберальної демократії. 
Постмодернізм виповнений ідеями постструктуралізму, деконструкції, супе-
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речками довкола модерністської архітектури, впливом засобів масової інфор
мації, популярної та комерційної культури. Усі ці різноманітні напрямки ви
творюють метамову постмодернізму, формують сутність його інтертексту- 
альних алюзій.

Хоча постмодернізм трактують і як засіб періодизації, і як антиесгетику, 
найчастіше його розглядають як новий етап розвитку західної культури; Льотар 
називає постмодернізм "станом (умовою) культури"; Гарвей вбачає в ньому 
"фундаментальну зміну в структурі відчуттів"8.

Я роблю цей короткий теоретичний відступ лише для того, аби показати, 
що майже всі ті риси, які визначають суть постмодернізму на Заході й роблять 
його живим інтелектуальним напрямком, не мають практично жодних анало
гій в Україні. А тому й уживання терміна "постмодернізм" в українському кон
тексті видається мені малопереконливим. Українське суспільне, культурне, ін
телектуальне життя, на превеликий жаль, донедавна майже не мало безпосе
редніх контактів із Заходом. Спосіб життя українців, їхня культура, інтелек
туальний дискурс, мистецький контекст — все це істотно відрізняється нині, 
не кажучи вже про попередні десятиліття, від відповідних речей на Заході. 
Фактично Україна існувала і досі існує поза тими технологічними, інтелекту
альними й культурними явшщми, які сприяли появі західного постмодернізму. То 
яким би то чином українська культура могла стати постмодериісгською?

Проблема ускладнюється ще й тим, що постмодернізм аж н іж  не є ціліс
ною й однорідною концепцією, котру можна було б легко запозичити й аси
мілювати як просту аксіому. Західні критики — як, наприклад, Гал Фостер9 — 
розрізняють постмодернізм як опір і постмодернізм як реакцію; інші — 
наприклад, Анна Каплан — говорять про "угопійний" постмодернізм та комер
ційний чи "кооптований". Між окремими постмодерністськими напрямками 
точиться правдива інтелектуальна війна — прихильники Жана Бодріяра, 
скажімо, проти послідовників Маршала Бермана. Отож, коли ми вже беремося 
застосовувати термін "постмодернізм" до сьогоднішньої української культури, 
то котре з його значень ми маємо на увазі? І взагалі, чи могла б українська 
культура запозичити термін "постмодернізм" без й о т  широкого філософсь
кого, інтелектуального обшворешш? А зрештою, коли б і могла, — то чи варта 
ця шкурка вичинки?

Мої спостереження підштовхують мене до невтішного висновку, що 
постмодернізм (у тому широкому розумінні, в якому це слово вживають на 
Заході) жодним чином не може бути узгоджений з українським культурним 
досвідом останнього сімдесятиліття. Це зовсім не означає, що постмодернізм 
як явище не може вивчатись на Україні. Я сумніваюся лише в тому, що 
Україна приходить чи наближається зараз до тих культурних умов, які 
домінують на Заході, а відтак — що ті чи ті культурні явища в Україні можуть 
бути означені певними західними термінами. Я переконаний, що таке 
прирівнювання України до Заходу може здійснюватись лише коштом нехту
вання складністю, витонченістю й суперечливістю постмодернізму — з одного 
боку, і коштом нехтування українською культурною специфікою — з іншого. 
Існує реальна загроза, що така трансплантація постмодернізму призведе до 
підміни складного інтелектуального процесу шгучшш ярликом і поверховими 
аналогіями. Цей "український постмодернізм" ані не матиме нічого спільного з 
однойменним явищем на Заході, ані сприятиме глибшому зрозумінню 
культурних явищ в Україні.

Ця загроза вже відчувається у загалом цікавих статтях Гундорової і 
Павлишина. Звернім увагу на те, що обоє критиків починають свої студії з 
означення постмодернізму, зводячи, однак, усю його складність до переліку 
зовнішніх атрибутів. Таким чином сам спосіб сприйняття постмодернізму 
вбачається не в процесі культурного аналізу (з усіма його проблемами й 
суперечностями), а лише в певних фіксованих, формальних рисах. Відповідно 
й "впровадження" постмодернізму в український контекст зводиться до 
пошуків та ідентифікації згаданих рис (як, наприклад, у повісті Андруховича).

113



Кожен текст українського автора, де згадані риси вдається знайти, успішно 
охрещуєгься (імшіііщгно чи експшцитно) "постмодерністським". Відтак 
неважко прийти до висновку, що й українська культура є загалом "пост- 
модерною" і що в ній панує не що інше як “постмодернізм”.

Павлишин, як уже говорилося, знаходить у "Рекреаціях" майже всі харак
терні ознаки постмодернізму. Його стаття — це фактично розгорнутий індекс 
таких ознак: заперечення монологізму, скептицизм та іронія, відкритість і 
толерантність, грайливість, антиієрархічність, змішування високої культури й 
низької, карнавальність, переступання меж, альтернативна реальність, паро
дійність, плюралізм, використання вставних жанрів, інтертекстуальність, 
деконструкція, комерціалізація тощо. Завдяки такому аналізові "Рекреації” 
потрапляють прямісінько до інтертекстуального світу постмодернізму. Стаття 
справді блискуча. І все-таки чи справді ця повість, попри численні подібності 
й відповідності, належить до згаданого світу? Чи справді цей текст є продуктом 
постмодернісгського дискурсу, філософії тощо?

Цих зануддивих запитань нелегко позбутися, бо за всієї своєї зграбности й 
досконалости аналіз Павлишина у кінцевому підсумку виявляється аж занадто 
зграбним і досконалим. Надто багато в ньому, я б сказав, відповідностей між 
постмодернізмом і текстом. І це підозріло, бо інтуїтивно, або й історично ми 
відчуваємо, що жодних культурних підстав для такої симетрії не існує: 
Андрухович не виростав на посгмодерністських теоріях. Дехто, можливо, 
вважає постмодернізм транснаціональною неусвідомлюваною силою, що не
зримо проникає по всіх-усюдах, однак я особисто у це не вірю. Бездоганна 
симетричність тут є для мене радше наслідком певної схеми, себто взірця, 
який накладається на складний текст і реальність — і повністю підпорядковує 
їх власним цілям. І хоч схема ця є надзвичайно цікавою й автор оперує нею 
просто блискуче, фактично вона відчужує текст від українського суспільного 
контексту, який його породив.

Покликаючись на постмодернізм як теоретичну основу своїх досліджень, 
Павлишин і Гундорова ефективно — принаймні на якийсь час — приховують 
від нас інші можливості прочитання тексту. Тим часом більшість так званих 
посгмодерністських характеристик цілком може бути елементами іншого 
дискурсу, іншої системи. Візьмімо, наприклад, іронію і грайливість: хіба це не 
модерністські риси, зокрема — футуристсько-авангардистські? По-моєму, це 
було б значно доречніше — розглядати не лише "Рекреації", а й більшу частину 
сьогоднішнього українського письменства як повторне відкриття власного, 
замовчуваного впродовж десятиліть модерністського (а не західного постмодер- 
ністськош) дискурсу. Ця інтерпретація видається мені переконливішою хоч би 
тому, що ґрунтується на очевидних місцевих культурно-історичних феноменах: 
відродження літератури 20-х років у 80 — 90-х. Коли Павлишин, наприклад, 
пише (цілком справедливо), що ’’Рекреації' поривають із традицією шанування 
Поета й Літератури, то це є не що інше як ключова риса українського фу
туризму — дискурсу, що добряче приклався до детронізації Письменника та 
його ролі в суспільстві. Фактично, всі ’’постмодерністські” риси "Рекреацій” є 
насправді модерністськими й авангардистськими (змішування високої й 
низької культури, розвінчування національних мітів тощо).

Джеймсон стверджує, що характерною рисою постмодерністської доби є 
неспроможність старого модерністського мистецтва шокувати й скандалізувати 
публіку. Якщо це так, постмодернізм в Україні (принаймні поки що) не
можливий. Твір Андруховича, як засвідчили обурені листи до редакції (і 
редакційні відповіді на них), виявився цілком шокуючим і скандальним. Тим 
часом уся ця дискусія нічим, по суті, не відрізняється від подібних дискусій 
майже столітньої давности — як за змістом, гак і за рівнем аргументації обох 
сторін. Те саме стосується таких груп, як "Бу-Ба-Бу". Найголовніша проблема 
полягає в тому, що українські митці, як правило, не працюють у справді пост- 
модерному середовищі, яке вже все перебачило й пережило. їхнє становище
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ближче до становища ранніх авангардистів: вони успішно експлуатують тради
ціоналізм і консерватизм української аудиторії, на різні лади її провокуючи.

Фактично, нове українське мистецтво займається не згладжуванням меж 
між високою і низькою культурою (одна з означених цілей постмодернізму), а 
творенням езотеричного українського мистецтва для елітарної публіки, яку 
намагається визволити від історично зумовленої соціальної заанґажованости. 
По суті, ми маємо знову типово модерністську реакцію на українське культур
не народництво. Сьогоднішні молоді літератори в Україні куди більше нага
дують своїх колеґ-модерністів 10—20-х років, аніж нинішніх західних пост- 
модерністів.

На думку Павлишина, постмодернізм надзвичайно потрібен українській 
культурі, оскільки він здатен нейтралізувати характерні для неї бінарні опозиції 
(“Європа — Просвіта”, "Україна — Росія”); зробити українську культуру 
скептичнішою щодо різноманітних авторитарних моделей і чутливішою щодо 
власної самобугности. Може, це й справді так; у кожнім разі, такі результати 
були б справді бажаними. Але якщо для цього постмодернізм має імпор
туватись як схема чи набір нормативів, із якими українську культуру належить 
лише порівнювати, ми ризикуємо замість утечі від бінарного мислення прийти 
до ще однієї бінарної опозиції — до неминучого визнання вбошсти "українсь
кого постмодернізму" на тлі багатющих західних взірців. Ми заженемо себе, як 
у пастку, в украй непродуктивну компаративістську схему, яка накладатиме на 
нас уже існуючі західні постулати, унеможливлюючи натомість аналіз 
специфічно українських форм розвитку.

Ось чому я вважаю, що українські вчені мусили б бути скептичніші щодо 
застосування терміну "постмодернізм" в українській культурі, намагаючись 
зрозуміти натомість, що реально означають в українському контексті ці транс
плантаційні зусилля. Я, скажімо, вбачаю у зверненні українських критиків до 
терміна "постмодернізм" не так вияв культурного скептицизму, як, радше, 
імітацію. їхні намагання імпортувати ярлик "постмодернізм" для своєї культу
ри є виявом давнього національного рефлексу: наблизити Україну до Європи. 
Тобто, йдеться про той самий рефлекс, що його виказав ще Чижевський у 
своїй "Історії української літератури": вбачати в українських культурних ритмах 
складову частину світової (себто західної) мелодії. Штучність схеми, 
запропонованої Чижевським, дещо нагадує сьогоднішні настирливі намагання 
будь-що прищепити українському культурному процесові термін "постмодер
нізм”. Хоч це, на мій погляд, — не найкращий засіб осмислення сьогоднішньої 
української літератури й культури чи історії, що їх витворила. Якщо ми не по
ставимося скептично до цієї концепції, вона — з іронії долі — може породити 
ще один ’’тотальний” дискурс, усупереч власній принциповій ”анти- 
тотальності". Замість стати засобом нового висвітлення українських процесів і 
явищ, вона може стати засобом їхнього нового, ще більшого затемнення.
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Марко ПАВЛИШИН

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ЖАНР

Настали суворі часи. Юрій Мушкетик застерігає в Києві перед явищем 
постмодернізму, таким шкідливим для української культури, а Олег Ільниць- 
кий іде з канадського Едмонтону до Сан Дієґо в Каліфорнії, щоб, полемізуючи 
з Тамарою Гундоровою і зі мною, застерегти перед самим тільки вживанням 
терміну "постмодернізм" у відношенні до будь-чого українського. Втім, колега 
Ільшщький як диспутант настільки ввічливий і доброзичливий, що його 
виступ можна сприйняти як запрошення продовжити дискусію. Таким чином, 
я осмілююся не тільки посперечатися з його позицією, а також і спростувати 
деякі не зовсім тривіяльні перекручення моїх аргументів.

Ільшщький прагне переконати нас в недоречності культурологічного 
терміну "постмодернізм" у спробах збагнути суть сучасних процесів в 
українській культурі. Він визнає, що ні пані Гундорова, ні я не вважаємо 
постмодернізм домінантою цієї культури сьогодні, проте навіть вживання 
цюго терміну у відношенні до обмеженого набору творів і явищ здається йому 
необгрунтованим. Щоб довести наявність постмодернізму, не вистачить 
просто продемонструвати присутність в якомусь культурному явищі певної 
сукупносте визначальних рис, вважає Ільшщький. Треба, щоб це явище 
вписувалося в чітко визначений контекст. У діяхронній перспективі постмо
дернізм повинен виступити як реакція на попередній модернізм. Якщо в даній 
культурі модернізм був .недорозвинутий чи заблокований, годі дочекатися в тій 
культурі постмодернізму. У синхронній перспективі постмодернізм мусить 
бути виразом зовсім конкретного типу суспільства, аналогічного з сус
пільством, скажімо, Франції чи СІЛА, де народився авторитетний модель 
постмодерної культури. Таке суспільство мусіло зазнати умов ринкової 
економіки, технологізації та інформаційного перенасичення, характерних для 
країн Заходу, а також повну ґаму філософських та світоглядових дискусій, 
породжених такими умовами. Спроба вживати термін "постмодернізм" в 
осмисленні культури (наприклад, української), яка від цього шабльону 
ґрунтовно відрізняється, не виправдовується, а, навпаки, призводить до 
спрощення самого поняття постмодернізму і відволікає увагу від специфіки і 
сугности тієї культури. Таким чином, і пані Гундорова, і я звужуємо 
багатогранне явище постмодернізму до "переліку (його) зовнішніх атрибутів", 
його "фіксованих формальних рис"; інтерпретуючи "Рекреації" Андруховича, я 
підпорядковую твір принесеній ззовні постмодерній схемі і блокую інші 
потенціяльні прочитання твору в контексті рідної йому культури.

Спробуймо не погодитися з цими тезами. Чи справді передумовою для 
виникнення постмодернізму в даній культурі є попереднє домінування в ній 
модернізму? Ні. Це правда, що постмодернізм виник, як певний тип реакції на 
тиранічний авторитет модернізму у високій культурі країн Заходу. Але префікс 
"пост" у постмодернізмі не означає просто "після" (був собі модернізм, а потім 
прийшов на його місце постмодернізм). Модернізм і постмодернізм можуть 
існувати паралельно. Між ними існує напруга, при чому постмодернізм і 
зберігає для себе риси й можливості модернізму, і підноситься над ними, 
усвідомлюючи його (модернізму) релятивність та історичність. Постмодерний
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будинок використовує технічні засоби модерної архітектури, але іронізує над 
спартанським пуризмом архітектурного модернізму, пропонуючи глядачеві 
грайливі цитати з бароко, клясицизму чи просто кічу. Постмодернізм, отже — 
і про це я пишу в першій із статтей, на які відгукується Ільницький — створює 
надзвичайно сприятливі умови для запізненої рецепції модернізму. Така 
культура, як українська, яку було штучно відірвано і від європейського 
модернізму, і від автохтонного його варіянту, не може "запізнено" пережити 
всю новизну модернізму. Віднаходячи своїх Семенків чи чужих Джойсів, вона 
мусить усвідомити їх як явище вже історичне. їхнє входження в культуру не 
може не супроводжуватися елементом іронії і гри. В таких умовах модернізм 
з’являється в супроводі постмодернізму. Обидві течії тісно переплітаються і в 
творчій практиці, як завважує сам Ільницький: ті самі ознаки даного твору 
можуть сприйматися рівночасно і як постмодерні, і як модерні.

Постмодернізм може з’являтися — і таки з’являється — будь-де у світі ”на 
голому місці”, себто без відношення до модерністської передісторії. Він — 
явище глобальне. Він виникає всюди, куди проникає вплив західньої культури 
та міжнароднього капіталізму, дарма, що для Ільницькош він залишається 
’’радше унікальним, ніж універсальним культурним явищем”, відгуком на 
специфічні культурні умови Франції і США (ніби сьогодні будь-який аспекг 
культури СІЛА може залишитися тільки льокальним, а не бути експортованим 
цілому світу, з колишніми соціялістичними країнами включно!). Саме непере
борний універсалізм постмодернізму викликає розпач деяких речників культур 
третьою світу: він здатний прищепитися всюди, і йою толерантність і 
гнучкість дозволяє йому спокійно ввібрати в себе і місцеве, таким чином 
змінюючи його і по збавляючи його автентичности.

Україна, вважає Ільницький, ’’існувала і досі існує поза тими технологіч
ними, інтелектуальними і культурними явищами, які сприяли появі західного 
постмодернізму”. Хоч і це твердження варто було б уважно перевірити, 
припустімо, що воно правильне. Чи означає це, що постмодернізм у таких 
умовах неможливий? Поставмо питання більш загально: чи взагалі можливе 
існування якогось напряму в культурі поза контекстом, в якому він первісно 
з’явився? Нормально, ми навіть не застановлюємося над таким питанням, 
вважаючи, що явище моди має здатність переносити культурні форми далеко 
від місць їхнього виникнення й прищеплювати їх до зовсім нових соціяльно- 
культурних систем. Звичайно, в процесі трансплянтації багато що може 
змінюватися — передовсім, значення і соціяльна функція перенесеної 
культурної форми, а також більша чи менша частина її ознак. Ми спокійно 
говоримо про бароко, клясицизм, романтизм в Україні, хоч ми зовсім не 
маємо на увазі, що вони повністю тотожні з якимись нормативними, первіс
ними, західньоевропейськими бароко, клясицизмом чи романтизмом. Чи 
український футуризм, знайомий колезі Ільницькому, не заслуговує на свою 
традиційну назву тому, що умови, в яких Марінетті народив концепцію 
футуризму, не були тотожними з умовами, в яких діяв Семенко? Очевидно, 
спорідненість культурних явищ у різних частинах світу зумовлена не тільки 
аналогіями між системами білякультурних явищ, а й тим, що діячі культури 
знають, що діється в сусідів, і у власній творчості не можуть поводитися, ніби 
вони цього не знають — мовляв, твоя надбудова не для моєї бази (або ’’моя 
надбудова скраю, я нічого не знаю”). Очевидно, що неоромантизм в Україні не 
з’являється в тих самих соціяльно-культурних умовах, що в Німеччині, але це 
не означає, що ми повинні замкнути очі на неоромантичний вимір ’’Лісової 
пісні”. Або ж, знову, чому б нам відмовлятися від ідеї про імпресіонізм 
Коцюбинського? Річ ясна, ми повинні завжди остерігатися невиправданих 
узагальнень і упрощень. Ми зобов’язані вживати назви загальноєвропейських 
культурних рухів — як, зрештою, всі терміни — свідомо, критично і від
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повідально. Сама тільки відмова від певних термінів, на жаль, не оборонить 
нас перед блудом.

Навіть якщо Ільшщький має рацію, твердячи, що Україна як цілість не 
живе технологічним, інтелектуальним і культурним життям Заходу, то — як 
підказує щоденний життєвий досвід західного україніста — культурно найак
тивніший шар української інтелігенції, зокрема молодшої, досить свідомий 
того, що діється "в сусідів". Певна частина цієї групи більш чи менш регулярно 
їздить на Захід і зустрічається як на побутовому, так і на інтелектуальному 
рівні з першоджерелами постмодернізму. Було б дивно сподіватись, що цей 
досвід залишається без значення для її творчої практики. Присутність ознак 
постмодернізму в творі сучасної української літератури сигналізує в чомусь 
причетність цього твору до не-тільки-українського культурного контексту. 
Очевидно, така сигналізація має свою, можливо,дуже специфічну, функцію і в 
українському культурному контексті (як знак протесту проти магістральної 
традиції, культурного канону або літературного істеблішменту, наприклад). 
Але, якщо ми відмовимося називати речі їхніми загальноприйнятими назвами, 
якщо ми навмисне не помічатимемо постмодерністкість певних творів або 
твердигимо, що явгаца, які всюди інде називалися б постмодерністськими, у 
нас постмодерністськими не є, ми зовсім не сприятимемо "глибшому 
розумінню культурних явищ в Україні". Навпаки, ми просто відмовимося від 
однієї частини їхнього значення. Ми не удосконалимо, а збіднимо наші 
пізнавальні можливості.

Тепер хочу зупинитись на аргументації Ільницького, яка мала б конкретно 
довести його тезу про хибність вживання терміну й поняття "постмодернізм" 
на прикладі моєї інтерпретації "Рекреацій". Ільшщький вважає, що моя стаття
— "фактично розгорнутий індекс" ознак постмодернізму. (“Фактично” і "по 
суті" належать до улюблених виразів Ільницького. Ми їх ще зустрічатимемо.) 
Насправді, в статті йдеться про інше — про постколоніяльність твору, себто, 
його трактування факту перебування української культури в силовому полі 
колишньої імперської культури. Що риси роману, які я в аналізі обговорюю, 
постмодерні — це висновок не мій, а Ільницького. (Правда, Ільшщький 
вважає, ігноруючи мої спроби виразно визначити обидва ці аналогічні, але 
зовсім не однозначні, терміни, що в мене постмодернізм — "по суті, синонім 
постколоніялізму". Для доказу він вживає досить оригінальний аргумент, 
мовляв, у фразі "постколоніяльно-постмодерна гармонія" я поєдную їх дефісом 
у єдиний термін. Аналогічно, на підставі фрази "українсько- російський діялог" 
Ільшщький мав би вважати, що Україна, "по суті", синонім Роси.) Але, щодо 
постмодерности "Рекреацій", я зовсім погоджуюся з Ільницьким. Біда в тому, 
що симетричність між (обговореними в моїй статті) рисами повісті 
Андруховича і (відомими Ільницькому) ознаками постмодернізму — для 
Ільницького є "наслідком певної схеми, себто взірця, який накладається на 
складний текст і реальність". Отже, хоч це Ільшщький називає текст посгмо- 
дерним, у схематизмі винен я. А схема "фактично відчужує текст від 
українського суспільного контексту, який його породив". Чи дійсно воно так, 
чи, можливо, стаття зосереджується саме над діялогом між текстом і кон
текстом сучасної України, хай судить сам читач. Ніяких конкретних прикладів 
отого "фактичного" відчуження Ільницький не подає.

Дальше звинувачення Ільницького стосується шкоди, яку пані Гундорова і 
я чинимо, "ефективно...приховую(чи) від нас інші можливості прочитання 
тексту". Це, признаймося, дивний закид. Чим, конкретно, моя інтерпретація 
обмежила свободу дії інших критиків? Адже ж сам Ільницький відразу про
понує своє прочитання ігрового характеру “Рекреацій” як риси модерністської, 
зокрема — футуристично-авангардистської (знову, очевидно синоніми!). 
Більше того: "фактично, всі “постмодерністські” риси "Рекреацій" є насправді
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модерністськими й авангардистськими”. Отже, все ж таки — схема, все ж таю
— бридкі західні терміни, освячені, правда, тим, що за ними стоїть "власний 
замовчуваний впродовж десятиліть модерністський дискурс" 20-х років. Усе ці 
правильно — тільки варто згадати, що цитування авангардних прийомів нале 
жить до загальновизнаних рис постмодернізму. Було б цікаво побачити спроб; 
цілісної інтерпретації "Рекреацій" як модерністського тексту — інтерпретацію 
яка б оперувала визначенням модернізму, яке, згідно з вимогами самок 
Ільницького, ішло б далі, ніж простий список формальних рис. Але тако 
інтерпретації дотепер немає. Не з моєї вини.

Прошу читача звернути увагу, що Ільницький ні в чому не заперечує мок 
опису "Рекреацій". Він просто пропонує, що постмодерністські риси твор) 
можна б перейменувати модерністськими. Щоб знайти бодай якийсь непос- 
тмодернісгський елемент явища "Рекреації", він мусить вийти поза текст і 
прокоментувати його рецепцію. У постмодерній добі, каже Ільницький за 
Жамсоном, мистецтво втратило здатність шокувати й скандалізувати публіку; 
твір Андруховича публіка сприйняла як скандальний; отже, "постмодернізм в 
Україні (принаймні поки що) неможливий". Не входячи в питання, кош саме 
шокували "Рекреації" — Україну чи діяспору, ми можемо силогізм Ільницького 
перефразувати так: поки немає цілісно посгмодерного суспільства, немає 
постмодернізму. Хай читач вирішує сам, чи поділяти такий кут зору, чи 
припустити, що навіть у непостмодерному суспільстві певні аспекти культури 
можуть мати постмодерний вимір, або що вони витримують постмодерне 
прочитання (це, не більше, але й не менше, тверджу я).

Ільницький є тієї думки, що, оскільки постмодернізму в Україні не може 
бути в принципі, то в "Рекреаціях" і подібних творах, "по суті, ми маємо ти
пово 'модерністську реакцію на українське культурне народництво”. Вияв
ляється, що найкращий модель д ля розуміння сучасних явищ української куль
тури дають події вісімдесятилітньої давности. Але це не повинне нас дивувати, 
якщо існують "специфічно українські форми розвитку", ради вивчення яких 
слід забути азбуку сучасного літературознавства, і якщо вживання лексикону 
сучасної культурології, коли йде мова про Україну, це імітація і вияв "давнього 
національного рефлексу: наблизити Україну до Европи".

Признаюся, що я не тільки не погоджуюся з суттю аргументу Ільницького. 
Мене також дивує і дещо непокоїть дух його виступу. Дивує, по-перше, 
несподіваний антилібералізм і прагнення встановлювати норми — застерігати, 
забороняти, обмежувати; певним моделям думки приписувати шкідливість. 
По-друге — дивовижний ізоляціонізм: переконаність в автономності та уні
кальності українського культурного процесу аж до відмови повноцінного 
вивчення зв’язків, чи навіть аналогій, між ним та іншими культурними 
процесами. По-третє — абстрактність: наступ на запропонований модель, 
твердження про можливість інших моделів, але відсутність серйозно розроб
леної альтернативи. Дивні це передумови для "нового висвітлення українських 
процесів і явищ".
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VI

Почастішали в нашому селі ворожі облави: зимою тисяча дев’ятсот сорок 
четвертого — сорок п’ятого років не було від них ні рятунку, ні певності у зав
трашньому дні. Ще вдосвіта, коли люди спали, облавники вривалися до хат, 
хапали кожного, хто їм видався чимось підозрілим, іноді навіть зляканим ви
разом обличчя, хоч рідко хто, почувши вночі несподівані гримання у вікна і 
двері, міг спросоння не піддатися страху, — заарештували його і гнали під 
конвоєм до школи чи до якогось іншого приміщення, не давиш йому в поспі
ху взяти окрайця хліба на дорогу. Часто тут же на місці викликали на допити і 
ні за що за катівською звичкою били. Власне, ті допити були не чим іншим як 
садистською насолодою знущатися над невинними жертвами. Може, десь під 
час таких облав і натрапляли вони на справжніх повстанців, але в нашому селі 
їхніми жертвами були виключно підлітки (всіх же повнолітніх на війну забра
ли), чоловіки похилого віку та дівчата чи молодиці, сплакані за своїми нарече
ними й чоловіками, що гинули на далекому фронті. Нахапають з півсотні чи й 
більше таких підозрілих ’’злочинців” і женуть гуртом до Вишнівця, замикають у 
льохи, що служили за тюремні камери під костьолом, і цілу ніч по одному 
викликають на допити, вибиваючи з них несусвітні ’’зізнання”. А через день- 
два пускають їх, перестрашених, змордованих, голодних, додому, щоб у нас
тупних облавах знову позаарешговувати і за готовим сценарієм своєї дикої ка
ральної системи буквально повторювати такі самісінькі допити, застосовуючи 
ті самі методи катування і глуму над ні в чому не винними людьми.

Не минули й мене ті людоловні облави: десь через тиждень після мого 
першого арешту, тільки сніг випав, просто вдома стягнули, сонного, з ліжка й, 
зібравши з таких, як я, чималу колону, погнали надвечір до Вишнівця у під- 
костьольні каземати. За ніч перепустили через своє катівське ’’чистилище” і 
наступного дня, ніби нічого й не трапилося, тією самою, що й першого разу, 
брамою випустили на волю. Ніхто вже й не сказав мені: ’’Іди і більше сюди не 
попадайся", — мабуть, знали, що відчиняють ту браму переді мною не востан
нє. Я вже звик був і до облав, і до слідчих-енкаведистів, які після п’ятого чи 
шостого мого арешту теж запам’ятали мене і не дивувалися, коли викликали 
вночі на чергові допити. "Що, знову той заїка з Дзвинячі попався (я змалку 
помітно заникувався, особливо тоді, коли хвилювався чи сердився)? Скільки 
не бий — не виб’єш з нього ні слова. І не застогне, клятий!" — скаржилися на 
мене один одному і, як завжди, били. Надто перепадало мені за німецького 
кашкета, — хіба могли вони збагнути, що, може, я не маю за що іншого ку
пити? — Зганяли злість на ньому, а через нього — і на моєму кучерявому чубі. 
Не знаю, чи то вони на допитах повиривали його, чи самі собою пропали мої 
кучері, але на двадцять першому році життя, на Колимі, моє волосся почало 
випадати і тільки спомини про те, з якою люттю слідчі-садисти виривали йо
го, нагадують і про мого чуба, і про молодість, якої мені так і не пощастило 
побачити.

Продовження. Початок у ч. 7 — 8, 9.
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Напередодні великого посту до Дзвинячі приїхали якість стрибки з Вишнів- 
ця і поселилися в старому будинку нашої школи, де колись і я у перших кла
сах навчався. Начальником у тих стрибків був молодший лейтенант міліції, 
який незабаром став поповнювати їхній невеличкий загін місцевими підлітка
ми та старшими чоловіками, що вже не підлягали мобілізації. Помічником то
го молодшого лейтенанта був наш односельчанин Андрій Дикий. Він чомусь, 
як і його молодший брат Вадим, не пішов на війну, а влаштувався десь у Виш
нівці і, ставши стрибком, повернувся до рідного села бити байдики та, як пові
дали люди, спокушати на гріх молодиць, стужених за своїми фронтовими чо
ловіками. Прийшов той лейтенант з Андрієм та ще з двома чужими стрибками 
й по мою душу. Але мати, позичивши в сусідів півтора літра самогону та зготу
вавши сяку-таку закуску, пригостила їх і впросила залишити мене вдома хоч 
на два-три тижні обсіятися й посадити картоплю. Хто міг передбачити, що тим 
позиченим самогоном вона врятує моє життя...

Десь зразу після того дня Дикий Андрій ще з кількома стрибками супро
воджували з Вишнівця до Почаєва заарештованого хлопця. Не доїжджаючи до 
нашого села, той хлопець непомітно розв’язав мотузка на руках, скочив з воза і 
став тікати вгору через поле, сподіваючись, певно, що стрибки — свої люди і 
не наважаться його вбивати. Воно, може б, так і сталося, але Дикий Андрій, 
вихопивши нагана, біг за втікачем через цілий пагорбок, поки таки не наздог
нав і з близької відстані не застрелив його. А наступного дня зайшла до нас 
якась вельми висока жінка, схожа, як нам показалося, на чоловіка, й, напив
шись води, сказала, що ”Бог за убієнного в’язня тяжко стрибків покарає!” Ми з 
мамою не звернули на ті слова уваги, хіба що запам’ятали надто різкий і грубу
ватий, як для жінки, її голос.

У ніч з суботи на неділю того ж таки тижня на стрибків, що спали в нашій 
школі, напали повстанці, перебили всіх до одного і спалили разом зі школою, 
власне, з дерев’яними речами, що були в ній, бо сама школа, мурована з цег
ли, не згоріла. На жаль, кулі у збройних боях не питають, хто винен чи не ви
нен, — загинули тоді й кілька дзвиняцьких хлопців, моїх ровесників, силоміць 
узятих у стрибки напередодні тієї трагедії; мав і я разом з ними загинути, але 
Бог змилувався наді мною. А Дикий Андрій, через якого повстанці помстили- 
ся над тими стрибками, ночував у якоїсь молодиці і залишився жиги і далі ко
їти свої злочини.

Ще не встигли люди оплакати своїх рідних, що безневинно загинули в 
школі, як до Дзвинячі приїхав якийсь Матюнін у цивільній одежі, з автоматом, 
і разом з Диким Андрієм знову стали забирати в стрибки місцевих підлітків. 
Навідалися вони й до нашої хати, хоч, на моє щастя, не застали мене й пообі
цяли прийти за мною іншим разом. Мама плакала, а я гарячково думав, як 
уникнути тієї очевидної небезпеки, і наважився скалічити ногу. Роздряпав ніг
тями вище кісточки на нозі шкіру і приклав до того місця намочену в їдкій рі
дині, в ’’костогризі” (так ту рідину називали, коли в ній варили з кінських кіс
ток мило за німців), полотняну ганчірку й, забинтувавши ногу, сів на коня і 
повів його разом з коровою на пасовисько. Нога пекла, ніби хто приклав до 
неї розпечене залізо, але я терпів — не розв’язував і не дивився, що там дієть
ся. Увечері, не зважаючи на те, що на нозі на роздряпаному місці утворилася 
чималенька покрита якоюсь білою пліснявою рана, я ще раз приклав намочену 
в ’’костогризі” ганчірку і ліг спати. Звичайно, через нестерпний біль очей цілу 
ніч не сплющив, проте й далі терпів, не кажучи матері, як мені боляче. Вранці 
випив кухлик молока та з’їв скибочку хліба і знову, сівши на коня, повів його 
й корову пасти. Не буду переповідати того, як зціпивши зуби, я брав ту ногу 
обома руками й погойдував сюди-туди, наче сповиту дигину, як мені кілька 
раз було там млісно, що я мало не тратив притомності, — скажу лише, що ті 
самочинно прийняті муки були небагато легшими за недавнє катування під час 
мого першого арешту. Привівши з роси худобу, я розв’язав ногу, де заяли по- 
вихдувані ’’костогризом” заглибини до самої кістки, і ще раз приклав намочену 
в ньому ганчірку. Приклав — і десь подівся: зімлів. Мати хлюпнула на мене
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холодної води, зірвала з ноги намочену ганчірку і, коли я прийшов до тями, 
приклала мені до рани листок подорожника й перев’язала її чистою полотня
ною стрічкою.

Я після тієї мастирки довго не міг стати на ногу — ходив, спираючись на 
коромисло, як на милицю: нога страшно розпухла, рана роз’ятрилася й стала 
більша за долоню, — коли через деякий час Матюнін таки прийшов за мною
— побачив, що з такою ногою не до стрибків мені. Слава Богу, біда з тими 
стрибками ще раз відступила від мене. Чи надовго? Молоде тіло живуче — ра
на під цілющим подорожником почала заживати, і я вже, кульгаючи, міг бра
тися за якусь господарську роботу. Того року був пізній Великдень, але й він 
давно минув. Ярину позасівали — прийшла пора садити картоплю. Одну 
смужку біля хати ми засадили, вивезли гній і на Бугинське поле, — вже й не 
пам’ятаю, хто й коли у воєнне лихоліття наділив нам те поле. Пригадую: в по
неділок уранці я вийшов на нього гній розкидати, але вила здавалися мені та
кими важкими, що ледве піднімав їх: розкидаю купку й сідаю на межу відпо
чивати — ніяк не йде робота. Ще й на душі так тоскно — хоч бери й ховайся 
сам од себе. Порозкидав з півгодини — й пішов додому. Мати здивувалася, що 
я так швидко впорався, а коли почула правду — примирливо заспокоїла, щоб 
не переживав, день же навесні довгий — до вечора ще розкидаю. Але тільки 
зготувала мені щось поїсти — як відчинилися двері й появився Матюнін зі 
своїми стрибками, — цього разу від них я вже не зміг врятуватися (чуло моє 
серце біду — тому й робота на полі не бралася): забрали мене до Вишнівця, 
дали якогось мадярського карабіна й поселили разом з такими ж, як я, під літ
ками в так званому ’’штабі” — невеличкій кімнаті з поверховими нарами, на 
яких ми обмулювали боки та цілими днями грали ’’дурачка” в карти.

Війна вже скінчилася — старші та покалічені солдати стали повертатися 
додому. Ми в усі вікна день і ніч виглядали батька: давно вже повернулися на
багато молодші за нього, а його все нема й нема. Якщо мати чи ми котресь ча
сом виходили на годинку в село — зразу квапилися назад, сподіваючись заста
ти батька вдома. Останнього листа батько написав до нас тридцятого квітня, 
сповіщаючи, що його військова частина вже дійшла до Берліна і що війна ско
ро закінчиться: дасть Бог — і ми побачимося. Батьків лист надійшов уже після 
війни — ми читали його й перечитували, знаючи, що Берлін підписав капіту
ляцію ще другого травня. Всі були певні, що батько прийде додому — то був 
найщасливіший день у нашому житті: ми плакали з радості й цілувалися крізь 
сльози. Мати, здавалося, навіть якоюсь молодшою стала. Але минали дні, тиж
ні, а батько не повертався — ні батька, ні вісточки від нього. Чого тільки ми не 
передумали: може батько ранений, хоч до того часу Бог одвертав кулі від ньо
го, а може, кінь йому наступив на ногу — все могло трапитися, — він же писав 
у котромусь листі, що має пару коней, якими возить гармату, — про те, що ба
тько міг загинути в останній день Берлінської битви, нікому й на гадку не при
ходило. Те чекання більше виснажило нас, ніж цілорічна воєнна тривога. Коли 
мати якось несподівано провідала мене у Вишнівці — я схвильовано кинувся 
до неї:

— Що, є лист від тата?
— Є, — зітхнула й дала мені чомусь не трикутником складеного листа, як 

завжди, а конверта, заадресованого не-батьковим почерком. Я тремтливими 
руками вийняв з нього листочок паперу і, затамувавши подих, став чигати, не 
ймучи віри ні словам написаним на ньому, ні очам своїм: якийсь чоловік, 
родом з-під Заліщик, сповіщав нас, що першого травня батько загинув, убитий 
з фауст-патрона, так що й кров не потекла, і що похований він у братній мо
гилі в центрі Берліна...

Не пам’ятаю, як я віддав того листа матері і чи казав щось до неї: світ по
темнів мені в очах — я ледве зайшов до приміщення ’’штабу”, заліз на верхні 
нари, ліг ниццю на голих дошках і декілька годин пролежав на них у напів- 
пригомності. Мати потім розповідала, що я не плакав — лише важко стогнав і 
весь трусився, мов у пропасниці; мати вмовляла мене, розраджувала, але я,
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здавалося, не чув її — кидався, стогнучи на нарах і хапав пересохлим ротом 
повітря.

Батько любив мене по-своєму, навіть той чоловік у листі писав, як він час
то розповідав йому про мене, тішився, що має якогось не такого, як інші, хоч і 
надто збиточного сина. І от — все пропало: світ мені без батька перестав існу
вати. Уже надвечір мати впросила Матюніна, щоб відпустив мене на ніч додо
му — і ми всі п’ятеро цілу ніч просиділи мовчки над батьковими листами й 
малесенькою — на паспорт (іншої не знайшлося в нас) — фотографією, немов 
над його домовиною; молилися за його душу й просили Бога, щоб дав нам си
ли пережити те страшне горе.

А життя йшло своєю дорогою: наш невеличкий загін стрибків, набраний 
виключно з дзвиняцьких під літків, перекинули знову до нашого села і посели
ли в опустілій садибі вивезеного в Сибір сімейства Павла З-Білої, якого ще 
минулого року розстріляли в Крем’янці за самосуд над Чорнобаєвим Антоном. 
Командував нами той же Матюнін (здається, ніхто не знав ні його війського 
чину, ні імені), а помічником у нього був Іван із Донбасу. Так і зверталися всі 
до них: до першого — товариш Матюнін, а до другого — просто Іван. Матю
нін був рудуватий, низенького зросту, метушливий, — викапаний москаль, як у 
нас казали, а Іван — дебелий, високий і добродушний парубчисько, який лю
бив собі добре поїсти й поспати, висиплявся за фронтові безсонні ночі. А ми 
решта — звичайні сільські підлітки без певних занять і обов'язків. Смішно було 
дивитися на нас як на вояків: майже всі босі, в полотняних штанах та пошитих 
із військових зелених накидок сорочках — марнували час на сонячному под
вір’ї і не раз по-дитячому бавилися зброєю, націлюючись один на одного. Яко
сь в спекотливу днину я з Бруньковим Мішкою (у нашому селі дуже часто на
зивали хлопців та дівчат здрібнілими іменами на російський лад) пообідали в 
нього вдома смачною паляницею з холодним, винесеним з льоху, кислим мо
локом і з гарним настроєм повернулися до свого ’’штабу”, тобто до Павлової 
хати. Я зайшов до середини, а Мішка залишився надворі. Бруньків Фідько — 
двоюрідний Мішків брат — тут же націлився на мене з Івановою пістолета, в 
якому був лише один зіпсугий набій (ми три дні підряд цокали тим пістолетом 
один на одного, переконані, що він не вистрілить), але я мимохіть вдарив ру
кою по дулу і відбив його від себе; Фідько повернувся до відчиненого вікна, в 
якому під хатою Мішка, сяючи веселими очима, виспівував ”Ой, при лужку, 
при лужку-у-у", і натиснув гашетку... Пролунав постріл — і Мішка навзнак 
упав на землю. Я перехилився через вікно й побачив, як з Мішкового лиця 
червоним фонтаном б’є струмінь крові, завтовшки в мізинний палець. На тре
тій день ми поховали його — жертву державного безглуздя і наших дитячих не
безпечних пустощів.

Літо минало — ми звикли до свого байдикування, час від часу відпрошу
ючись у Матюніна, щоб відпустив на день-два поробити якісь домашні чи по
льові роботи; полохали пострілами заспаних ворон у гніздах та домашніх псів, 
що нудилися на прив’язі, і тим самим давали повстанцям знати, де ми перебу
ваємо, щоб і їм, і нам самим не наткнутися на небажану зустріч.

Про батька більше не було ніякої чутки. Ми вже почали сумніватися у 
правдивості листа, що приніс нам таку страшну звістку; не хотіли й не могли 
повірити в неї — надіялися, що, може, то ще неправда. Мати з тим листом об
бивала пороги військового комісаріяту у Вишнівці, вимагала офіційного під
твердження чи заперечення того листа, але бездушні тилові офіцери відповіда
ли їй цинічними жартами, натякаючи на те, що вона ще молода і може знайти 
собі другого чоловіка; інші недовірливо косилися на маму й казали, що, може, 
її чоловік утік з фронту й нині десь у криївці переховується чи пішов у банду, 
тобто в повстанці. Мати щоразу, коли поверталася додому, розповідала нам 
про той глум над нею, заливалася сльозами й молилася: просила Бога, щоб не 
допустив її до тяжкого гріха — накласти руки на себе й дрібних дітей посиро
тити. Я слухав мамині розповіді й молитви — і в моїй душі закипав такий гнів
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до тих московських нелюдів, що аж дух перехоплювало, — тоді ще раз покляв
ся боротися з ними до останнього подиху.

Офіційна похоронна звістка за батька надійшла десь аж після жнив і поста
вила остаточну крапку в нашому тривожному чеканні...

На наше село впало нове лихо: то на одному, то на другому хуторі якісь оз
броєні бандити в масках заходили вночі до будь-чиєї хати, ставили її мешкан
ців лицем до стінки і, загрожуючи смертю всім, якщо котре з них хоч писне, 
забирали їхні пожитки й тихо щезали. Нас кільканадцять озброєних лежнів 
преспокійно спали собі у покинутій хаті на застеленій соломою долівці, а тим 
часом якісь бандити грабували безборонних людей на хуторах! То тут, то там 
хтось пробував сіяти чутки, що то, мовляв, робота повстанців, але ті чутки ги
нули в зародку, як мертвонароджені, всі ж бо знали, що повстанці — святі 
месники, які саможертовно борються за волю рідного народу. І ось ми поста
новили робити на хуторах засідки, щоб вистежити й знешкодити тих бандитів. 
Та нам ніяк не щастило в тому благородному намірі: ми засідаємо на Гаврихо- 
вому хуторі, а вони тієї ночі, мов на зло нам, любісінько грабують собі когось 
на Кітлисі чи навпаки. За кілька місяців ми так і не натрапили на слід грабіж
ників.

Аж одного дня — грім з ясного неба! — заарештували обох братів Андрія та 
Вадима Диких і з ними Яковишинош Павла, який теж не пішов на війну — 
був у наших стрибках. У садибі Диких знайшли ціле сховище награбованих 
костюмів, ряден, жіночих прикрас та всяких інших статків, закопаних у дбай
ливо приготованій криївці. Ось і попробуй, було, вистежити їх, де й кого вони 
будуть грабувати, коли ми при них же брали зброю і гуртом у п'ять-шість хлоп
ців ішли на той чи інший хутір на засаду, — знаючи про те, вони йшли собі на 
інший і спокійнісінько грабували. Виявили їх не в нашому селі, а в Колодно
му, де Вадим Дикий з іншою ірупою таких же грабіжників напали на знайо
мих йому хуторян, сподіваючись, що у масці вони його не впізнають. Проте 
хтось із тих нещасних людей упізнав його і вигукнув: "Що ж ти робиш, Вади
ме?”. Через той вигук бандити вирізали все сімейство, гадаючи, що таким чи
ном врятують себе і свою чорну таємницю. Але тієї ночі в них ночувала сусід
ська дівчина, яка під час, несподіваного гримання у двері заховалася під ліжко; 
вона теж знала Вадима й наступного дня в супроводі багатьох колоденців піш
ла до Вишнівця у міліцію і про все розповіла. Тут же вишикували перед нею 
вишневецьких стрибків, і та дівчина зразу впізнала у їхній шерензі Дикого Ва
дима. Яковишин Павло, заплутаний братами Диких у те криваве грабіжництво, 
помер десь у карних таборах, а обидва Дикі через кілька років повернулися до 
Дзвинячі, поженилися й живуть собі славно-явно, не боячись ні людського 
осуду, ні Божого суду. Цікаво, чи їхні діти знають про ті чорні злочини своїх 
батьків, зрештою, дивним здається й те, як могли наші сільські дівчата повихо
дити заміж за таких страшних виродків.

...Півтора року змарнував я у стрибках — помітно виріс, змужнів, почав уже 
й парубочитися та до дівчат приглядатися, але моя душа підсвідомо тягнулася 
до школи. У вересні сорок шостого року я записався до п’ятого класу і з руч
ним кулеметом (навантажили у Вишнівці тією важкою розкаракою) ходив на 
шкільні заняття, дивуючи молодших на п'ять літ однокласників і своїм заліз
ним одороблом, і зростом. Як не намагався здати того кулемета — просив, 
погрожував, що десь у рів його кину — не допомагало нічого. Тягатися щодня 
з ним до школи — теж надокучило: заніс до стодоли й заховав у засторонку під 
снопами. Аж через два місяці Матюнін переказав мені занести його до Виш
нівця і здати якомусь-там начальникові.

Несподівано закінчилася дворічна одіссея стрибків у Дзвинячі: на самий 
Новий рік тисяча дев’ятсот сорок сьомого року вранці приїхало до їхнього 
"штабу” кільканадцятеро повстанців на двох санях, взяли п’ять чи шість хлоп
ців, що були на місці, і пішли шукати решту по їхніх домівках. За годину всі до 
одного були зібрані й так зі зброєю ішли в одному гурті з повстанцями, не зна
ючи, що їх чекає. Ніхто не пробував тікати чи відстрілюватися. Аж ось біля
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школи перепинили їм дорогу голова сільської ради, начальник стрибків (не 
пригадую — чи то був Матюнін, чи вже хтось, може, інший після нього) і 
старший лейгенент міліції з Вишнівця. Всі три після новорічної ночі були на- 
підпітку, і голова сільради, гадаючи, що то оперативники разом із стрибками, 
вийшов наперед і привітав усіх з Новим Роком. Але тієї ж миті перед очима 
обох офіцерів блиснули дула автоматів, обох їх роззброїли і, пов’язавши їм ру
ки, посадили на сани; тоді забрали зброю в усіх стрибків, дали кілька шомпо
лів голові сільради, щоб так ревно не вислужувався перед окупантами, скочили 
самі на сани й поїхали. А стрибки пішли до Вишнівця на міліцію, доповіли 
про те, що сталося, і після двох чи трьох днів арешту, діставши доброго прочу
хана за здачу зброї, всі повернулися додому, щасливі, що так легко позбулися 
біди і своєї вимушеної служби у стрибках.

VII

До нашого села приїхали дві учительки зі Східної України: Євдокія Федо
тівна Романенко (Дуся) — з Конотопщини, село Бочки, й Олена Аццріївна Су- 
ходолова (Лєна) — з Вовчі, що на Харківщині. Можливо, їх прислали з метою 
зробити з них прислужників совітської влади, але вони обидві з такою прихи
льністю поставилися до нас, передовсім учнів, що ми зразу щиро полюбили їх 
і зберегли про них найкращі враження. Дуся була на три роки старша за Лєну
— невеличкого зросту, тендітна, ніжна; коли усміхалася, то зігрівала не тільки 
душу, а й тіло, — здавалося, з неї аж світиться людська доброта і привітність. 
Вона читала нам українську мову й літературу, вміла делікатно поправляти на
шу недбалість у вимові, ставити правильні наголоси й узгодження в словах, — 
вирізьблювала з нас, неотесаних, грамотних і вихованих учнів. Натомість Лєна 
була ніби її протилежністю, навіть у зовнішності: висока, струнка, весела, її 
брунатні чоловічки у великих очах притягали до себе, як медові соти, кожним 
порухом витонченої постави підкреслювала свою вроджену жіночість; Лєна чи
тала у п’ятому класі географію, яку, здавалося, не вельми любила й не зовсім 
досконало знала, — була втіленням здорової жіночої сили й привабливості.

Не дивно, що ми з Бруньковим Фідьком зразу в них позакохувалися й зару
чилися їхньою взаємністю, хоч довго не могли визначити, хто з ким має дру
жити, але Лєна сама без зайвої церемонії попарувала нас: Фідька з Дусею, а 
мене собі вибрала. Ми не задумувалися над тим, де кінчається наша дружба й 
починається кохання, — дружили й кохалися так, начеб тільки в чотирьох жи
ли на цілому світі; те, що вони були на кілька років старші за нас і нашими 
вчительками, не мало ніякого значення: у школі ми обидва ставилися до них з 
повагою як до вчительок, а на самоті — зливалися в рівній дружбі і взаємному 
коханні. Ніхто не знав нашої таємниці і не здогадувалися про неї.

Той неповний, навчальний рік — дев’ять місяців — я бережу в пам’яті як 
єдиний просвіток моєї молодості. Чого тільки не доводилося мені переживати, 
як не мучитися — я завжди повертався споминами до того щасливого року, до 
тих добрих вчительок — Євдокії Федотівни й Олени Андріївни — Дусі й Лєни; 
не знаю, де вони і чи живуть ще на білому світі, але й нині, пишучи оці рядки, 
я згадую їх обох як земних янголів, що освітили мою непокірну душу й окра
дену молодість.

П’ятий клас я закінчив з похвальною грамотою, на відмінно, але продовжу
вати навчання в шостому класі мені, переросткові, було вже якось незручно — 
я задумав поступити до педагогічного училища і через три роки стати вчите
лем. Підібрав чорнило й до римської цифри "V”, що стояла в моєму шкільному 
табелі й у похвальній грамоті, дописав дві палочки-одиниці і таким чином 
вийшло число "VH", яке свідчило, що я закінчив сьомий клас; заповнив у табе
лі ті графи предметів, що вивчаються в сьомому класі, і разом із заявою та ав
тобіографією послав обидва документи (хто міг здогадатися, що вони підроб
лені?) до Крем’янецькош педагогічного училища, звідки незабаром прийшла 
відповідь, що мене як відмінника зараховано на перший курс педучилища без
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вступних екзаменів. За два місяці літніх канікул я самотужки засвоїв ті предме
ти, зокрема фізику, математику, хімію, зоологію, які у п’ятому класі ще не вив
чалися, і з першої чверті у педучилищі став майже круглим відмінником.

Важко було мені покидати своє село, рідну матір, сестричок, маленького 
братика і йти у нове життя, не знаючи, що мене в ньому чекає. Крем’янець — 
не за горами, але все-таки чуже місто: треба буде і вчитися, й самому думати 
про себе. Коли я, взявши наплечника з харчами на тиждень, попрощався з усі
ма в хаті й пішов мимо цвинтаря в напрямку села, мати стояла у воротях і.ди- 
вилася вслід мені, аж поки я не заховався за корчами Їськової садиби. Мене 
душили спазми й пекли набряклі сльозами очі, але я не плакав — ішов же вчи
тися, а не на примусові роботи.

Поселили мене в гуртожитку педучилища, у великій кімнаті, де мешкало 
сімнадцять хлопців, серед яких були й ті, що пропахли фронтовими боями, з 
орденами й медалями на грудях, і вчорашні семикласники — молокососи, як 
їх називали бувалі фронтовики. Спали на вузеньких залізних ліжках з горбку
ватими матрацами й такими ж подушками, набитими трачинням, а харчували
ся переважно домашніми продуктами, зберігаючи їх у саморобних сундучках 
під ліжками. В декотрих кімнатах були плитки, на яких заварювали чай та сма
жили яєшню, а дівчата собі й суп та картоплю варили. Але я тими плитками 
не користувався — їв те, що мені мати вдома зготувала. Додому ходив щосубо
ти після закінчення денного навчання, ходив пішки — у повоєнний час не бу
ло ні автобусів, ні грошей на попутні вантажівки. Навпростець через поля і се
ла з Крем’янця до Дзвинячі можна було добратися за три з половиною — чо
тири години. Мимо Шпиколос, Духова, через хутір Червона, де жила моя тітка 
Хтодорка — мамина сестра, у якої я майже щоразу спочивав трохи і частенько 
підвечіркував; через Малий Кунинець, залишивши справа Залісці і перейшов
ши полем через пагорбок, потрапляв на дзвиняцькі хутори й далі — в саму 
Дзвинячу. Додому йшлося швидше, бо впорожні й хотілося побачитися з рід
ними, — це додавало сили й швидкості. З дому, звичайно, важче, але що роби
ти? — діти, як пташенята: тільки оперяться — вже й вилітають з рідного кубе
льця. В неділю після обіду брав повного наплечника, якого чомусь називали 
"сидором”, і чимчикував полями попри названі села до Крем’янця. З Вишневе- 
цького крутого з’їзду в чисту погоду було видно, як над Білокриницею заходи
ло сонце, освітлюючи вершини трьох найвищих крем’янецьких гір — Бони, 
Черні і Дівичої; приспішав ходу (згори ноги самі несли, здавалось) і через хви
лин двадцять я вже був у гуртожитку.

Якоїсь неділі ще на початку навчального року заходжу надвечір до своєї 
кімнати — весь гуртожиток гуде, як вулик, набитий бджолами: викладач мате
матики задав для усіх трьох курсів — дев’яти груп — розв’язати три одних і тих 
же арифметичних задачі, і ніхто за цілий день не розв’язав жодної з них. 
Арифметика була моїм найулюбленішим предметом у школі — не було задачі, 
якої я не міг би розв’язати. Я мав добре розвинену пам’ять, уважно слухав і за
пам’ятовував подачу нового матеріалу і зразу міг дослівно сформулювати його 
правило, не заглядаючи до підручника. Таке засвоєння математичних правил і 
теорем запам’ятовувалося назавжди. Головне, що в математиці не треба було 
нічого зазубрювати, як, наприклад, в географії чи зоології. Тричі в житті, коли 
я звечора не міг розв’язати задачі, розв’язував її у сні: схоплювався, записував 
те, що приснилося, і, перевіривши вранці, переконувався, що розв'язав прави
льно: під час сну, коли все тіло відпочиває, головний мозок дістає більше 
енергії і працездатності, — може, тому бувають віщі сни, а вони таки бувають, 
у чому я теж не раз мав змогу переконатися.

Отож, поклавши до сундучка домашні продукти, я звернувся до недавнього 
фронтовика з проханням позичити задачника, — він зверхньо глянув на мене, 
сільського парубчака, і здивовано запитав: "Навіщо?”, а коли я пояснив йому, 
що хочу прочитати задачі — може, розв’яжу їх, підійняв мене на глум за таке 
зухвальство. Але коли я, позичивши задачника в одної третьокурсниці, тут же 
за п’ять хвилин розв’язав усі три задачі, той гоноровий фронтовик чи не пер
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ший переписав їх у мене. Наступного дня, як з’ясувалося на лекціях, самостій
но ті задачі розв’язали тільки троє нас першокурсників: одне вельми симпатич
не, хоч і гостреньке на язик, дівчисько з групи "Г’ (не пам’ятаю її прізвища), 
Микола Карп’юк — з першого ”А”, і я — єдиний, що жив у гуртожитку, бо ті 
обоє — на приватних помешканнях. З трьох груп другого курсу і двох — з тре
тього ніхто тих задач не розв’язав, так що та подія зразу підняла наш авторитет 
у цілому педучилищі. Мене поставили старостою нашої групи ”Б”, і я щодня 
після лекцій залишався додатково пояснювати розв’язування математичних за
дач своїм однокласникам. Як не дивно, але на ті додаткові заняття залишалися 
всі мої однокласники, навіть відмінники.

Якби по-іншому склалася моя доля — може, я став би математиком чи 
художником, бо віршування, що проникло в кожну мою клітинку, приносило 
мені лише тяжкі випробування і переживання. Пам’ятаю, як після закінчення 
навчального року вчительки дзвиняцької школи, яких я провідав, знаючи моє 
захоплення математикою, запропонували мені розв’язати кілька арифметичних 
задач: якщо розв’яжу — то вони мене пригощатимуть, а якщо ні — то гостина 
за мною. Як же вони були здивовані й засоромлені, коли буквально за декілька 
хвилин я порозв’язував усі задачі. Виявляється, ті задачі були екзаменаційними 
у п’ятому класі і ніхто з наших вчителів не зміг їх розв’язати. Директор школи, 
змушений перенести екзамен з арифметики на завтра, ходив пішки до Велико
го Кунинця, де був здібний учитель математики, який і виручив його з тими 
задачами. Мені здається, що математика має щось спільне з поезією й теорією 
музики, — у кожній з них передусім потрібна зрима уява конкретного образу й 
дії, навіть тоді, коли вони здаються абстрактними. Може, й тому я так безбо
лісно перейшов од математн ті до поетичної творчості.

Несподівано до нашого педучилища завітав офіцер із військового комісарі
ату з метою, як нам було сказано, перевірити документи військовозобов’язаних 
студентів (і в тому училищі ми себе для солідності називали студентами, хоч 
здобували в ньому не вищу, а середню, як учні, осріту), викликаючи кожного 
окремо до директорської кімнати на особисту розмову. Почувши моє прізви
ще, він подав мені повістку, яка зобов’язувала прибути на призначений час до 
такого то кабінету Крем’янецького управління державної безпеки. Повістка бу
ла за підписом лейтенанта Могилевського — моє військове посвідчення, яке я 
показав йому, зайшовши до кімнати, його зовсім не зацікавило. На всякий ви
падок мене було суворо попереджено нікому не розповідати про нашу розмову 
і про вручену мені повістку.

У призначений час я, звичайно, ’’прибув до його кабінету”, намучившись 
здогадами, чого він мене викликає і чим той виклик може мені загрожувати, 
що той лейтенант знає про мене і про що буде допитувати? З попередніх 
арештів я добре ’’засвоїв методи їхнього допитування” — готував себе до най
тяжчого випробування, щоб не злякатися його і легкодухістю не кинути під 
ноги своєї людської гідності. І ось ми віч-на-віч обмацуємо один одного пог
лядами, як боксери на ринґу; він стримано запитує, а я відповідаю, намага
ючись не пропустити несподіваного удару його запитань у незахшцене місце. 
Одначе моя готовність до нерівного поєдинку виявилася зайвою: після попе
реднього протокольного знайомства, розпитавши про всю родину й чи не був 
хто з неї засуджений або за кордоном, він поставив конкретне запитання:

— Нам відомо, що восени сорок другого року ви знайшли пістолета, — роз
кажіть, як це було й де ви його поділи?

Те питання застукало мене зненацька — за п’ять років я не згадав про той 
незначний у моєму житті випадок і, коли слідчий нагадав мені, я не міг збагну
ти, звідки він знає про нього і що я маю відповідати, щоб не засипати їськово- 
го Семена, причетного до того випадку. Я знав, що Семена мобілізували до 
війська і що з війни він не повернувся, а його син Фідько, який був свідком 
того випадку, саме закінчував десь військову службу. Отже, про той випадок 
знало тільки нас троє і хтось із них, видно, покликуєгься на мене, щоб я зас
відчив його випадковість.
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Справді, коли я за німців навчався у Вишневецькому ремісничо-промисло- 
вому училшці, якось раненько в понеділок, поспішаючи на заняття, зустрів у 
Рокитині незнайомого вершника у напіввійськовому одязі, а за півгодини піс
ля тієї зустрічі, знайшов на польовій дорозі пістолета. З несподіваної радості я 
гукнув до Семена й Фідька (Фідько теж навчався в тому училшці), що йшли з 
півверстви попереду, щоб зачекали мене, показуючи, свою знахідку, хоч вони 
здалеку й не могли її розгледіти. Семен узяв у мене пістолета, вистрілив угору і 
мовчки сховав його до кишені. Нікому про той випадок я не розповідав ніко
ли, бо мені було боляче й соромно, що зробив непродуману дурницю — доб
рохіть віддав таку дорогу й самому потрібну знахідку. Так я й розповів слідчо
му, приховавши лише те, що шкодував за утраченим пістолетом.

Наприкінці розмови лейтенант Могилевський ніби між іншим сказав, щоб 
я, коли почую чиюсь ворожу пропаганду проти радянської влади, прийшов і 
розповів йому, але так, щоб ніхто не знав про це, і ще раз нагадав, що про мій 
виклик до нього теж ніхто не повинен знати, підкреслюючи, що таке розголо
шення карається законом. Я пообіцяв йому, що буду мовчати і, радий, повер
нувся на своє помешкання, де зразу розповів про нашу розмову господареві 
хати, який жартома кинув, що тепер можу мати легкий заробіток, але, поба
чивши, як я своїм виразом обличчя зареаґував на його недоречний жарт, тут 
же вибачився примирливо:

— Ну-ну, не сердься — хіба ти не розумієш жартів?..
Майже щотижня й тоді, восени сорок сьомого року, відбувалися в Крем’ян- 

ці жалібні похорони енкаведистів, що гинули, полюючи за нашими повстанця
ми. Траурна музика хоч на мить зігрівала людські серця: добре, що ворогів хо
вають — напилися нашої крівці. Але повстанців гинуло ще більше: багаточис- 
ленні каральні загони оперативників день і ніч нишпорили за ними і з допо
могою наших яничарів-запроданців знаходили по лісах криївки, у яких пов
станці самі собі вкорочували віку — вмирали саможертовно, аби не датися жи
вими в руки ворогові. Почастішали й спецвиселення їхніх родин у найнеспри- 
ятливіші для життя північно-сибірські простори тундри та в середню-азіатські 
пустелі, де ті нещасні переселенці гинули тисячами. Минулорічний неврожай 
(а ми ще й Ганю видавали заміж — стратилися на весілля) викликав голод, 
який не минув і нашої хати — ми попродали все, що мали, аби його якось пе
режити. У пограбовані й спустошені завойовниками села зграями голодної са
рани накинулися виснажені прохачі з Росії, зокрема з Брянської і Воронезької 
областей: то випрошували, то вимінювали за всякі речі, то просто крали в лю
дей заховані на зиму останні запаси хліба й картоплі. А гучномовці по всіх ву
лицях і куточках міста аж надривалися, цілими днями вихвалюючи щасливе 
життя народу й найгуманнішу комуністичну партію та її мудрого вождя — Яс
не Сонечко. Та цинічна брехня невгамовних радіопередач доводила мене, бу
вало, до неосудного гніву — хотілося криком кричати, але як тут крикнеш, ко
ли не тільки рот, а й душа були забиті кляпами сталінського терору? Я вибігав 
з гуртожитку і, щоб хоч трохи вгамувати несамовитий душевний біль, мчав бо
ковою стежкою понад обривистим вивозом битої дороги аж до Білокриниці, 
обганяючи вантажні автомашини, мчав туди й назад, поки шаленим бігом не 
заспокоював своєї несамовитості. Недавно я розповідав про це одній добрій 
лгодиггі і вона схвильовано, ледь стримуючи сльози, сказала:

— Я бачу, як ви все життя біжите й біжите, намагаючись обігнати себе са
мого; по обидва боки пригнутої голови розвіваються на вітрі поріділі пасемка 
сивого волосся, а ви, тяжко дихаючи, біжите, не звертаючи уваги, що бездуш
ному світові байдуже до вашого смертельного бігу...
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М ИСТЕЦТВО

Володимир
М ОГИЛЕВСЬКИЙ

ЧАРІВНИЦІ СКЛА

Дюосвіт художнього скла іс
нує з прадавніх часів, відколи 
людшіа навчилася бачити і ці
нувати красу, що оточує її пов
сякденно. Потрібно визнати, 
що світ художнього скла від
кривається не одразу і далеко 
не кожному. То ж не завжди 
достатньо знатися на фізичних 
та хімічних властивостях мате
ріалу, історії його виробництва, 
цінах на сировину та кон'юн
ктурі міжнародного художнюю 
ринку. Потрібні час, бажання і 
жива, не обтяжена стереотипа
ми уява. Інакше за крижаним 
полиском алмазної грані на 
стінках кришталевого келиха 
навряд чи вдасться розгледіти 
різдвяні візерунки на слюдяних 
шибках віконниць оселі геге
лівської "незрівняної Солохи”, а 
у зелено-смарагдових пузатих 
глеках, перевитих ліпною стріч
кою, побачити статечних сіль
ських дядьків-старост, які злег
ка напідпитку повертаються 
після вдалого сватання.

Секрет довголіття ремесла, 
зведеного ще пращурами у ранг 
високого, справжнього мистец
тва, криється у людях, одержи
мих склом. Саме вони підгри
мують у печах-іугах животвор
ний вогонь, що не дає канути в 
небуггя багатим традиціям тво
рення краси.

Якщо матимете нагоду побу
вати у музеї Київського заводу 
художнього скла, то серед буян
ня форм та іскрометних барв 
кришталевого саду неодмінно 
побачите твори Лідії Мигяєвої. 
А якщо на додачу пощастить 
"розговорити” когось із май- 
стрів-ветеранів Сіх, на жаль, за

лишилося мало, та й у "розмовному жанрі” 
Вони не мастаки —'інший фах!), то обов’яз
ково почуєте скупо-точні, як рухи видува
льника біля печі, похвали на адресу "баби 
ЛІди". Так по-свійському, але без наймен
шого натяку на фамільярність, і сьогодні 
старожили гути величають народну худож
ницю України Лідію Мигяєву. Дослухаючи
сь крізь іуркіт полум'я у іуті слів майстрів 
про те, як Митяєва уміє бачити, "читати" 
скло, як розуміє його душу (а за переконан
ням майстрів, душа у скла є), як легко пра- 
цювалося з "бабою Лідою", починаєш розу
міти, що то і є найвищий ступінь визнання, 
перед яким паперовими квітами вигляда
ють престижні почесні звання та нагороди.

За цим — ЗО років роботи на Київсько
му заводі художнього скла, виставки, кон
курси, виснажлива праця, пошук і не менш 
виснажлива боротьба за право художника 
бути самим собою, за ствердження само- 
бутности українського художнього скла і 
відродження його кращих традицій.

Шлях у професійне мистецтво для Лідії 
Мигяєвої розпочався ще у довоєнні 1930-ті, 
у стінах Дитячої республіканської художньої 
школи. Під її дахом видатні українські 
художники-педагоги Василь та Федір Кри- 
чевські, Косгь Елева, Олексій Шовкуненко
— зібрали обдарованих дітей, щоб навчати 
мові мистецтва. Майбутніх живописців, 
скульпторів, графіків відбирали з числа уч
нів загальноосвітніх київських шкіл — укра
їнських, російських, польських, єврейських,

Т. Московка. Набір “Весняний”. 
Кольорове скло, гута, 1974
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німецьких, слушно вважаючи, що мо
ва мистецтва однаково зрозуміла всім 
дітям, незалежно від їх національної 
надежности. До складу того пам’ятно
го набору потрапила і Лідія Мигяєва 
(тоді Ліда Пахарєва). Саме зі школи у 
неї любов до народного мистецтва, 
що з прожитими роками із підсвідо
мого дитячого захоплення переросла 
у глибоке осмислення, шанобливу 
поваїу і розуміння найтонших пору
хів душі народного генія.

Роботи Мигяєвої важко сплутати з 
творами її колег. Виразна, ’’жива" 
форма, тонке відчуття’ пластичних і 
колористичних можливостей матері
алу, артистичний смак, розкутість 
фантазії, покладені на ґрунтовні 
знання європейської та української 
національної мистецької спадщини в 
поєднанні з чітко вираженим лірич
ним характером світобачення — так 
стисло можна визначити прикметні 
риси митяєвського художнього скла. 
Тому кожна робота художниці є гли
боко індивідуальною і самобутньою,
— чи то декоративний набір ’’Мрія”, 
чи лаконічні, виразні за артистичніс
тю форм бокали для напоїв, чи ілю
зорно-невагомий, наче павутиння ба
биного літа, набір "Мереживо”, чи од
на з останніх, і, на думку фахівців, 
найдовершеніша робота художниці — 
ваза ’’Садок вишневий".

Органічність композиційного ви
рішення митяєвських творів у бага
тьох випадках витікає з природи скла. 
Водночас немалою мірою юна зу
мовлена гармонією співпраці, а точ
ніше, співтворчосте художниці з май- 
страми-виконавцями. Для Лідії Ми- 
тяєвої майстер — не пасивний вико
навець волі художника, а повноправ
ний співавтор — творець. Досвідче
ний майстер, як правило, акумулює 
безцінний досвід кількох поколінь і, 
без перебільшення, є живим втілен
ням традицій ремесла у кращому ро
зумінні цю ш  слова. То ж і ставлення 
у Мигяєвої до майсгра-виконавця 
відповідне — як до колеги. Коли пра
цювала в іугі в співдружності з май- 
сграми-видувальниками екстра-класу 
Віктором Погрібним чи Володими
ром Філігаювим, вони, не рахуючись 
зі втомою, а траплялося, і з втратою 
заробітку, десятки разів переробляли

форму заною, поки не досягався ба
жаний результат.

Гадаю, що один із секретів тюр- 
чости художниці полягає у її яскраю 
вираженому національному характері. 
Він же, у сюю чергу, є результатом 
всебічного вивчення Митяєвою наці
ональної духовної та матеріальної ку
льтури, розуміння специфіки україн
ського народного мистецтва.

Л. Митяєва. Ваза “Степ”
Кольоровий кришталь, гута, 

матове гравірування, 1991

Ствердження національних прі
оритетів для Мигяєвої ніколи не було 
кон’юнктурою моменту чи велінням 
часу, — юно є сутністю всієї її твор-
ЧОСГИ.

У біографії кожного художника є 
події і дати, що йому особливо 
пам’ятні. Для Лідії Митяєвої однією з 
таких дат стала міжнародна виставка 
скла та фарфору, що відбулася у лип
ні 1973 року в чеському місті Яблонці 
над Нісою. Сталося так, що представ
ники ’’Різноекспорту” та ’’Новоекс- 
порту”, які формували радянський
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розділ експозиції скла та фар
фору, забули (а не виключено, 
просто проігнорували) україн
ських мистців, що в СРСР, на 
жаль, траплялося нерідко. Реак
ція приймаючої сторони для 
чиновників, відповідальних за 
радянський розділ експозиції 
виставки, була приголомшли
вою і за категоричністю тону 
нагадувала ультиматум: у розді
лі радянського скла та фарфору 
мають бути представлені роботи 
сучасних майстрів художнього 
скла України! "Помилку" дове
лося виправляти у спішному 
порядку. Однак ні глядачі, ні 
організатори не залишилися у 
програші. Оцінка робіт україн
ських художників чеськими ко
легами була дуже високою: не 
приховуючи доброї заздрости, 
вони говорили, що українське 
художнє скло — це своєрідна 
"Земля Єанникова”, оскільки 
українські художники зуміли 
зберегти власне обличчя, дух, — 
зберегли те, що майже втратили 
мистці в Європі...

Вірність Лілії Мигяєвої наці
ональним традиціям окремими 
критиками іноді витлумачува
лося як "хуторянство” у мистец
тві, а їх творчий розвиток і по
шук новизни на основі тради
цій, відповідно, оцінювавсь як 
консерватизм. Якось на початку 
1980-х років піл час художньої 
виставки у знаменитому мос
ковському Манежі один із мос
ковських критиків задля годи
ться вирішив трошечки "приса
дити" занадто зарозумілу, на 
його думку, Митяєву — на той 
час визнану в країні та за кор
доном художницю. У ході ім
провізованої полеміки з приво
ду проблем засобів виразности 
художнього скла і творчого ви
користання вітчизняних тради
цій критик зупинився біля 
стенду з роботами молодих 
майстрів і, вказуючи на одну із 
них, патетично виголосив: 
"Сьогодні потрібно працювати

Л.Митяєва. Декоративний набір 
“Спомин про море ”.

Кольорове скло, гута, 1980

отак! Як оцей молодий талановитий мужик 
Т. Московка!”.

Лідія Мефодіївна весело розсміялася і 
сказала збитому з пангелику опонентові: 
"Красно дякую. Ви зробили мені вишука
ний комплімент як матері і художниці. “Та
лановитий мужик” Т. Московка — це моя 
донька. А роботи, що так припали вам до 
смаку, — її...”.

Л.Митяєва.
Декоративний набір “Великодень ”. 

Кольорове скло, гута, 1979
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Сьогодні твори заслуженого 
художника України Таміли Мос
ковки добре знані в Україні та 
поза її межами. Закінчивши Ки
ївський художній інститут, 
Т. Московка дебютувала на рес
публіканських художніх виставках 
як графік і живописець. Роботи 
молодої художниці схвально зус
тріла критика, помічали глядачі 
Однак_ морального вдоволення, 
не кажучи вже про зиск матері
альний, було небагато. До того ж 
життєві обставини часто-густо 
вносять свої корективи і у мис
тецтво, не рахуючись із творчими 
планами та задумами, а то й без
жально руйнуючи їх...

Вибратися з творчої та душев
ної кризи молодій художниці до
помогла мати. Саме за її порадою 
Таміла зважилася на авантюрну 
(як тоді вважала сама) спробу 
звернутися до декоративно-прик
ладного мистецтва: адже такий 
крок означав почати все заною, з 
чистої сторінки. Врешті спробу
вала себе у кераміці, потому — в 
склі Вчилась у матері, у її колег. 
Вже одна з перших самостійних 
робіт — набір з кольоровоїо ма
тового скла "Весняний" — під
твердила правильність обраного 
шляху. З кожною новою роботою 
Приходив досвід, а з ним і... нові 
сумніви Наслідувати творчу ма
неру визнаного майстра корисно 
для молодого художника на стадії 
становлення. Але зупинитися на 
цьому означає малопривабливу 
перспективу вікувати з чужим об
личчям, так і не явивши світові 
свого, власного. Малася у Таміли 
ще одна вагома причина, що 
спонукала до активного пошуку,
— прагнення якомога повніше 
використати свої можливості як 
художника-трафіка. І знову на 
допомогу прийшла мати, що в 
цей час робила спроби викорис
тати матове гравірування тугного 
скла. Таміла також вирішила по
єднати у своїх творах прийоми 
іугної обробки з матовим граві
руванням. Просто, як усе геніаль

не? На словах, безумовно, так, а ось на ділі.. 
Подібного на той час серед українській май
стрів скла ніхто не робив. Матове гравіруван
ня, як прийом оздоблення та декорування ви-* 
робів зі скла, має свою хараюерцу специфіку і 
сприймається при неквапному спогляданні 
Далеко не просто гармонійно узгодити навіть 
орнаментальне зображення, не кажучи про 
зображення сюжетне, з поверхнею вази, чаші, 
кубка, їхньою формою, масштабом, колю
ром, щоб зберегти цілісність образного 
сприйняття твору.

Т. Московка знову взялася за вивчення 
української, європейської класики, багато 
експериментувала, по крихтах збираючи 
дорогоцінний досвід.

Т.Московка. Блюдо з набору
“Наша пісня ”. Кольоровий кришталь, 

гута, матове гравірування, 1987

У Таміли Московки є сюї улюблені теми, 
до яких юна може не раз повертатися, зав
жди віднаходячи для себе щось нове і неспо
діване. Це — земля України, її люди, слою 
Шевченка, Давня Русь, Козаччина, стародав
ній Київ, віковічні зелені Карпага... Ці моти
ви втілюються в дивне за своєю гармонією 
поєднання м'яких обрисів перетікаючої фор
ми з карбовано-чіткою ясністю рисунку, у 
твори, де сгримано-вишуканий колір скла 
компенсується тонко градуйованими нюанса
ми барвного тону, джерельною прозорістю, 
що просвічує крізь мереживо гравірованого 
декору.

І зовсім не випадково київський художник 
Давид Шостак назвав портрет Лідії Мигяєвої 
й Таміли Московки "Чарівниці скла".
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Раїса ЛИША

РОЗЦВІЧЕННЯ ГЛИБИН

Вщерть ущільнений час виносить 
на гребінь другого тисячоліття з див
ним передчуттям виходу людства у 
глибші виміри реальности буття.
Проте води його розбурхані й скала
мучені. Під пресом механістичного 
поступу цивілізації сплющується і, 
здається, вичерпується сам сенс люд
ського життя, ;-а свідомість особи усе
реднюється до сприйняття світу на 
рівні побіжної комп'ютеризованої ін- 
формативности. Знуджена безлика і 
безпритульна юрба іуг і там голодно 
блукає від однієї квазіістини до іншої 
й то так, то сяк "перевертає світ".

Н. Денисова. “Голосіння ”. Полотно, темпера, 100 х  120, 1991

Н. Денисова. “Хода ”. Полотно, 
олія, темпера, 50 х  40, 1991
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Н. Денисова. "Зустріч ”.
Полотно, темпера, 50 х  40, 1993

Проте від того істотно нічого не змінюєть
ся, і проблема "непрожитого життя” все 
дужче переслідує, немов лютий хижак свою 
жертву, людську істоту. Дійсно на наших 
очах визбуває себе в Європі і світі епоха гу
манізму з її орієнтацією на людський розум 
як міру речей. Епоха апології матеріального

Н. Денисова. “Усправжки”. 
Полотно, темпера, 40 х  50, 1991

і видимого завершується "кін
цем історії", бо визбуває саму 
особистість, яка стає взагалі ні
би зайвою, не маючи змоги 
щось змінити у зачарованому 
колі речей.

Не дивно, що серед багатьох 
сучасних творів мистецтва, які 
ніби віддзеркалюють хаос часу, 
естетизуюгь його абсурд, чима
ло трапляється так званих тво
рів "без автора". їх автор, зда
ється, — сам час, доба. То він 
пише ті полотна (зводячи мис- 
тця до ролі засобу), вихоплю
ючи уламки культур, розорених 
традицій, анатомує свої некеро- 
вано-механістичні химерні дії. 
Авторська особистість, затисне- 
на в бездуховній капсулі часу, 
стає абсурдним відлунням доби, 
уламком невідь-чого в розбур
ханих хвилях хаосу.

Але що ж тоді є наш час — 
пора руйнування особистосте 
та пора нового її народження?

У вирі і каламуті сучасности 
що більшає тиск і заіроза люд
ській душі, то сильніше вона 
прагне випірнути кудись вище, 
де світло і простір і де не владні 
над нею запрограмовані мис
лення й дії. Прагнучи порятун
ку, людська особистість пори
вається у багатовимірність бут
тя, але при цьому вона має нав
читись творити себе і реаль
ність, керуючись вищими над- 
часовими вимірами, сприйма
ючи себе в часі — як на кораб
лі, що летить у бежмежжі віч- 
ности, і полюбити його (час) 
зовсім по-іншому.

Проте передчуття визріван
ня людства для творення вищої 
реальности буття віддавна корі
ниться в глибинній колективній 
самосвідомості українців, котра 
виразно остерігалася спокус 
"раціо" і трималася Бога і Бо
жого Абсолюту як міри речей, 
зберігаючи в екзистенціальному 
бутті особистосте почуття від
повідальносте за "лице" і за
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"шлях", як щось вище, самоцінне, що 
скріплює в живу духовну цілість фор
ми жютя.

Тому зовсім не випадково в сучас
ному українському мистецтві, зокре
ма модерному малярстві, помітно оз
начує себе духовно-сакральна лінія 
творчости, яка завжди так чи інакше 
була найважливішою в українському 
народному мистецтві, фольклорі, за
кодовано тримаючи в собі космічний 
згусток духового й естетичного піз
нання світу. Українське народне мис
тецтво завше трималося неба, 
пам’ятаючи, що бурі і тривоги часу 
треба перейти, що вони минають, а 
те, що в житті причетне до вічносги, 
завше є і буде, і саме ю но творитиме 
повноту існування.

лювалася через релігію, культуру, 
мистецтво, звичаї сталість духу особи 
й етносу, оберігався вищий сенс люд
ського життя. '

Отож природним видається в епо
ху суцільних несгалостей (культури, 
суспільства, особи) та втраченої лю
диною цілісности світовідчуття став
лення мисгця до творчости як до ви
рощування хліба насущного і дії сак
ральної. Бо сучасна криза світу — це 
криза духовного простору.

Ніна Денисова належить до неба
гатьох, хто не піддався спокусі легких 
відповідей на складні запитання, не 
дозволив "збити себе з шляху".

Монументальне малярство Ніни 
Денисової, елітарне за виявом осо- 
бисгости, поєднує в собі вишуканий

естетизм форми, надтонку емоційно- 
сучасну правдивість колюру і пласти
ки та органічну знаково-символічну 
духовність. Це малярство змушує зга
дати українські фрески XII століття, 
ікони, народне мистецтво, Михайла 
Бойчука.

Полотна малярки, здається, па
м'ятають рух писачка по околу глиня
ного трипільського горщика. Десь у 
глибині можна вловити досвітні бар-

Н. Денисова. “Народився ”. Полотно, темпера, 70 х  90, 1992

Коли українська дівчина вишивала 
чи ткала сповнені глибокої світогляд
ної значимости і шляхетної краси 
символи-орнаменти — червоні і чорні 
на білому — хвильки, безконечники, 
ружі, хрести, древо життя, — цим ак
том юна відновлювала духовний 
простір і гармонію світобудови і сві- 
тобутгя, вписувала сюю людську осо
бистість у вічний свіглотворчий рух 
до вищої досконалости. Так віднов-
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Н. Денисова. “Спогад про віт ряк”. 
Полотно, олія, 120 х  110, 1994

ви пісні "Засвіт встали козаченьки в 
похід з полуночі”. Правічно далекий 
стукіт копит відлунює через це малю
вання у ТУТ і ТЕПЕР, підтверджуючи 
далеч початку та відкритість у невідо
ме шляху окремої людини. Через 
провалля веде той шлях, не відступа
ючи від суворої лінії духовної сгій- 
кости. Над проваллям летить легка 
пташка краси.

Н. Денисова. “Писанка ”.
Полотно, олія, 100 х  90, 1994

У 60-ті роки Ніна Денисова про
тиставила комуністичному тоталіта
ризмові передусім право на власну 
особистість — "бути собою" — віднай
ти себе в невідомому. Штовханину 
довкола офіційного столу "мистецтва 
соцреалізму" сприймала як не-жиггя. 
"Його немає, не було..." І стояло за
питання — що значить бути?

У 60 — 70-ті роки з'явилися ма
льовані Ніною Денисовою книжки 
для дітей, що стали явищем в україн
ській культурі їх несподівана поява 
сприймалась, як сприймаються перші 
весняні квіти або приліг шахів. Ма
люнки пробуджували ностальгію за 
живою красою роду і світу. І творили 
навколо себе мистецький неспокій.

"Малюючи, я відчуваю світ". Як 
мистець, Ніна Денисова тонко чутли
ва до унікальносги й неповторності 
власного приходу в світ і своєї при- 
сутносги у вітрі, до одноразовости 
вибору того, що має бути, до кольору
ДНЯ.

Чимало творів мисгкині полиша
ють таємниче відчуття, ніби десь там 
в них є вона сама — захована, наче 
шах серез густого гілля на дереві Чу
єш, як він співає, але де, на якій гіл
ці, не видно. Видивляєш його, а він 
перелітає з гілки й ховається. Ось зда
ється, майнули кольорові крила. Така 
загадкова неповторна природність 
стилю малярки.

Однак виняткова природність сві
тосприймання Ніни Денисової не зо
середжена на поверхні речей. Вона 
існує, як кольорово-пластичний рух 
(внутрішня експресія) у глибині сві- 
тобуття, як пошук екзистенції власної 
особистости. Доба у неї — "наче за 
вікном".

Недаремно каже, що любила ма
лювати в селі на Січеславщиш, десь у 
степу, в самоті, "відчувала себе якось 
правдиво і вільно". Степ відкрив їй 
український простір як духовну й 
мистецьку субстанцію. У степу можна 
відчути, як народжується рух у без
межжя. Простір степу відчиняє ірре
альну безодню глибин. У степу цвіту
ть будяки посеред вічносги. Через 
відкритість українського простору у
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безмежжя і вічність малярка підступа
ється до свого простору — кольоро
вого осягання духу.

Саме український простір, але ще 
й якийсь новий, невідомий — в яко
му поєднується, переливається одне в 
інше, внутрішній і зовнішній простір,
— постає в біблійному мотиві “Дні 
людини, як цвіт степовий”. Кольорові 
спалахи духовного розцвітання явлені 
в часі короткотривання, але назавше
— для світла вічности.

В українському просторі відкрила 
малярка якусь особливу незбагненну 
єдність земного і небесного. ”Три ба
бусі увечері” — то немов три тополі, 
що стремлять у вічне безмежжя. І 
стоять вони — на самій межі. У гли
бинній правдивості віднайшла маляр
ка своє бачення кольору як живої 
субстанції в світобудові — сонячної 
реальности, що засвічує-оприсутнює 
буття. Простір Ніни Денисової уявля
ється кольоровою таємничою рікою, 
у якій вона пливе, і яка в той же час 
протікає крізь неї. Барви малярки по- 
особливому насичені світлом. І це на
дає їм живої глибини.

’’Дуже подобається малювати черво
ним і синім. Тут контраст теплого і хо- • 
лодного, але водночас дивна єдність”. 
Червоне свіготворчо народжує духовну 
блакить. Саме в синьому кольорі малює 
здебільшого Ніна Денисова Матір Бо
жу з Дитям. Материнський, жіночий 
первінь юна вписує в світобудову як 
оберіг духовности, як етично й естетич
но надчутливу сутність.

На одній із картин — дуже умовно
— вулиці міста — бездонно сонячний 
день. Вулицею рухаються (чи пливуть 
у вічність) люди, ляльки, мати з ди
тям. Відкритий й безмежний простір 
несе клаптики дивної синяви — міс
тичної і немов щойно народженої. У 
картині ’’Вікно у вечір” опиняєшся 
десь у безконечній синій глибшії і чу
єшся вільно, здивовано.

Лінія в полотнах мисткині (часом 
пунктирна, або геометрично струк
турна) означує щось сутнісне — пло
щини і перехрестя світів, ніби орієн
тир у невидимім. Так, ніби відчиняє 
незриме вікно або двері.

’’Але я, я бачу!” — здається, може ви
гукнути мисгкиня, немов Кассандра 
Лесі Українки (але світлоносна Кассан
дра), виявляючи новий, вільний роз
шир світоглибин, небачену далеч, не
мов продихаючи власним диханням у 
тому розширі кольоровість духу, круг- 
лісгь краси, первісність яблука, що па
дає з дерева життя і летить у вічному й 
новому народженні

У більшості творів Ніни Денисової 
людина явлена підкреслено умовно. 
”Це ляльки. Я просто граюся... Хто 
скаже, що відбувається насправді, ко
ли дитина грається з ляльками? Сер
йозно це чи ні?” Ляльки, будучи 
умовними й символічними, а разом з 
тим зберігаючи в собі приховано всі 
можливості як руху, так і багатознач
ної непорушности, не лише дають 
вихід шляхетному артистизмові мис
ткині, але найперше дозволяють їй 
зримо співставити і відчути рух меха
нічний і рух духовний, мертве і живе, 
буття і небуття, а через це відчинити 
багатовимірну реальність глибин.

Ось у високій, немов аж до неба 
траві, майже сторчголів налеть чи то 
лялька, чи то людина, а поруч колесо, 
схоже на сонце. Дивної краси соняч
ний промінь наче проростає крізь ля
льку, що лежить у якійсь ілюзорно- й 
незручно-тривожній позі. Наче мить 
посткатастрофи, апокаліпсис. Міс
тично живе проміння, нетутешнє, що 
впало з неба, а чи з майбуття, спогля
дає усе те болюче промовисто. Трава, 
єдина з таємницею світла. Застигла 
лялька. Що то є?..

Недаремно малярка каже: ’’Ма
люю щось, а не що”.

Малярство Ніни Денисової — ес
тетично-духовна дія, рух особистосте 
у просторі, що стає шляхом. Воно 
зрушує інертність, застиглість погля
ду, змушуючи душу заглянути в себе 
як у невідому безодню, яка має знай
ти себе у безмежжі і на землі — як 
єдине. Але то є також протистояння 
хаосу, чимось подібне до білення хати 
та прикрашання її рушниками перед 
Великоднем.

У великодньому ’’Жайворонкові”, 
у далекій білій безконечності (клап
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тик якої геометрично окреслений 
посеред легкої просвітленої і теж 
площинно струкгурованої блакиті
— умовно наближеної), — летять 
мовби побачені з якоїсь дивної ви
соти — може, аж з позапростору — 
птах і людина. (“Бо людина, коли 
дивиться на птаха в небі, — відчу
ває, що теж летить”). Так загадково 
просто виникає, повертається від
чуття лету — творення реальности 
воскресіння.

Одна з останніх робіт має назву 
"Треба рушати". Силует людини, "на
че ляльки" — в блакиті вже є — існує. 
Він ще непорушний, але лінії вже не
суть приховану накопичену напругу 
переміни — кроку в невідоме. На бі
лому, наче небесному полотні, вільно 
в’ються червоні рядочки — цятки кві
тів. Ось-ось лялька (тому, хто стоїть 
перед полотном, здається чомусь, що 
то він) рушить і зробить крок у не
осяжну і незбагненну безодню...

Олена ЗІНЬКЕВИЧ

МУЗА МОЛОДА? МОЛОДА МУЗА?

Нова парадигма

Одначе, напевно, ііора розширити контекст розмислів і запитати: чи не є 
ця "ігрова мутація" в музиці молодих знаком якоїсь нової стильової реальности 
в українській музиці? Гадаю — так, є. Українську музику "наздогнав" постмо
дернізм.

Не заглиблюючись у проблему (вона вимагає самостійного розгляду), назву 
хоча б деякі "особливі прикмети", які дають змогу атрибутувати твори, що 
звучали на Форумі,як постмодерністські опуси.

Тенденція до м о в ч а н н я 9. Її радикальні вияви добре відомі: в музиці — 
"4\33” Джона Кейджа; в живописі — біле письмо Марка Тобі, незафарбовані 
полотна Роберта Равшенберґа; в кінематографі — годинний фільм корейця 
Нам Жун Пайка (і стрічки його послідовників) — без жодного зображення; в 
літературі — розділ “Поема в білому платті” з книги графині Щапової “Це я, 
Олена (інтерв'ю з собою)”, який складається з порожніх білих сторінок із 
припискою в кінці: "Поема в білому платті" перекладена всіма мовами світу” 
(як бачимо, повторюються відкриття раннього російського авангарду: "Поема 
кінця" Василіска Гнєдова (1913) була "чистою паузою"; можна згадати і білі 
сторінки" Малларме).

На Форумі молодих не було таких радикальних заявок. Але зверніть увагу 
на наскрізну тему в назвах творів: "Проростання тиші" (О. Гугель), "Хиталася 
тиша у небі" (Г. Овчаренко), "Музика з тиші" (Д. Копирін, Росія, — до речі, 
вихованець Львівської консерваторії), "Прогулянка в порожнечі" (В. Польова), 
"Вакуум/Ламент” (Яан-Бас Боллен, Нідерланди). Тиша і її варіанти — 
“концентрований” (порожнеча) й "абсолютний" (вакуум).

"Тиша" в музиці, її "німотність" (згадується хлєбніковське: "Немотичей И не- 
мичей /  Зовет взыскующий сущел") так чи інак "озвучується" — чи то довкіл
лям (як у Дж. Кейджа), чи волею композитора — виконавцями. Г. Овчаренко 
декларує "прагнення передати різні відтінки тиші" (своєрідна паралель до 
"відтінків" білого кольору в малярстві — як у роботах Марка Тобі, з однаково 
білими і все ж різними мазками) — "через нетрадиційні прийоми гри": 
безшумне дуття в інструменти при відкритих клапанах, постукування по 
клапанах тощо. О. Гугель хоче відтворити "дзвеніння тиші" (твір, на жаль, не 
виконувався). Л. Юріна обирає тишу "внутрішнього". У такий світ "людина 
поринає, заткнувши вуха": відтворюються "звуки, подібні до природних 

Закінчення. Початок у 9-му числі журналу.
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звучань людського тіла” (хм... амплітуда цих звучань досить велика й охоплює 
не тільки сферу естетичного. — О. 3.). Ідея тиші відчувається в підтексті про
грамового пояснення Intermezzo А. Загайкевич: музика ’’наче “зависла” між 
тим, що вже відзвучало, і тим, що має (чи може) відбутися”.

К о м е н т у в а н н я .  Воно пов’язане з ’’тенденцією до мовчання”, яка, 
окрім конкретної ’’німоти”, означає ще й нездатність (небажання) говорити 
про ’’доконечні істини” (І. Хассан). Завдання художнього змісту, естетичної на
солоди у творах не ставляться; вирішуються скорше завдання аналітичні, тех
нічні, ігрові. ”В основі концепції твору — процес розвитку інтервальної 
структури" (І. Гайденко). "Автор досліджує зміни персонажів п’єси за допомо
гою зміни концепції сприйняття часу" (С. Шмілович). "Концепція твору вихо
дить з метафізичного аспекту смерти як події, основаної на часі" (Я.-Б. Бол- 
лен). "Ідея нескінченносги усього сущого вибудовує концепцію твору" (І. Тара- 
ненко). Створюється враження, що головне для авторів — наукове дослід
ження проблеми часу.

Естетичний фактор, який витісняється з творів (вище говорилося про пору
шення рівноваги естетичного й ігрового), компенсується апріорною поетич
ною чи філософською авторською "прив’язкою". "Неоречевлена" художня 
енергія "сублімується" в словесному поясненні. Примат ігрового начала також 
потребує розширеної інструкції (розшифрування "умов" гри). У висліді музика 
"просякнута словом і словесністю"10. На літературно-аналітичний коментар 
перетворюються і назви, і обширні програми, ба навіть і сам твір, який стає 
ніби аналізом самого себе11. Таким є опус В. Польової — своєрідна метафора 
творчости: народження твору з хаосу думок, що напливають, із їхніх туманних 
уривків, неясних відчуттів12.

З в і л ь н е н і с т ь  в і д  ж а н р о в и х  з о б о в ’ я з а н ь .  Жорсткі 
жанрові'прив’язки, коли назва співпадала з жанровим визначенням (Симфо
нія, Увертюра, Рапсодія тощо) або уточнювала його (Іспанське каприччіо, 
Угорська рапсодія, Карпатський концерт...) порушувались і раніше, виявля
ючись у таких заголовках, як "Музика для..." (струнних, духових і т. ін.), 
"Композиція для..." (хору, оркестру). Потім з’явились і зовсім нейтральні: 
"Конструкція" (“Ілюзорні конструкції”), "Робота..." (“Нова робота” для 
флейти, фортеп’яно та ударних Дж. Гітека, "Ленінградська весна", 1991)13, 
"Матеріал..." (“Матеріал для довільного складу інструментів” Корнеліуса 
Кардью, "Варшавська осінь", 1993). Модифікуються і звичні назви, з’являються 
"Музика для друга" (чи не відлуння це "Каприччіо на від’їзд улюбленого брата" 
Баха?), або ж — так собі "простенько" — "Красива музика № 4” (А. Рабінович, 
“Альтернатива — 90”).

Жанрові визначення формували установку слухача, окреслюючи, за 
словами В. Шкловського, "сферу розуміння" твору. В мистецтві постмодерну 
твори не надаються до жанрових визначень. Деякі учасники Форуму прямо 
декларували "неприйняття “паралізуючого благоговіння” перед жанром” 
(Еґґерт Моріц, Німеччина); комцозитор "свідомо уникає будь-яких жанрових 
визначень своїх творів” (Євген Костінцин). їхні твори — це ’’текст", повністю 
емансиповані від будь-яких жанрових натяків. Французький структураліст 
Ролан Барт уважав, що "текст принципово відрізняється від... твору: це не 
естетичний продукт, а знакова діяльність; це не структура, а структуротворчий 
процес; це не пасивний об’єкт, а праця і гра" і т. ін.14 Нить його розміркову
вань підхоплюють інші дослідники. "Тепер твір — це “текст”, тобто співстав- 
ляги його можна не з будівлею, зведеною від підмурка до даху, а з купою 
каменів, дощок та інших матеріалів, із яких можна збудувати дім”15. "Проза 
ар’єґарду не надається до жанрових визначень. Це просто проза, потік письма, 
в який можна увійти і двічі, і тричі, нічого не впізнаючи довкола — неначе з 
кожної фрази вона починається з початку. ...Зникає не лише сюжет.., але й той 
стрижень.., який називався композицією. ...Ар’єґардна річ може розпочатись і 
закінчитися чим завгодно й однаково довго триває в усіх напрямах — 
континуум невагомости”16.
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Усе це повною мірою стосується опусів ’’Без назви” (М. Фельтман), ”Ab ovo 
ad infinitum”17 (І. Тараненко), ’’Хиталася тиша в небі” (Г. Овчаренко), ба навіть 
Тріо № І (С. ІИмілович) — попри традиційну назву останнього твору. В ці речі 
теж можна будь-якої миті ’’ввійти” і ’’вийти”. У цих та подібних ’’текстах” 
верховенствує ’’первинна” звукова матерія — розрізнені звуки, вигуки, подуви і 
постукування, перемежовані більш осмисленими музичними фрагментами, — 
що з неї слухач формує смисл, перетворюючись таким чином у повному сенсі 
слова на співтворця виконуваного опусу18.

Відмова від жанрових, драматургічних, композиційних правил означає 
свідломе наставления на д е к о н с т р у к т и в н і с т ь  цілого. Тут досить 
велика амплітуда: від фрагментарного дискурсу до нарочитого хаосу.

Фрагментарність ’’організовує” більшість текстів і по часовій горизонталі, й 
по стильовій вертикалі. У М. Фельтмана кожен такий фрагмент вимірюється 
одним звуком; у Є. Костіцина і С. Шміловича музичний матеріал перерива
ється довгими ’’зависаючими" паузами; у Я.-Б. Боллена розірваність підкрес
лена й візуально: виконавці (піаніст і скрипаль) наприкінці кожного фрагменту 
завмирають у "позиції" останнього звуку9.

Принцип нарочитого хаосу представлений в опусі В. Польової, де 
композитор моделює "звалище" звукового сміття, ніби розгортаючи метафору 
Анни Ахматової: "Когда б ви знали, из какого сора растут цветы, не ведая 
стыда’’20. Варіантом "звалища як картини світу"21 є опус "Ab ovo ad infinitum" 
для фортеп’яннош квінтету й магнітної плівки (І Тараненко), де зіштовхуються 
в одночассі різні музичні "експонати": п’єса П. Ґабріела "Піщана буря" з сюїти 
до кінофільму "Ісус Христос", українська балада у виконанні фольклорного 
ансамблю "Древо", авторські імпровізації для голосу, фортеп’яно, дитячих 
іграшок, імпровізація для блокфлейги тощо. Все це має символізувати ідею 
"нескінченности усього сущого". “Музична суспензія” ця не нова — ні за 
структурно-композиційним задумом22, ні за філософською "начинкою" глибо
кодумного авторського коментаря, але зате переконливо ілюструє типовий для 
ери постмодернізму е к л е к т и з м  як конструктивний принцип творчости.

Всередині постмодерну є свої розмежування, серед яких виділяють мета- 
реалізм і концептуалізм (із його різновидом — соц-артом). Форум не обминув 
їх, репрезентувавши постмодерн у його повному комплекті. Зразок соц-арту — 
з типовою для нього свідомою вторинністю (“грою зі знаками совєтської 
цивілізації” ) — п’єса Віктора Гончаренка “Ми будували комунізм...” для двох 
труб, фортеп’яно і струнних. Це й стилізація-реконструкція минулого (ости- 
натна, з "героїчним блиском" тема-пісня труб, яка викликає з пам’яти свєтлов- 
ське "мы яблочко-песню держали в зубах"), і — водночас — поминальна цьому 
минулому (трагічне ламенто струнних — "смычками страданий на скрипках 
времен"). Невмолимо відмірюють час баси, кластери фортеп’яно невідривно 
чеканять ритм траурного ходу, невмовкно звучить пісня-лозунґ. Поступово 
звучання розсипається, відходить у тишу, в ніщо, в нікуди... Поклик у "світле 
майбутнє", який привів у трагічне теперішнє.

Щодо метареалізму (“мистецтво метафізичних прозрінь, спрямоване до 
реальностей вищого порядку”24), то його вияви значною мірою пов’язані з 
"новим відкриттям релігії" . Заторкнувши всі стильові напрями сучасної укра
їнської музики (і створивши нову кон’юнктуру), це "нове відкриття релігії" 
саме в постмодерні набуло транскультурнош характеру, діткнувшись до всіх 
світових релігій. На концертах Форуму, окрім уже згаданого опусу Є. Костіци
на, до "метафізичних прозрінь" були спрямовані "Екаґрата" для ударних 
JL Юріної та Тлоссолалії" для камерного оркестру А. ЕЦетинського*.

Якщо п’єса JI. Юріної приваблює тембровою екзотичністю (п’єса написана 
для групи інструментів з характерними тембрами, близькими до звучання ін-

*3 буклету Форуму: "Екаґрата" (буквально — “зосередження”) у тібетській 
філософії — останній ступінь екстазу, стан повної духовної концентрації”.

Про 'Тлоссолалії": "Назва твору пов'язана з Біблією — книгою “Діяня Святих 
Апостолів” (П,4) і означає дар проповідувати чужими мовами, отриманий від Духа 
Святого”.
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сгрументів, що використовуються у тібетських релігійних ритуалах) і компо
зиційною цільністю, то Тлоссолалії" — адекватністю заявленій програмі (“у 
написаному творі автор керується ідеєю прислуховування до окремих звуків та 
інгервальних сполучень, метою віднайти їх глибинний, можливо, містичний 
зміст”, — сказано в буклеті Форуму). Акустичний простір у творі А. Щетин- 
ського густо заповнений різноголоссям натовпу — гулом, бурмотінням, екс
пресивними закликами-кличами. Короткі моменти тиші ще більше під
креслюють екстатичну наелекгризованість звукової тканини. Проповідницький 
тон заряджає твір потужною емоційною енергією.

Куди ж кличе "взыскующий сущел"?

Чому ж постмодерн, який уже понад ЗО років привільно почувається в 
західному мистецтві, "наздогнав" нас саме тепер? Щоправда, ми й раніше 
припізнювалися. Мистецтвознавець Б. Лобановський стверджує, що "для 
України характерні 30-літні ритми розривів між творчими епохами" .  Але така 
констатація нічого не пояснює. Чим для нас є постмодерн? Звичайним 
протестом молодости супроти нудного глузду? (В. Шкловський уважав, що 
"мистецтву буває корисно постояти на голові. Так ми відсвіжуємо наше 
сприйняття"27). Та чи не надто дрібно виглядає це на фоні попередників: для 
молоді 60-х (Сільвестров, Грабовський, Годзяцький, Зашрцев) занурення в 
авангард було формою внутрішньої еміграції, морального стоїцизму; натхнена 
їхнім досвідом молодь 70-х (Станкович, Карабіц, Ківа, Верещагін, Сасько) 
відчинила свою творчість перед усією європейською музичною традицією і 
власним прикладом допомогла "пробудитися" від соцреалізму старшому 
поколінню. Ми звикли в усьому вбачати глибокий, соціально детерміновани 
сенс і продовжуємо — за інерцією ̂ дошукуватись його і нині. А, може, 
сьогодні, коли аракчеєвщини в мистецтві немає, це лише звичайна "дитяча 
хвороба", спроба довести свою інакшість? Але ж не випадково постмодерн із 
його сприйняттям життя як хаосу28 увійшов у резонанс із нашим мистецтвом 
саме тепер, коли всі ми — всією країною — "впали в хаос"29?!

Чим нас потішить постмодерн — і чи потішить? — поки що неясно. В 
кожному разі, надміру шедеврів на Форумі не було. Ба більше, — як і всяке 
нове віяння, постмодерн дає карт-бланш не тільки талантам, а й графоманам. 
Згадується І. Стравинський, який говорив: "Якби мене запросили сьогодні 
виконати роль Шумана і привітати нового Шопена, мені, вірогідно, довелося б 
змінити його уславлену фразу в такий спосіб: “Не знімайте капелюхів, панове, 
адже він може бути й шарлатаном”30. Можна згадати і ще одного класика 
сучасности, Вітольда Люгославського, який зізнавався: "Коли я творю, то 
стараюся думати про п’ятдесяте чи соте виконання свого твору. Я часто 
запитую себе, чи буде подобатися мені оця невеличка музична деталь після 
сотні прослуховувань, а чи я втомлюсь од неї після п’ятдесятого концерту. 
Якщо моя відповідь на перше запитання буде “так”, то я використовую свою 
ідею, якщо ж "ні", то вона потрапляє в кошик для сміття”31. Боюся, що наші 
герої такого запитання перед собою не ставили. Є й інша небезпека: чи буде 
через пару десятиліть зрозумілий слухачам опус В. Гончаренка (як і інші 
соцартівські "тексти")? Чи не вимагатиме він пояснень у вигляді "короткого 
курсу історії КПРС" (втім, слухаємо ж ми, виховані в дрімучому атеїзмі, 
Літургії і Меси!).

Навзагал же можна — знов-таки словами Стравинськош — сказати, що 
більшість названих опусів — це скорше "звукові елементи", які "власне музи
кою ще не є... Це лиш обіцянка музики"32. І тому всі ці інтригуючі назви — 
"Проростання тиші", "Прогулянка в порожнечі", "У чеканні себе" і т. і. вигля
дають як метафора індивідуальности, яка ще не склалась і перебуває у виснаж
ливому пошуку свого неповторного "я".

Форум не вичерпувався постмодерністськими текстами. На ньому — хай і в 
меншому процентному співвідношенні — але звучала й інакша, дуже різна,
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музика (розмова про неї — це інша тема; назву лиш імена з якими пов’язую 
надії на майбутнє: Олександр Ґрінберґ, Марина Денисенко, Алла Загайкевич, 
Микола Ковалінас, Володимир Рунчак, Ігор Щербаков... — не тому, що все 
мені сподобалося, просто хочеться, аби читачі їх запам’ятали). І цей ось 
художній плюралізм якраз і радував, бо означав, що українська музика 
вступила в цивілізовану фазу, де діють не циркуляри й заборони, а закон само
розвитку культури, де мистецтво не прошкує стройовим кроком по одному 
’’путівцеві”, а (як мовив хтось) ’’живе у різні боки”, де замість конфронтації 
напрямків — їхня природна конкуренція без будь-чиїх претензій на стильову 
монополію.

Простір мистецтва — великий, у ньому є місце для ’’архаїстів і новаторів”, 
для безсмертних шедеврів і найнеймовірніших — на "злобу дня” — експери
ментів. Не виключено, що "порожнеча", в якій молодь зараз по-дитячому ба
виться "у чеканні себе", вже "проростає" новими художніми ідеями. Врахо
вуючи свій щювий досвід, нинішні молоді прийдуть у велике мистецтво і 
задемонструють фейерверк індивідуальностей. А на місце, що звільниться, 
рине новий веселий гурт юних "ідоловержців". Але варто б їм усім — і ниніш
нім, і завтрашнім — пам’ятати, що все-таки останнє слово лишиться за вимог
ливим слухачем, для якого, за мудрими словами одного з найтонших музикан
тів сучасности, це — “...струмування чистих, благодатних енергій, які омива
ють серце й освітлюють душу .

9 Див. /. Hassan. Making sense: the Trials of postmodern discourse. — In: New literary history. 
1987. Vol. 18. № 12.

10 А. В. Михайлов. Концепция произведений искусства у Теодора В. Адорно. — Сб. 
"О современной буржуазной эстетике". М., 1972. С. 164.

11 Роман Італо Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі подорожній" (Иностранная 
литература. 1994. № 4) поєднує в собі власне романну оповідь, її літературознавчий розгляд, 
аналіз читацького сприйняття і розкриття лабораторії письменницького ремесла.

12 Розтиражоване в багатьох творах зарубіжного постмодерну подібне завдання (досить 
прямолінійно вирішене В. Польовою) в українській музиці вже ставилося (хоч і в зовсім 
іншому стильовому контексті) — у другій частині Другої симфонії Б. Буєвського.

13 Аналогічні приклади можна знайти в інших видах мистецтва: збірка Сергія Сегея 
називається "Поетична робота № 175”.

14 Ролан Барт. Семиология как приключение. / /  Мировое древо. / /  М., 1993. Вып. 2. 
С. 81.

15 А. К. Якимович. Магические игры на горизонтальной плоскости. — Мировое древо. / /  
М., 1993. Вып. 2. С. 132.

16 Михаил Эпштейн. После будущего. О новом сознании в литературе. / /  Знамя. 1991. 
N° 1. С. 227.

17 “Від початку до безконечносте” (лат) Показовим є перегук назв. Один із концертів 
"Альтернашви-90” (Москва) називався “Від початку й до кінця” — за однойменним твором 
Л. Рубінштейна — А. Багіна для поета, фортеп'яно, флейта, віолончелі.

18 Згідно з Ц. Тодоровим, "текст — це лише пікнік, на який автор приносить слова, а 
читач — смисл" (Иностранная литература. 1994. № 4, с. 269). За словами Джона Кейджа, 
Марсель Дюшан "стверджував, що глядачі самі повинні доводити до кінця твір мистецтва". 
Кейдж поділяв цю думку, підкреслюючи: "Я потверджую... активну позицію слухача". 
(Разговоры с Кейджем. / /  Лабиринт. / /  С-Петербург — Екатеринбург, 1991. № 3. С. 226, 
227).

Відомий італійський учений і письменник Умберто Еко вважає вплив читача (додамо — 
слухача, глядача) на формування смислу головною структурною особливістю мистецтва 
постмодерну, розробляючи у зв'язку з цим теорію "відкритого твору" (коли будь-яке число 
інтерпретацій не може вичерпати його сенс).

19 “Ідея фрагменту” лягла в основу згаданого роману Італо Кальвіно. Його герой (Читач) 
купує книгу з друкарським браком: під однією обкладинкою зброшуровані твори різних 
авторів. Погоня за недочитаною книгою нічого не дає: щоразу це виявляється інший 
роман, і теж незавершений... Перші розділи десяти романів (стилізованих у най різно-
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маніїніших національно-стильових параметрах) і стають конструктивною опорою твору 
І. Кальвіно.

20 Ідея "звалища" — одна з наскрізних у мистецтві постмодерну. Див., наприклад, 
поетичний опус Олени Кацюби "Свалка" (“Звалище”) у "Лабіринті" (1991, № 3), в основі 
якого — словесні ігри: ланцюжок перетворень слів через заміну літер, розкладання слова на 
можливі складники тощо.

Якимович згадує про музей постмодерністської культури в Лос-Анжелесі, експозиція 
якого нагадує звалище: поміж експонатів і черевичок голлівудської зірки, й древні 
закам’янілості, й географічна карта Єгипту, і т. і. Щоправда, автор тут же завважує: "Хіба не 
бачили ми чогось подібного в нас? Бачили — у провінційному краєзнавчому музеї" — зі 
"звалищем слідів історії". (Цитована стаття, с. 133).

Умберто Еко також пише про колажний характер (на кшталт звалища) сучасних 
виставок поп-арту і "нового реалізму" (див. Умберто Эко. Средние века уже начались. / /  
Иностранная литература, 1994, № 4).

21 Так називається один із розділів статті А. К. Якимовича.
22 Колаж живого звучання і фонограми з багатопластовими нашаруваннями давно став 

"загальником" у "музичному постмодерні і вже має своїх “класиків” — хоча б ув особі 
Лучано Беріо.

23 М. Епштейн, цитована стаття. С. 221.
24 Там само. С. 220.
25 Слова відомого швейцарського теолога-модерніста Ганса Кюнґа. "Одним із 

найбільших завдань постмодерну, — пише Кюнґ, — є просвітництво самого Просвітництва, 
в тому числі від імени очищеної релігії. ...Перехід до модерну ні в чому так виразно не 
виявляється, як у поверненні релігійного начала, яке, зрозуміло, має амбівалентний 
характер. ...З релігійної точки зору нова констеляція постмодерну може бути визначена як 
екуменічна парадигма, яка передбачає єдність християнських церков, мир між релігіями і 
надію на спільноту націй. Майбутнє має лише відкриті, орієнтовані вперед, справді гуманні 
релігії і релігійність, які вивільняються психічно й соціально". (Ганс Кюнг. Религия на 
переломе времен. / /  Мировое древо. 1993. № 2. С. 72, 73, 75).

26 “Блокада Ленінграда, блокада авангарду і пожитгєвий штрафбат мистецтва”. / /  Голос 
України. 1994. 14. V.

27 Виктор Шкловский. Ветер наполняет наши паруса. / /  Литературная газета. 1984. 15. II.
28 І. Хассан вважає це специфічною постмодерністською епістемою (див. цитоване 

видання).
29 У зв'язку з цим назва п'єси В. Польової "Прогулянка в порожнечі" викликає дотаткові 

смислові асоціації. Згадаймо з чим пов'язує порожнечу Герман Гессе, описуючи минулий 
(тобто — наш) час: "Невпевненість і несправжність духовного життя того часу, який у 
багатьох інших сферах позначений енергією і величчю, ми, нинішні, пояснюємо як 
свідоцтво жаху, що ним був охоплений дух, коли він наприкінці епохи нібито перемог і 
розквіту раптом опинився віч-на-віч із п о р о ж н е ч е ю  (розрядка моя. — О. 3)\ із 
великою матеріальною нуждою, з періодом політичних і воєнних гроз, із раптовою 
недовірою до самого себе, до власної сили й гідности, ба більше — до власного існування". 
(Герман Гессе. Игра в бисер. — М., 1992. С. 31 — 32).

30 И. Ф. Сіравинский. -  М., 1973. С. 81.
31 W. Lutoslawski. On contemporary music and its future. / /  Finnish Music Quarterly. 1988. 

№ 2. P. 45.
32 И. Ф. Стравинский. С. 23.
33 В. Медушевский. Интонационная форма музыки. — М., 1993. С. 3.
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КУЛЬТУРА

Юрій ШЕРЕХ

НОВІТНЯ ОДІССЕЯ: МОЖЛИВОСТІ І ОБМЕЖЕННЯ

Леонід Большаков, родом з Чернігівщини, мешканець Оренбургу над Ура
лом, російськомовний письменник. Українському читачеві він мало відомий, 
еміграційному, можна сказати, майже зовсім ні. А мав би бути. Бо понад двад
цять років він працює над біографією Шевченка, зокрема від часу його виве
зення з Петербургу, 1847, до часу вивезення з Оренбургу, 1850. Про цей корот
кий період Шевченковош життя він опублікував кілька книжок, не один на- 
рис-статтю, зокрема в "Шевченківському словнику", 1976. Користаюся з наго
ди появи його тритомника тепер, "Быль о Тарасе", таки Оренбург, 1993, щоб 
упровадити нашого читача в Большаковську працю і в міру можливости поста
вити деякі крапки над кількома, навіть багатьма, "і".

"Бувальщина", так зватиму Большаковську "Быль", вся про аральсько-орен- 
бурзькі роки життя Шевченковош. Либонь, підсумок много літніх авторових 
студій. Кількість сторінок — 437 + 448 + 299, разом, заокруглено, 1180. Це про 
три роки. Шевченко прожив 47 років. У таких пропорціях біографія Шевчен- 
кова становила б 18 000 сторінок. Містка полиця в твоїй, читачу, книгозбірні. 
А ми завжди поспішаємо. Куди? Може, до нічого?

Ще хлопчаком... Скільки мені було рочків? Десять? Дванадцять? Я запов
зявся перечитати, звісно, в перекладі, "Одіссею". Старші мене застерігали: так, 
твір клясичний, знати його наче й належить, але ж і нуднющий! Що можна 
сказати в одному реченні, розтягається в Гомера на сотні рядків. Зовсім'інак
ше, але так само неозоро довго, геть пізніше, я долав десятитом’я "Шукавши 
втрачений час". Певна річ, не беруся порівнювати Большаковську "Бувальщи
ну" ні з Гомером, ні з Прустом у чому-небудь, крім розволіклости й довжини. 
Не знаю навіть, чи Большаков читав ці твори. У нього безліч асоціяцій з літе
раторами, але це всуціль автори російські, виглядає, що західний світ поза межами 
його, Большакова, виднокола для нього не існує. Про це трохи докладніше далі

Читацьке враження, — що оренбурзького автора вабить розпросторення те
ми, накопичення додаткових деталів, а не рух, не динаміка, — оте, а що буде 
далі? Пише він історію підневільних років Шевченка, а в ті підневільні роки 
поет-саддат, як правило, мав бути тільки об’єктом наказів і розпоряджень — 
куди пошлють, що скажуть робити, куди йти чи їхати. За винятком потаємного 
віршування та ще хіба епізоду Шевченковош приватною бунту, коли він вик
риває невірність дружини Ґерна чоловікові, бунту, що коштував Шевченкові 
сімох років посиленої неволі в Мангишлаку. Ще натяк на динамізм подій 
можна вбачиги в описі шторму на Аральському морі, але ж біографічність вик
ладу виключає тут читачеве запитання, — що буде далі? Бо читач знає, що 
Шевченко в тому штормі не загинув. Тож читацька реакція тут не — з перехопле
ним подихом — що далі? — а радше: не легко йому, бідному, доводилося.

Динаміка і напруження не зовсім, одначе, виключені. Річ у тому, що книж
ка має двох героїв. Один — Шевченко. Другий — сам Большаков. Шевченко 
потерпає, Большаков порпається по архівах, щоб виявити деталі життя Шев
ченка й навколо. Ось прогалина в наших відомостях про поетове життя. Шу
каймо по архівах, — одному, другому, третьому, в Оренбурзі, петербурзьких 
різних, київських, інших, інших. У спогадах сучасників, часом у цілком, здава
лося б, неймовірних, відомчих реґіональих публікаціях. Можна перерити тон
ни пожовклих паперів і — знайдеться? не знайдеться? Просто як шукання зо
лота — натрапиш на золотоносну жилу чи даремно промарнуєш дні за днями.
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Не знаю, скільки місяців чи років витратив Большаков, охоплений лихоман
кою золотошукача, по архівах, у задушному майже безповітрі паперових схо
вищ. І часом його жадоба відкриття заражає читача і прискорює його, читача, 
пульс. А надто, коли знахідка стається, коли шукане золото історичної правди 
таки виявлено, знайдено, коли порожнеча в наших знаннях — нарешті! нареш
ті! — заступається неоціненними фактами. От ми не знали, що робив Шевчен
ко, скажімо, 5 липня 1848 року, — і от ми вже знаємо. Це інтерес, крім усього 
іншого, спортовий — виграю? ще ні? навіки програю? Тоді сам автор не може 
стриматися від вигуку захоплення, — так, самим собою. Як цирковий акробат, 
здолавши простір під банею цирку, в майже перельоті з трапеції до трапеції гу
кає — voila!, тільки що Большаков не виявляє знання французької мови, навіть 
у циркових межах, і радше загорлав би: Ага, знай наших! Або: Нема таких 
фортець, що ми не взяли б! Сильніший ефект був би напевне, якби автор не 
виявляв назовні свого захоплення собою, але фігура умовчання не належить 
жо частих стилістичних засобів у арсеналі Шевченковош біографа.

Так чи так, часом у таких випадках і читачеві нелегко утриматися від захоп
лення — еврика! — або від нетерпіння, і тоді статично-розлогий плин біогра
фічної, вкрай детальної оповіді здіймається ніби гребенем хвилі. Тоді й спокій
ніший читач не втримується від того — а що далі? Коли вже, нарешті? Але це 
поодинокі місця в таки порядно одноманітній, спокійній течії, що приносить 
не поспішаючи один деталь за одним, і виклад робиться — не біймося слова, 
адже його вживали старші ще в моїй родині, говорячи про ’’Одіссею", — роби
ться нуднуватим, і читача бере спокуса проминути цю сторінку або й — у не
терплячіших — відкласти всю книжку вбік. Кажу це з погляду того читача, що 
зветься ’’широким”, а не фахівця з Шевченкової біографії. Але часом накопи
чення подробиць, зв’язаних із Шевченком тільки дуже й дуже побічно, може 
навіть знавця хилити до сну й знеохочувати. То більше, що стилістичні засоби 
Большакова не надто багаті й повторюються — ті самі — в різних ситуаціях.

Програму включення матеріялів до біографії Шевченка він формулює як- 
найвиразніше сам. Ця біографія повинна включати біографії всіх людей, з яки
ми зустрічався поет. Де нема біографій, — бодай прізвища. Тому знаходимо 
тут усе, що тільки Большаков міг знайти: список прізвищ солдатів, які брали 
участь у тих самих походах, що поет, список прізвищ матросів на тій самій 
шхуні, список пересельців за ті роки, що в Орську жив Шевченко, список гу
бернаторів Оренбургу від заснування міста до часу Шевченка, навіть список 
тюремних в’язнів з часу Шевченковош арешту (правда, неповний). Хоч здебі- 
льша поза прізвищами ми не довідуємося нічого, а з прізвищ мало витягнеш. 
Кожний список — радість авторові і гордість: от, досі ніхто не знав, а от я 
знайшов! Voila! Так і з подіями: безліч деталів знайдено, багато істотного — ні. 
Ось аральська експедиція — докладно довідуємося про роботи команди, але 
здебільша невідомо, які ж були обов’язки й праці саме Шевченка, крім малю
вання краєвидів; і, прочитавши всі три книжки, ми так і не знаємо, чи Шев
ченко брав регулярну участь у корабельній службі і в авралах. Кілька разів ав
тор твердить, що так, брав, але на це жадігих документів чи спогадів не наво
дить. Знаємо лише, що Шевчеігко не жив з матросами спільно (жив з офіцера
ми), і можливо, отже, що його не обтяжували матроськими обов'язками, було 
б це і природно, і логічно.

Так з людьми, так і з подіями. Маємо добру інформацію про холеру в 
Оренбурзі, хоч Шевченко тоді там не жив, про полюваггня на тигра, про бурі й 
штилі на Аральському морі, день попри день. Причетні документи наводяться 
повністю або в дуже широких витягах. Переїзд з Петербургу до Оренбургу роз
глядається день за днем і станція за станцією. З Оренбургу до Орської фортеці — 
день за днем. Так і з Орської до Кос-Аралу/Раїму. Буває, що Большаков, сторінка
ми цитуючи труди і дні Аральської морської експедиції, схаменеться й запитає сам 
себе, — що властиво, він пише — історію експедиції чи біографію Шевченка.

Але відповідь він знаходить одразу: і Шевченко брав участь у експедиції, 
значить, нема різниці між звітами про експедицію і життєписом поета. ’ТІред-
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вижу упрек, — пише він, — меньше всего пишу о Тарасе. С упреком согласен. 
Но с оговоркой: мне важен портрет в интерьере”, ’’интерьер” же туг — время и 
край, люди и нравы” (2,25). I: ’’...нужно знать все биографии, всех людей, в 
разное время общавшихся или связанных с Шевченко” (2,267). І нападає на 
тих, хто цього не дотримується. Вони, мовляв, ’’снимают вроде бы сливки, все 
же остальное выплескивают. А ’’остальное” это ничто иное, как время, эпоха” 
(1,211). Бо сам він ”не отодвинул от себя ни один, пусть мельчайший, доку
мент-штрих, хоть что-то добавляющий к характеристике его времени, место 
его обитания, людей, его окружавших” (2,17). Іншими словами, коли тобі ціка
ві суниці, треба описати ввесь ліс і сусідні галявини, коли пишеш про щупаків, 
схарактеризуй усі риби, прихопи й рибалок, і різні способи рибальства, всі ри
бальські пристрої — так можна йги далеко. А що можеш забути про суниці, 
про щупака, ну...

Відколи існують люди і людська творчість, існує дві школи пізнання — ек
стенсивна і інтенсивна. Не тут пробувати доводити, що одна з них вартісна, 
друга ні. Інтенсивна, звичайно, вимагає знання перспективи, більше самодис
ципліни, вишколу, суворішої методології. Большаков належить до екстенсивіс- 
тів. Тому, зокрема, і тисячі сторінок. І нудяться бідні читачі, і відкладає дехто з 
них недочитані книжки. Аморфність образу і мислення. Тому таке розволікан
ня тексту, яке в Большакова шириться не тільки на добір фактів, а й на саму 
його мову. Типово для Большакова, що казане ним раз-по-раз повторюється. 
Що можна сказати словом чи реченням, говориться трюма. Приклади незчис
ленні, обмежуся на одному: ’’Назначение на Аральское море... расценили не 
иначе как опалу. Подчеркну это еще и еще раз — обстоятельство из важных” 
(2,14). Тут усі слова зайві, крім "Назначение на Аральское море расценили как 
опалу”. Усе інше — балясг, порожнеча. Якби книжки Большакова мали добро
го редактора, який повикидав би всі триплікації, всі зайві слова, обсяг книжки 
зменшився б на ЗО відсотків, а зацікавлення читачів відповідно б зросло. Тро- 
єкнижжя Большакова — як фільм, знятий прискорено (себто з уповільненими 
наслідками). Хто хотів би дивитися на такий фільм цілий, увесь уповільнений? 
Я — напевно ні.

Але будьмо справедливі: уповільненість Большаковського тексту часом має і 
позитивний ефект. Незалежно від логіки, з повтореннями за повтореннями, 
нагнітання однакових або однотипних фактів і образів може витворювати в чи
тацькій свідомості певні напівсвідомі синтетичні образи. Назви станцій між 
Петербургом і Оренбургом забудуться, але враження безвихідної відкригосги 
(так, саме так) Російської імперії лишиться. Календар переходу через казахські 
пустелі теж западеться в непам’ять, але концентрована уява каракумської не
людяносте невигладна. Постійне нагадування про те, що Микола І не спускав 
з ока ув'язненого Шевченка, витворює хоч-не-хоч асоціяції з павуком у центрі 
свого павутиння і безсиллям жертв-комашок у тенетах липкої сітки.

У лінійній чіткості ущільненого лінійно-ощадного тексту, можливо, такі об
рази не творилися б так певно.

2
Тепер про другого героя Большаковського троєкнижжя. Першим мав би бу

ти сам Шевченко. Цього в Большакова не вийшло. Либонь, і не могло вийти в 
вибраному автором підході. Він потонув, образ Шевченка, в деталях природ
ного і людського оточення. Наївна спроба врятувати становище позірним від- 
чиганням час від часу думок поета (“Из головы его не шел вечер двадцать пя
того ” або "Представлялось, как разворачивается астрономическая съемка” то
що) можуть викликати тільки легку посмішку — звідки може автор знати, що 
було в голові Шевченка? Такого роду натяки на белетризацію не спроможні 
виявити хід думок Шевченкових, то більше, що думки, які вкладаються у 
свідомість поета, не виходять поза межі трюїзмів. Ми вже бачили, першим ге
роєм розвідки-роману стало оточення Шевченкове. Другим — став автор сам. 
Цього він не ховає, повсякчас він втручається в текст, коментує, полемізує, ха
рактеризує. У певному сенсі текст Большакова не тільки, кажучи німецькими
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словами, Eizahlung, оповідання, а і Ich-Eizablung. Розповідь від своєї особи і 
про себе.

Образ Шевченка в цьому тексті шукають, образ оточення знаходять, образ 
автора дано, як повітря, і він незмінно тут — в оцінках, коментарях, інтонації. 
Читач може хотіти ввійти до його світу або не хотіти. Частіше читач волів би 
свободу від такого проводу, але читача не питають. Його беруть за руку, ведуть 
і повчають. Свободу від автора читач мусить вибороти, шлях до свободи — 
знайти самотужки. Щоб цього добитися, щоб без поводатаря рушити до людей 
сорокових років Шевченкового сторіччя на Оренбурщині, щоб розвіяти чар (у 
доброму і злому значенні), урок, накинений автором, людиною іншого століт
тя і інших соціяльних структур, і інших лімітів у баченні світу, парадоксально,
— читач мусить боєм прокласти свій власний шлях до Шевченка — простіше 
кажучи, усунути посередника-автора. Це акт невдячносте й жорстокосте суп
роти автора — адже без автора не було б і книжок, а розслід свіжо зібраних 
фактів — незаперечна заслуга впорядника.

Але з усіх можливих чеснот кожного автора-історика чеснота скромности й 
самоусування найменше належить Большакову. Посередництво автора стає 
чимраз виразніше настирливим і — зайвим. Замість двійки ’’Шевченко з його 
оточенням” — автор, читач мусить сам переключити твір на іншу двійку — 
’’Шевченко і він сам, читач”. Не без жорстокосте була ’’війна” автора проти 
Шевченка; у другім ’’бої”, проти автора, в ім’я своє і Шевченка, читачеві загро
жує потреба ще більшої жорстокосте. Гаслом французької революції колись 
було Les aristociates aux lantemes! — аристократів на ліхтарі! Вважаймо, що наш 
вік цивілізованіший, і не тягнімо Большакова на ліхтар. Навпаки, подякуймо 
за його працю, за любов його до Шевченка. А все-таки, все-таки будьмо тверді 
у вияві принесеного автором і відлученні актора від його книжок. Ми ж зголо
силися* читати троєкнижжя про Шевченка, а не про Большакова. Коли дитина 
виростає, мамці-годувальниці кажуть спасибі за молоко, за піклування, але від
силають додому. У дитини вже є зуби.

Здається, найкоротший шлях до образу Автора (починаю тут писати це сло
во великою літерою, бо відтепер говориться тут не про Большакова тільки, а 
про синтетичний образ у його прозі) пролягає через політику. Нерадо пуска
юсь в її хащі, в її воістину непрохідь чорних пісків, справжніх Кара-Кумів, хоч 
не природою, а людиною роблену. Але мушу.

Восени 1845 р. Шевченко написав ’’Кавказ”. Серед багатьох тем і проблем 
цієї поезії центральною є ідея\тема російського імперського колоніялізму. 
"Послання” в війонівському сенсі цього слова тут сформульоване в чотирьох 
рядках звернення до народів Кавказу в їхньому нерівному двобої з петер
бурзьким колосом, відтоді запальних, тепер хрестоматійних:

Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас сила
І воля святая.

Запам’ятаймо: не тільки правда, не тільки воля, а і сила!
Не пройшло й двох років, як Шевченко опинився в іншій зоні російської 

колоніальної агресії. І опинився в солдатській шинелі, з призначенням бути 
виконавцем цієї агресії. Не треба бути глибоким аналітиком, щоб зрозуміти, 
що найглибша трагедія Шевченка в ті роки полягала не лише в забороні писа
ти й малювати (про що дуже багато в книжках Большакова), а і — насамперед
— у примусі боронити те, що ненавидів, з чим кликав боротися всією силою. 
У троєкнижжі Большакова про цей конфлікт ні слова, "Кавказ” не згадано ні 
разу. Ні однісінького разу. Правда, ’’Кавказ” не в Оренбуржчині писано. Але 
мораль pars pro toto знають і діти. Здавалося б, однією з центральних проблем 
шевченкознавця мало б бути: — чому не постало другого ’’Кавказу” — 
аральського? Але на це в троєкнижжі і натяку нема. Зміна поглядів? Побо
ювання? Тактичні міркування? Мовчить у своїх поезіях Шевченко. Ніяк не 
аналізує його мовчання Автор. Але Шевченко мусів мовчати1. Чи мусів Автор?
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Зустрічі з казахами на сторінках "бувальщини” трактовано не раз. Пере
важно сумирний це народ, якого сильно утискують розбишаки-февдали, що 
здебільшого виступають туг під ім’ям хівинців, визискувачів і грабіжників. 
Бідні казахські жертви своїх февдалів знаходять порятунок у добрих ’’урусів”, 
людей шляхетної душі і найкращих намірів. Знайомі мотиви, чи ж не правда? 
Росія завжди безкорисливо визволяла народи на всі чотири сторони світу, аж 
поки, мовляв Олександер Блок, —

...хрустнет ваш скелет
в тяжелых, нежных наших лапах.

А тим часом ”им спокойно вблизи русского форта, они под защитой”, ’’они 
перейдут к русским, которые* как до них дошли слухи, не грабят и не обижают 
киргизов”. Такий тон, таке насвітлення панує. Але не треба спрощувати. Є в 
Большакова і інші оцінки, аж до прямо протилежних. Росіяни діють, 
виявляється, не для добра населення, а ”в интересах России и науки”. І раніше 
чи пізніше росіяни сподіваються на війну й завоювання. Поки що вони 
вивчають, але ”в случае военных действий...”, ”в случае военной экспедиции с 
целью завоевания ханства...’’, наука наукою, а все підпорядковане розвідці, — 
на далеку мету — завданню здобути Індію, її багатства й вихід до "теплих 
морів"... Іде глуха, але непримиренна війна з Англією, справжнім ворогом, і в 
цій війні і казахи, і Хівинське ханство — тільки пішаки. Боротьба ведеться на 
вищі ставки, Нагадаю, що Хіву росіяни таки атакували і окупували нарешті 
1873 року. Може, з допомогою мап, складених аральською експедицією.

Нехотячи, раз-по-раз Большаков не може не обмовитися про справжні 
почуття між росіянами і казахами. Він не може не визнати: "Киргизы боялись 
хивинцев и не доверяли русским". А от конкретна ілюстрація комплексу 
взаємної "любови" казахів і росіян: "Несмотря на наружное дружелюбие этих 
аксакалов..., не трудно было видеть по их глазам и выражениям лиц, что если 
бы мы были не так хорошо вооружены,то они не упустили случая доставить 
нас в Хиву" (цитата з Бугакова, вона не викликала заперечень у Большакова). I 
відповідно, учасники групи Бугакова виходили завжди не поодинці і озброєні 
штуцерами — і то не проти тигрів, а проти кожного місцевого, аборигенного 
homo sapiens. А коли ми вже при тих обставинах життя в загарбаних ново- 
освоюваних землях пустилися до латини, то нам широко й беззастережно 
можна застосувати іншу латинську максиму як формулу епохи того раннього 
або хижацького колоніялізму: у тому двонаціональному Приараллі homo 
homini lupus est.

Так отже, з ким тут Автор? З тими, що говорять про блашденствіє казахів 
(нагадаю: вислів Шевченків, з "Трьох літ"), чи з тими, що бачать мертвий хват 
Миколаївської імперії на горлянці свого, і давнопідбигих, і новоколонізованих 
народів? І якому з цих двох письменників вірити — Шевченкові чи 
Большакову? І як можна знати друге і проповідувати перше?2

Гадаю, що ця — кричуща, так, — суперечність з’ясовується бодай до певної 
міри, коли згадаємо дати життя Большакова. Шевченківський словник подає, 
що Автор народився 1924 року; що він став членом КПРС з 1943 р. Це 
імплікує, що він усе життя провів у радянській системі. Роблю висновок, що 
творче життя Автора проходило під зорями Сталіна, Хрущова, Брежнєва. Що 
"їхню мудрість і мудрість їхньої доби він усотував, не міг не всотувати, 
безперервно з самого дитинства. І тільки її. Що він, інакше кажучи, був 
найідсальніший можливий кандидат на homo lupinus. (Це вже остання нова 
латина в цій статті. Більше не буду. Але цікаво протиставити зразки людини: 
homo sapiens — homo lupinus — homo sovieticus). He буду спекулювати, як 
багато могло лишитися мудрого (sapiens) у цій підданій безнастанному експе
риментові людині недоторканим, може, більше, ніж ми думаємо, навіть якщо 
вона не бунтувала, не ставала дисидентом. У нашому контексті важить, що в 
homo sovieticus елементи першої формації — sapiens — могли поєднуватися 
цілком алогічно, ірраціонально з вовчими. Конкретно, людина могла, не від
чуваючи суперечносги, вірити в дружбу народів і в нищення народів, тотальне
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або часткове. Кримські татари не були єдиним прикладом. І могла та ви- 
плекана відповідно людина вірити і в поневолення казахів і в їхнє щасливе 
життя.

Не треба тут прикладати саму лише логіку. Я вірю Большакову: коли він 
трактує казахів як друзів і коли він схвалює їх колонізацію, що не може, 
кінець-кінцем, не вести їх до розчинення в общеруському казані, вірю, що він 
діє і говорить щиро. І, може, так само, коли він вижидає за борт історії 
Шевченків "Кавказ” і коли не помічає конфлікту, може, вирішального в ті 
роки його життя, між Шевченковою зненавистю до імперії і — в її салдатській 
шинелі і на її мушгровому ІІЛЯЦІ і в розвідчій діяльності — служінням їй. Для 
Шевченка туг трагедія і змагання за людину в людині, для Большакова — 
поверхове явище, що ледве чи заслуговує навіть на згадку.

Перетворення на homo sovieticus для людей мого покоління (народжених 
1908), для людей, що потім жили роками на Заході, совєтизація — глибока 
рана. Для людей покоління і біографії Большакова — природний процес.

Совєтськість — тяжка хвороба, для багатьох, може, невигойна. Хвороба ця 
не була вичерпно вивчена і показана. Як і інші хвороби, вона не ганьба, а біда 
чи лихо. (У слабкій формі я теж колись перехворів був на неї).

Крім глибинних ураз, хвороба совєтськости виявляється і в симптомах 
поверховішош характеру. Назву один-два з них у застосуванні до Большаков- 
ського троєкнижжя. Вони дрібні і поверхові, але мають свою вимову, і чи не 
краще було б їх позбутися.

Легка белетризація викладу біографії Шевченка дозволяє Большакову 
безперешкодно впроваджувати суб’єктивні асоціяцщ що їх породжують у його 
свідомости факти життя Шевченка. З чим і з ким він асоціює те, про що 
пише? Що ближче авторові, де він у себе вдома?

Якби наш Автор виділив і зібрав бодай свої персональні асоціяції фактів 
біографії Шевченка з іншими історичними особами, можливо, він і сам би 
здивувався, до якого образу Шевченка це веде читача. Спробую таке зведення 
зробити.

Несподівано, виринають одне по одному імена російських полководців, на 
морі й на суходолі. Маємо туг Суворова, Кутузова, Нахімова, Єрмолова — 
приборкувача, нещадного й безжалісною, Кавказу, — будівничих імперії, 
завойовників і експансіоністів. Не знайдемо, приміром, Наполеона або Ша- 
міля! З сучасників і знайомих Шевченка Автор виразно підтягає на цей п’єде
стал Бугакова, керівника аральської експедиції. У приватному житті Бутаков 
міг бути кришталево порядною людиною, але на Приараллі — ми це тут уже 
згадували — він мав військово-аґресивну і розвідчу функцію. До лицарських 
провідників агресії й національного поневолення суміжних народів у пантеоні 
Автора примхливо додаються предтечі комуністичного перетворення Ро
сійської імперії, так звані "революційні демократи”, ’’прогресивні діячі” тощо, 
від Пугачова (до речі, добитого Суворовим) через Чаадаева, звичайно і 
многоразово — Бєлінського, Добролюбова, Чернишевського, Герцена, Сал- 
тикова, а далі, ну, ясно, Горького, Леніна, Хрущова (якого блюзнірчо навіть 
порівняно з Шевченком, мовляв, Микола І заборонив Шевченкові писати, а 
Брежнєв вимагав, щоб Хрущов не писав спогадів: ’’Нелегко было и отстав
ленному от дел Хрущову” — 1,215: — підкреслюю це ”и”).

Додаймо до цюго калейдоскопу російських діячів пера, чиї імена рясно 
розсипано на сторінках троєкнижжя, — сам тільки Пушкін згаданий 15 разів! 
Не так з українськими письменниками. На всі три томи є на них три згадки 
(три на понад тисячу сторінок!) — по одній — П. Куліш, Костомаров і — Бог 
знає чому — Мисик. Висновок тут простий і виразний: Шевченка начисто 
вирвано з української духової і літературної традиції і цілковито розчинено в 
імперсько-російській.

Імперсько-російська ідеологія, світовідчування виявляються і в оцінках тих 
явищ, про які пише Автор. Обмежуся на небагатьох прикладах з великого їх 
числа.
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Автор захоплений величчю російської фльоти. "У русского воєнного моряка 
сила необыкновенная — это доказано, при том не раз"; ще раз, через п’ять 
сторінок звідси, — імена Бутакова і його команди ’’для всех моряков не отде
лимы от славы флота, в самой душе его истинных сынов-офицеров”. Чи до 
цих славетних традицій належить неспроможність оборонити Крим у війні з 
Англією й Францією тощо, 1853, або повний розгром фльоти японцями під 
Цусімою,1905, автор розумно не згадує.

Але й сам ’’русский народ” у цілому ’’способный потягаться со всякими 
ветрами”. Чи під цим ’’русским народом” треба розуміти самих росіян, чи всіх 
підданих імперії, ніде не визначається. Принаймні на сг. 1, ’’русские люди” 
включають і українців, і киргизів. Шевченко, за Автором, з одного боку, 
належить до цюш ’’русского народа”, з другого — тільки прагне злитися з ним, 
добровільно приєднуючися до всіх праць і негод корабельних, незалежно від 
того, чи мусив — на що не подається ніяких документальних чи спогадових 
потверджень. Твердження це, повторене не один раз, не спирається ні на що, 
крім того, що поет був з ’’трудових мас” і не був "білоручкою”.

Навчені таким досвідом, ми вже ладні трактувати "страну" (в твердженні 
про "известность на всю страну" Орсько-Халіловськош металюрґійнош 
комбінату) не як відповідну республіку (Російська Федерація), а як "общесоюз
ную". Петербург для Автора "дорогой". Прикметники "отечественный" і "со
ветский" для Автора компліментарні, а раз, дивним дивом, стають навіть 
"інтернаціональними".

Автор, як і його дійові особи, любить згадувати нагороди, від якої б влади 
вони не походили, аби та влада була загальноімперська. Місто Орськ дістало 
орден трудового червоного прапора — чудово! (Червоний прапор тепер не 
зовсім у моді. Автор називає його "трудовой орден"). Бугакова обрано до Гео
графічного товариства. Автор поспішає додати, що диплом підписав "соб
ственноручно... великий князь Константин Николаевич". Чудово! Бутаков 
склав мапу Аральського моря. Вона "удостоилась похвалы самого государя 
императора". Знаменито! Лизогуб дістав за хоробрість "почесну золоту шпагу". 
Вона була "на виду у всех, кто приходил". Ще б пак! Захоплений і Автор. 
Мабуть, і ми з ним і з гостями... Режими змінюються, але влада є влада, орден 
чи похвала лишається, пишаймося. Тільки як це Шевченка не "удостоїли" ні 
ордену, ні похвали?? "Экой хахол! Не знает параду", — писав Шевченко про 
високі нагороди.

Тільки в одному випадку Автор виявив незалежність від недавнопанівних 
оцінок. Але лише для того, щоб приєднатися до офіційщини перед
революційної. Кажу про ставлення Шевченка до церкви і релігії. Показалося, 
що він не тільки не був атеїстом, а що душа його була "истинно христианская, 
православная" і то до такої міри, що "пройти мимо церкви было для него выше 
сил". Як просто можна розв’язувати дуже непрості питання!

Можна б уже перейти до деяких висновків. Але спершу двоє слів про, 
здавалося б, більше або й цілком приватно-біографічний аспект оренбурзько- 
аральських років. Автор раз-у-раз наголошує на тому, що під час аральської 
експедиції, зокрема в Раїмі, Шевченко приятелював з російськими офіцерами, 
особливо Бугаковим і Поспєловим. Він припускає, що Шевченко навіть вірші 
свої читав Бутакову. Підстава — що він мешкав не з матросами, а в іншій 
групі. Здається це малоймовірним, не більше, ніж форсоване не так давно 
твердження про приязнь Шевченка з Бєлінським, Добролюбовим, Черни- 
шевським. По-перше, з огляду на загальну суворо ієрархізовану структуру 
тогочасної російської армії. Навіть в обставинах експедидійної ізоляції від 
недріманних очей вищого начальства. А головне — звернім увагу на те, як 
часто в ці місяці з'являються в його поезіях мотиви самотносги, лексеми сам, 
самотній, самота, самотина, одинокий і — ще важливіше — повна відсутність 
образів тих можливих друзів, звертань до них, діялогу. Сам Автор визнає (у 
випадку Поспелова): "Тепер обіймалися по-братньому. І при зустрічі, і на 
прощання. Розмовитися на вільні теми, на жаль, не довелося".
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Чи не належать думки Автора про приязнь Шевченка з Бугаковим чи там 
Поспєловим до "братньо-любовних" припущень Автора, як і подібні силку
вання показати "народодружні" почуття і вчинки у ширшому, національному 
пляні? Чи не діє тут те, що по-англійськи влучно зветься wishful thinking, так 
було, бо так мені хочеться?

У кількох місцях свого троєкнижжя Автор критикує академістів, — 
професійних біографів і коментаторів Шевченка. За його прикладом, але уже 
на його адресу я зібрав тут ув один рахунок закиди самому Авторові. Зібрав 
дещо з його сумнівних, а то й упрост хибних тверджень, припущень, перекру
чень. Якщо я маю рацію, це поважний рахунок. І сплатити його буде важко. 
Бо йдеться не про поодинокі недогляди або фактичні перекручення. Таке теж 
є, але я радше думаю тут про зсунення перспективи в загальній характеристиці 
поета і людини Шевченка. Коротко: Шевченко, особа і поет, був людина 
власного мислення, поведінки й світовідчування. Зокрема людина, цілком 
вільна від спотворень імперським мисленням. Автор — людина, закута в 
кайдани-шабльони імперськости. Та ще в совєгській редакції. У таких 
обставинах накладення образу Автора на образ Поета не могло дати 
адекватного образу Поета. Могло бути — і так воно і є — багато цікавих 
деталів. Але не могло бути правди в цілісному образі. І не може бути в дальшій 
праці Автора, якщо він не визволиться з полону міражів імперського 
світобачення. Таке визволення не неможливе, але воно не легке, надто особі, 
що жила в ті роки, коли він жив, і біографія якої була визначена добою. Не 
про провини Автора я тут писав, а про його біду. Едіп не був свідомим 
злочинцем, але Мойра не могла не знищити його. Мойра Російської імперії, 
революції в цій імперії дуже часто нищила людей фізично. Часто — духово. 
Випадок Автора — отой другий. Совєтськість метиться на людях страшно. 
Російська імперськість у двадцятому столітті — тепер здебільша в її совєгській 
(чи комуністичній) формі, напевне знищить ще не одного діяча, як знищила 
вже багатьох. Не буду називати прізвищ жертв у минулому і кандидатів на 
жертви в майбутньому. Це і письменники, і політики, і те, що зветься 
совєгським жаргоном — "простой советский (чи то “русский”) человек”. Як у ви
падку СНІДу, загальних ліків або щеплення на цю хворобу поки що не знайдено, 
крім внутрішньої революції, очищення, що поточно зветься дисидентством.

Хочу вірити, що malum sovieticum (або й mors sovietica) лікувати таки 
можна. Але треба великого зусилля самого "пацієнта". І треба щеплення інших, 
несовєтських культур. У випадку нашого Автора про перше може сказати 
тільки він сам. У другому я схильний до негативної відповіді. На початку цього 
розділу ми бачили, що в колі Авторових ремінісценцій непомірно розрослася 
російська частина (в її совєтському доборі) і майже заглушила українську. Тут 
можна додати ще одне спостереження: західноєвропейського в колі Авторових 
асоціяцій і ремінісценцій взагалі нема. Коли, звичайно, не згадувати двоє 
посилань на Енгельса, що єдиний репрезентує тут позаімперські культури. Але 
хто б наважився на таке блюзнірство супроти західних культур!

Як вірус СНІДу, як спірохета сифілісу можуть бути впізнані не лише з 
велимасштабних травматичних перетворень, психологічних та фізичних, так 
mors sovietica виявляється і в дрібніших деформаціях аж до суто стилістичних. 
Не маю завдання говорити тут докладно про стиль Большакова. Сподіваюсь, 
що кілька прикладів, хай і більш-менш навдогад вихоплених, дадуть уяву про 
те, що маю на увазі.

Серед оренбурзьких знайомих Шевченкових сумної слави зажив Микола 
Ісаєв, полтавського роду, Шевченком портретований. Як чотири роки тому в 
Києві донос Олексія Петрова перервав вільне життя Шевченка, так тепер 
донос Ісаєва поклав край відносно безжурному життю поета в Оренбурзі. 
Большаков згадує Ісаєва не раз. Кожного разу в супроводі далеко не комплі
ментарних епітетів: пакостник Исаев; смазливый соблазнитель; мерзавец- 
блудодей; эти людишки; подлец Исаев; отвратительное предательство; подлая 
душа Исаев; маленькая душонка Исаева... Усе це на якому десятку сторінок...
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Порівняймо з попередниками Большакова, біографами Шевченка. У 
Ол. Кониського (1897— 1901) я налічив уживань імени Ісаєва сім випадків, з 
лайливим епітетом — один (“лиходійні вчинки”). У монографії Павла Зайцева, 
1939, друге видання (перше, як відомо, не вийшло друком через воєнні події)
— 1955, англійський переклад 1988 — попри трохи солодкавий тон і деяку 
застарілість, і досі, мабуть, найкращій біографії Шевченка (Большакову вона, 
виглядає, лишилася невідома, хоч автор міг би довідатися про неї хоч би з 
книжки М. Шаґінян, 1941), — так от у Зайцева я налічив 4 згадки про Ісаєва, 
епітет тільки раз, і то не лайливий, а злегка зневажливий (“молоденький пра
порщик”). Большаков, як бачимо, різко відмінний від своїх заслужених попе
редників. Чи на його користь? Сам Большаков здивовано згадує: "Уди
вительно, но сам Тарас нигде Исаева не упоминает" (3, 206). Думаю, що не 
"удивительно". Стиль Большакова відмінний. До революції, до сталінізації 
таким стилем писали в так званій лубочній казенно-примітивній літературі. 
Пізніше — Сталін, Жданов, "Правда" та її імітатори.

Ще кілька зразків стилю — коментаря вони, як правило, не потребують.
З репертуару штампів: "Софья, конечно, виновата — не блюдет своей и 

мужниной чести" (3, 220), "...единению двух пламенных поборников свободы
— вольнолюбнош поета Украины" (3, 295) і т. д. — наприкінці це мова про 
Шевченка. І багато більше.

З репертуару трюїзмів: "Наука застоя не терпит, она в непрестанных 
поисках" (1, 265); "Великий врачеватель — родное слово". І багато більше.

Ухил у спросгачення словника й фразеології (псевдо-демократизація, вуль
гаризація, що часом веде до стилістично непередбачених мовних дисльокацій, 
хизування ролею enfant terrible, позиція море по коліна, творення машкари 
"простого русского человека": Шевченко “пускал “пробный шар” (1, 180); “как 
бы кто не накатал жалобу” (1, 318); "Истории фонтанировали из него" (2, 191); 
Микола I "закручивал гайки России" (2, 442). І багато більше.

Безнастанне вказування читачеві, на що звернути увагу, кількома риторич
ними засобами-повтореннями — повторення того самого слова — подвоєння 
слова від запитання до тут таки даної відповіді, виділення важливого дру
карським підкресленням. Наче автор увесь ходить над власним текстом і 
розставляє крапки над "і". Автор ніби жадає від читача: тут роби павзу. Тут 
наголоси! Тут замислись. Не наводжу прикладів — щоб їх вичерпати, треба 
було б іти сторінка за сторінкою. З якою приємністю пригадую як контраст 
біографічні романи Андре Моруа, приміром, "Олімпіо, або життя Гюґо" (NB — 
для автора: Є і російський переклад). Як вільно там читачеві дихається: 
Романіст оповідає, показує, але не тикає носом, не хапає за руку, не читає 
моралі, не повчає, не грубіянить і не показує самого себе, — от, дивись, який я 
парубок моторний (чи краще: фартовий жиган).

А проте і Моруа і Большаков люблять своїх героїв і віддають їм щиру і 
глибоку пошану. Але один жив і писав у суспільстві водночас модерному і 
традиційному, а другого історична доля Східної Европи вкинула до виру 
деформацій, обмежень і конвеєризації. Цілої серії "традицій підрізацій", 
напливи за напливами. Туди, де панує товариш Портянко, — геніяльний 
образ, створений В. Домонтовичем, як другий бік медалі, лицевий бік якого 
пробував показати Микола Хвильовий образом Гапки Жучок у новелі-поемі 
"Кіт у чоботях". Мабуть, і Портянко і Гапка — це той самий образ, тільки 
взятий у різних ракурсах — у Домонтовича згори і очима високого інтелекту
аліста, у Хвильового — зсередини революційних протуберанців (не Драчевих, а 
Тичининих). Автопортрет homo sovieticus, виконаний пером Большакова в 
його троєкнижжі, не йде в порівняння з образами Домонтовича й Хвильового, 
не знати навіть, чи "бувальщину" про Тараса (себто Шевченка) і про homo 
sovieticus можна назвати літературою, але по-своєму, триптих цей має свою 
вагу в експозиції тоготипного героя в пізніших десятиріччях.

На закінчення годилося б мовити кілька слів про шевченкознавчі аспекти 
троєкнижжя. Бо про homo sovieticus Авторові написалося нехотячи, бо, ли-
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бонь, не вийшло, не могло вийти інакше. А про Шевченка писалося напевне 
протягом довгих років. Про це слід було б окрему статтю. Тут тільки 
черкнувши пером об папір.

З
Усе-таки праця Большакова не зовсім змарнована. Давати (авто?) портрет 

людини з найглибше зануреного в провалля покоління чи варто було. Були й 
будуть інші автори, талановитіші. Охочих багато. Але для шевченкознавства є 
цінні наслідки. Потребу переглянути засади редакції й видання Шевченкових 
текстів показано в Большакова на багатьох прикладах і здебільша вельми 
переконливо. Тепер — ніби в тому ж фронті, але солідніше взявся до цих 
проблем Г. Грабович (“Сучасність”, 1993, 11, 118). Компетентніше. Але Боль
шаков був серед перших застрільників. І деякі аналізи дав зовсім переконливо.

Розщеплення біографії на мигтіння днів — теж заслуга, але непевна. За 
деревами зникає ліс. Потрібна була по аналізі синтеза, якої часто бракує. Для 
прикладу — життя Шевченка в Заураллі виразно розпадається на періоди 
цілковитого поневолення і — в певних рамках — відносної волі (при чому 
других, здається, було більше!). Проблема аж кричить, щоб виопуклитися. Але 
в троєкнижжі такого підсумка ніде не зроблено.

Читач хотів би таки знати, що було між — і чи було? — між Шевченком і 
Софією Ґерн (яка в більшості спогадів і навіть у Шевченківському словнику не 
спромоглася ані на християнське ім’я) і з яких саме міркувань чи почувань 
Шевченко ввійшов у конфлікт з Ісаєвим.

Поки відповідей на такі запитання не знаходимо, лишається потішати себе 
тим, що, мовляв, краще брак синтези при надмірі деталів, ніж цілковиті 
замовчування й прогалини в знаннях. Що зайвина краща, ніж порожнеча...

Шевченкознавці й шевченколюби таки будуть змушені чигати це порядно 
неоковирне троєкнижжя (де нема навіть абетковою покажчика — ще одна 
совєтська риса цього постсовєтського видання), а шевченколюбів же є 
мільйони! — вони ремствуватимуть, клястимуть своє життя, але виходу не 
знайдуть. Бо серед подеколи мотлоху є й речі, без яких не проживеш.

Ось — (і це вже справді і остаточно — зараз буде кінець), хай буде ще 
згадка про Большаковські знахідки біографічно-особистих цеглин у задумі й 
реалізації Шевченкових творів зауральського періоду. Не буду цих проблем 
інвентаризувати, але ось кілька, навмання. Що російська імперія та її царі 
ховаються за численними історичними персонажами в творах Шевченка, — це 
знав ще Драгоманов, а сьогодні знає кожний школяр (інша справа, що в тих 
творах можна пробувати відкрити ще один глибший історіософічний і філо
софський плян, але тут і тепер — цур йому!). Кожний знає, кожний був зди
вований, як часто Шевченко пише свої поезії від ім’я дівчини-жінки, але ніхто 
ще переконливо не пояснив, чому і для чого. Одна з заслуг Большакова та, що 
він зумів показати біографічне тло кількох поезій зауральського періоду. У 
деяких не було це важко. ’’Чума” легко пов'язується з епідемією холери в 
Оренбурзі, "Огні горять” і ’’Станом гнучим” — з подробицями балевого сезону 
в Оренбурзькому ’’великому світі”. Але не могло не викликати здивування, 
чому серед степів Казахстану Шевченко вдався до суто українських сільських 
тем "Сотника” і ’’Петруся”. Не буду переказувати (щоб заохотити читача таки 
взятися за читання Большаковіяди, прости Господи!), але мушу хоч згадати, 
що авторові вдалося показати, що навело поета на ці теми, ба навіть більше, 
чому він мало що не мусив узятися за ці сюжети!

Читаєш такі аналізи невідривно, як детективну історію, і воно промовляє! 
Але тут таки й пересторога. Приховано біографічне показано переконливо. Але 
ж це не все і, мабуть, і не головне, хоч і значуще. Є за тим у Шевченка і 
філософія. Її Большаков не показав і — не повинен був показувати. Бо ж він 
писав біографію.

Але ми, читачі, знаємо. За поверхнею Шевченкового твору присутні 
звичайно інші шари й прошарки. Біографічний. Політичний. Філософський... 
Дістатися до найгшбиннішого не просто . Большаков теж шукав. За це йому
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честь. Якби ж тільки не втручався той клятий homo sovieticus! До цього 
останнього я мав би спокусу ужити деякі епітети, які застосував до Ісаєва 
Большаков. Краще спинюся.

Примітки

1 Фактично Шевченко не мовчав. Своє бачення становища казахів він показав у 
малярському творі, відомому під назвою "Державний кулак" або, також, "Байгуші під 
вікном", звичайно датованому 1853 p., себто формально поза межами того періоду, який 
аналізує Автор. Два вщерть виснажені казахські хлопці жебрають під вікном, з вікна 
висувається рука, ні, не з милостинею, а стиснений у погрозу мускулястий кулак. Леонід 
Плющ дав докладну аналізу цього малюнка. (Екзод Тараса Шевченка. Навколо "Москалевої 
криниці". Едмонтон, 1986, ст. 86). Але він не помітив, що тут подано не лише соціяльний 
контраст (ситі і голодні), а й національний, колоніялізм пригноблювачів-панів-росіян і 
колоніяльність пригноблених, виголоднілих і упосліджених казахів. Правда, ми не бачимо 
обличчя власника кулака. Але казахи тоді не жили в таких будинках, з такими вікнами. Та 
й саме посилання на "державність" кулака говорить про його російськість. Не хівинський 
це хан!

Ні, Шевченко стримував себе, але він, кінець-кінцем, не спромігся зберегти своє 
рискриптом приписане мовчання у справах національного поневолення. Як у "Кавказі" він 
був з "тубільцями", так з "тубільцями" він був і в Приараллі, 1853 року, а напевно і перед 
1853.

2 Як реакцію на хижацький колоніялізм у пустелях Центральної Азії можна, між 
іншими, прочитати блискучу Пушкінову поезію "Анчар". Написана 1828, надрукована 1832, 
вона ніби передбачає катастрофічний для Росії перший напад на Хіву, керований В. 
Перовським, а безіменна смертоносна пустеля "Анчара" наводить на думку про ті Кара- 
Куми, які виміряв своїми ногами Шевченко. Пушкін написав безліч цареславних і 
росієславних творів, але він подеколи прозирав у хижацькі аспекти імперської політики. 
Большаков любить згадувати Пушкіна, але про ці проблеми уникає говорити.

3 Як на приклад творчісно-контекстних, а не тільки біографічно-контекстних аналіз 
можна було б послатися на кращі з "інтерпретацій" Степана Смаль-Стоцького, а з новіших
— на Плющеву аналізу "Москалевої криниці" в книзі, згаданій тут у примітці 1.

--------  ♦ ---------

Із закидами Юрія Шевельова на адресу Леоніда Большакова важко не по
годитися.

Тим більше, що шевельовські арґументи тут за своєю стильовою і логічною 
фактурою, як завжди, нагадують елеґантно-художньо оформлене залізо.

Справді, специфічно колоніальний пейзаж шевченківського заслання у дос
лідженнях п. Большакова, при всій їхній напруженій аж до найвіддаленіших ар
хівних полиць фактичності, — фактично ж відсутній.

... На початку 80-х, у Києві, у музеї Лесі Українки, після доповіді почесного 
гостя музею, автор цих рядків, усупереч правилам тогочасного літературного 
та іншого підпілля, говорив: шановний Леоніде Наумовичу, у своїх шевченко
знавчих працях ви створили унікальний "оренбурзький” людський ландшафт 
імперії, яка приготувалася до свого тигриного стрибка-на-Південь.

Леонід Большаков зібрав довкола ІІІевченка-вигнанця чи не все відповідне 
людське середовище, але дивним чином не підкреслив — підкреслено імпер
ський характер того тлуму, що його "третій Рим" зібрав для певної мети, на 
певних умовах, цілком певними засобами.

На жаль, дослідник цього ніби не помітив. Але ж не могло бути так, щоб 
цього не помітив Шевченко: його тогочасна поезія де вочевидь, а де прихова
но могутньо резонує-рефлексує на довколишній світ, що у ньому "імперське" 
особливо себе підкреслює-виказує. Той світ у Шевченка — той же Петербург
— тільки вже Петербург-у-пустелі...

І вже зовсім шкода, що дослідник обійшов Шевченкову зіницю, спинену на 
долі “тубільців” .

154

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


...Хронологічно й географічно крах СРСР розпочинається, власне, у Казах
стані — алмаатинський студентський бунт у грудні 1986, нашвидкуруч залитий 
не лише водою із поліційних водометів, але й кров’ю. А невдовзі запалахкотів 
стільки ж тепер призабутий, скільки й лютий бунт у казахстанському місті — 
Шевченко. Величезна казахська юрба, сита "інтернаціоналізмом" по горлянку, 
видихала із неї, серед інших, таке гасло: геть Шевченка! Поверніть місту його 
давнішу назву — Актау!

Це, здається, єдиний випадок у шевченківському космосі, коли поет постав 
як... вособлення імперії.

Отож, не варто було проходити повз ті виміри Шевченкового заслання, на 
відсутність яких у студіях п. Большакова так драстично-точно вказав п. Шеве- 
льов.

Радянський "інтернаціоналізм” урочисто проголосив киргизького акина 
(кобзаря) Токтогула Сатилганова "киргизьким Шевченком".

"Киргизький Шевченко" помирав разом з усіма киргизами від голоду у сі
льці Сасик-Джійде у лютому Лютому 1933-го. Про всяк випадок якийсь тетрарх 
імперії прислав за ним літак, але "киргизький кобзар" відповів: я помру разом 
зі своїм народом. І через кілька днів помер.

На наше переконання, найбільш подібна до Шевченка із усієї світової по
езії, окрім старозавітного крику, казахська поема — "Голод", яка виникла у се
редовищі казахської діаспори після катастрофи степу — 1933, внаслідок якої 
рівно половина казахських кочовиків — померла.

"Киргизи такі мальовничі..."
Одне слово, те, що розпочалося у минулому столітті з походу Василя Пе- 

ровського — нащадка козелецького козака Розума — на Хіву,— у цьому столітті 
закінчилося ісламсько-середньоазійським апокаліпсисом.

Шевченко не міг пройти повз той передгрім. У Бога за дверима вже лежала 
сокира...

Із спогадів О. І. Макшеєва: підполковник Т., після Раїму — "повернувшись 
до Оренбурга й обідаючи на кочовищі в корпусного командира генерала Пе- 
ровського, ... серед загальної тиші, завів розмову: “А ось у Раїмі була кирги
зька могила, то я наказав її зруйнувати” . — “Навіщо?” — сухо спитав Перов- 
ський. “Та яка з неї користь?..” “А ви бачили корисні могили?” — ще сухіше за
уважив Перовський.”

І тут же про Раїм — "У кибитці жив зі мною Т. Г. Шевченко".
Розрита могила...
Дослідження Юрія Шевельова і Леоніда Большакова — то ніби різні полюси 

трагічної української ойкумени. І не лише географічні.
Колись серед тієї ж "азійської пітьми” Анна Ахматова — Ганна Горенко об

мовилася:

Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький,
Как отравленное вино...

Хто в Нью-Йорку, хто в Ташкенті, хто деінде роблять свою справу. Роблять 
у загадковій відповідності з тамтешнім "повітрям” .

Може, колись ці зусилля зустрінуться тут, у Києві?
Леонід Большаков, директор створеного ним в Оренбурзі Інституту шевчен

кознавства, впродовж своїх майже півстолітніх архівних та інших мандрів від
творив чи не весь персональний склад довкола поета-засланця, всі відповідні 
людські і нелюдські тамтешні колізії навколо нього.

Доземний поклін йому за це.
Суперечка ж Шевельова-Большакова — один із численних знаків нагальної 

необхідности необхідного ж синтезу в нашій культурі, трагічно розп'ятій поміж 
"Нью-Йорком" і "Ташкентом".

Вадим Скуратівський

155



В'ячеслав МЕДВІДЬ

ДОБА СТИЛІЗАЦІЇ

(З "Книги мавра")

Свої спомини про батьківську хату І. Франко пояснює не інакше як: "Ті 
слова старинного грецького поета викликали в мене літом минулого року ряд 
споминів про мою вітцївську хату, які можуть мати деяке етнольогічне 
значінє". Свої згадки письменник продиктував д. А. Дутчакові. Цей запис 
зроблено у Львові, дня 6 мая, 1914і. Він містить цитату з Гезіодових "Робіт і 
днів" у перекладі самого І. Франка. З пояснення перекладача, "Гезіод дає між 
іншим ось які науки мореплавцеві під зиму". Для повноти враження наведу й 
інші слова, які пояснюють намір перекладача: "Вішанє ріжних предметів над 
димом належить, як бачимо (рядки 623 — 628 мого перекладу), до дуже давніх 
способів консервованя тих предметів, захованя їх від зопсугя, гнитя, 
трупішіня". Врешті, осі ці рядкі:

На узберіжу постав корабель, низ обстав весь камінєм.
Щоб він опер ся в зимі вітрів силї й слоти дощевої:
В низу чопи повиймай, щоб судно не гнило від дощівки,
Снасть же усю поскладай у порядку у свойому домі;
Крила вітрил позвивай і позвязуй порядно на реях,
А величезне срено повісь дома над димом у хаті.

"До висше наведених слів Гезіода вважаю незайвим додати дещо зі 
споминів моїх дитячих літ", — розпочинає І. Франко свій есей "Моя вітцївська 
хата", що був видрукований уже по смерті, року 19182.

Року ж 1994-го, коли я працював над романом "Кров по соломі", мене було 
запрошено для читання лекцій в Українській Академії Мистецтв. Перед тим 
поважніша частина роману була вже написана, а кілька уривків друкувалося у 
журналах. Також і той уривок, що є, власне, початком роману. Пригадую, 
багатьох збила з пантелику стилістика перших двох сторінок, а один поважний 
літературознавець зачитував їх на лекціях перед студентами, мовби допев- 
няючись зі сторонніх вражень: чи це проза. Також і прозаїк П. при нагоді, за 
кавою, якогось сонячного дня здужався мало не на комплімент — мовляв, дві 
ті сторінки щось дуже путнє, а далі так собі, традиційне. У кожному разі не 
йдеться про обстоювання власного стилю і решти всього, що В. Стефаник 
називав літературою3, — ходили чутки, що кимось із молодших письменників 
бралася ця проза (уривок) мало не за пародіювання когось чи чогось. Уже з 
настанням цього, 1995 року, коли й пишеться цей есей, мені виразно уявилася 
"генеалогія" чи, як полюбляє українізувати це слово надто віруючий один поет, 
родовід написання отих початкових кільканадцяти сторінок. Був такий стан 
непевности (1988), коли я полишив працю у видавництві, ставши враз 
професіоналом, і першого ж літа опинився у будинку творчости у Дубултах 
(Латвія). Отож, йшлося про новий час і нові обставини і вражаюче звикання 
до часу й обставин, які мали б спонукати й до іншого ритму праці та способу 
думання. Де ж було, дурневі, знати, що я обрав далеко не путнє місце для 
такого "перезвикання"4. Одначе, у протязі двадцяти десь днів було написано 
трохи більше тридцяти сторінок — нечуваний досі для мене обсяг: півтори 
сторінки на день — текста, що їх згодом, по приїзді, охайно передрукував і, 
певне, почуваючись ним невдоволеним, надовго заховав його межи всілякі 
папери. Моє невдоволення заховувало й ще одну вразу: якось крадькома я
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разів зо кілька навертався до того текста, а то, було, аж раз почав його 
правити. Мовби щось нашіптувало: такі тексти не викидають. Тепер то мені 
зрозуміло: той текст, який недолугий він мені не видавався, був передчуттям 
нової для мене, романно! форми5.

Окрім решти всього — купи есеїв, роману "Льох", новели "Катерина”, 
прозо-поетичних текстів ’’Happy nation” — упродовж пяти-шести років 
написалося й ще кілька сторінок доволі незвичного для мене текста6, який — в 
уяві — долучався мовби до тої романної форми, хоча одвертого зв’язку заким 
що не добачалося; і ті кілька сторінок було поховано в незліченних теках, що 
їх ліньки буває розпатрати та гамузом вміст їх повикидати. Не пригадаю, 
котрий саме рік став вирішальний, коли мені почали привиджуватися усілякі 
міфологічні снища, — бувало, що мали вони винятково філологічний сенс, як- 
от у випадку з фразою ”випрошання жита”. Так то й було: наснилася міфо- 
логема ”випрошання жита”7. І якогось року, може, й дев’яносто третюю, я, 
мовби добігши якоюсь осяяння, ’’витворив” ще кілька сторінок, у яких мій сон 
було одцаровано старій жінці, ’’героїні” роману. І вже просто ’’механічно” я 
стулив ці сторінки з відшуканими врешті отими тридцятьма напівзабутими, і 
ці, напівзабуті, враз ожили, діставши таку зненацьку спонуку не лише до 
життя, але й до дальшого тривання. Відтоді праця над текстом стала непе
рервною, я, старий літературний вовк, маючи за плечима зо кілька прозових 
книжок, чоловік, що спромігся на такий-сякий стиль, почав доходити тями, як 
пишеться роман (маючи задавнену відразу до чітких жанрових означень), — 
мені захотілося написати роман. Нема відома, чи це буде справді роман. Мені 
йшлося про вияснення ’’технологи” творення, — хтозна, та когось зацікавить 
моя ’’школа”, не про це мова8.

Я надто далеко від початку і надто далеко від кінця9; якраз посередині цього 
’’дійства” і сталося те, що спонукало до написання цього ’’теоретичного” текста. 
Мушу повернутися до моменту запросин для читання лекцій в УАМ. Біс його 
зна, як ті лекції творяться, чортзна, як і читаються. Маючи кабінетне уявлення 
про такі речі та десь визграбані відомості, як це бувало за давніших часів (М. 
Костомарова після першої лекції в СПб університеті студенти виносили на 
руках, мов героя), почав я партачити усілякі тексти та вкладати їх у таку-сяку 
логіку. І щокожен наступний текст чомусь опинявся першим від початку, — 
либонь, підсвідомо жило знаття, запозичене від Сковороди, що гарно почати 
це вже півділа10. Врешті я облишив усілякі теорії і написав чималого текста 
про себе — про своє село, хату, в якій жив. От про хату якраз і найбільше. Це 
був цілий світ, лабіринт без початку й кінця — моя хата. Більшість із тих 
записаних ’’лекцій” так і не довелося читати, — але то вже інша історія; я 
потребував грошей, а лекціями, як з'ясувалося, їх не заробити. Але й текег- 
про-хату цим разом не завалявся у теках, — він нагадував про себе, вже в часі 
запальної праці над романом. Хати моєї давно вже немає, і вона часто 
приходить у сни, хоч і змінена до невпізнанности; чомусь усе ззовні бачиться, 
бувало — мов стовпи самі, щось таке величне11. Останні кілька років не 
сниться. Але ось доходжу того місця в романі, де інша "героїня” марить блу
канням у лабіринтах неіснуючої хати, — кортіло таки нашариги серед паперів 
того текста про хату і "використати", але застерігався солодким передчуттям: 
ще не час. І коли "героїня" ось-ось мала приступится до маревних блукань 
лабіринтами колись рідної, та вже неіснуючої хати12, мені трапився есей
І. Франка. Знаючи наперед, що мушу скоїти, я тремтливо заліг у ліжко і довго 
не міг заснути, — завтра вранці станеться це злодійство. Цей текст мені 
потрібен. І ось вранці, 7 лютого 1995 року, я заходився "творити” свій текст, 
спотворюючи Франків до невпізнанности. Це, може, найвражаючий "акт" 
творення — опісля першого, міфологічного. Мусіло ж бути і виправдання мого 
злодійства; і перервавши працю над романом, я сів за цей есей. Може, романи 
так не пишуться, але це мій роман і — моє "божевілля”. Маю ще й інше 
оправдання — завтра блукання цією — чужою — хатою кінчаться і "героїні” 
доведеться вертатися в свою — рідну — хату. Але на те й сни даруються, аби не
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знати, який світ тебе водить. Може, поводивши свою "героїню” лабіринтами 
чужої хати, хати-світу, я поверну її до її, рідної13, а чужу доведеться "покласти” 
межи задавненого паперового мотлоху.

А покіль що ось цей текст.
”А який це той спогад, яка це та хата, що лиш образ хати, й то десь геть не 

такої ріднішої, не всіх тих, що вона знала, що в снах увижалися як безкінечний 
лабіринт, — якась інша хата, хата-світ у інших краях, де й побувати не дове
деться, таке щось як ціле місто, і назвиська всього не з її досвіду й пам’ятання, 
та геть увижаються ці слова-назвиська такими живими і ворухкими, чи вони 
зчитані з інших світів, чи їй хтось умисне вкладає й натякує так нагадуванням 
вже булош, а чи прийдешнього. І — що вона господиня в тій хаті-місті, така 
як-то кацавейка на ній розгаптована, аж можна руки убгати в широкі безру- 
кави, як вона й любить робити в цьому часі — чи то так повторює передніший 
жест або прийдешніший. Бачиться їй ця хата, прошита соломою, ще й такі 
китиці аж видніються житяні солом’яні; і мерехтить такою цифрою дата 
забудови, мовби висгрібана на машинці товстою ниткою по рядовиняному 
полотні, а мати батька її викупила цю хату вже в іншому часі, й ця цифра й 
собі вигаптовується навзворіт тій першій тако низом, аж тра розбахмачувати 
полотно попід гожою, щоб прочитати й цю цифру, — тож куплено її з усім 
обійстям та дванадцятьма прутами поля ще й з усім господарським начинням. 
А ще ж і не була купована, то мов снилася і матері батька її, а заразом як-то і 
їй сниться через сон батькової матері, хоч і познаки нема аніжадної, що то 
баба, а от просто матір батька її, і ця хата у сні їхньому спільному така довга, з 
вікнаМїї до полудня; аж глядь — не знати, чи вже куплена, чи це так ще 
сниться мов некупована, — то має довкола себе такі дві обори, що передня з 
боку півдня, а при ній поперед хати до сходу шопа, а ще якийсь шпіхлір; 
відтак до заходу стояла кузня тата її, хоч знає, що не був тато ковалем, не мав 
кузні; майнеш поглядом далі на південь, то за огорожею ще й сад розкинувся з 
пасікою, а туди входити хвірткою; та не враз тако входити, а ще ж торкнутися 
цямрин криниці неподалік татової кузні, такої глибокої і чомусь без журавля, 
як то звикаєш бачити, що криниця, то й журавель тобі; а з цеї криниці воду 
тра витягати жердиною, що на їй гачок такий закручений для відра — штурх 
жердиною з відром углиб криниці, і вже повне відро, і так легко його тягти, 
хоч і по вінця, бо та жердина аж в небо упросгується, як-то тягне її щось за 
хвостика; а на тій заднішій оборі, тако посередині все велика купа гною, і за 
цею купою поєднана думка немов, що як глянеш на гній, то ця думка і стане в 
пам’яті, — щось таке не так про той гній, а про господарів, вже ж немов і про 
неї, бо ні батька, ні його матері не видати в обійсті, що це такі господарі, що 
як у них стільки гною в оборі, то це гарні хазяї; а як перейдеш трохи далі на 
північ, аж вище од хати, то там ще одна хата або як будинок упоперек обори, 
так само, як хата, стоїть, і в тому будинку стодола і стайня, — але й не здумай, 
буцім враз тобі й коні, а порожню якось, така просторінь, і втішаєшся гадкою, 
що коні на випасі, що ніде не поділися, і не вкрадено їх, і не спродано, бо дух 
стайні такий живий, аж самою душею кінською озивається; і до того духу 
долучається дух двох оборогів, відгороджених високим плотом од вишна і 
дороги, і в тих оборогах поскладувагіо сіно й снопи, бо то тільки здається, ще 
тільки-но час складати сіно й снопи; аж коли думка, що це й ходити не тра 
нікуди, що й так відомо за те все хазяйство, що як і йдеш на оглядини, то 
всеоднак мовби в хаті сидиш Чи попри неї порядкуєш, бо разом з тими 
оглядинами тобі й хату саму йидкб, яка вона усередині, — і знатгі, що в хаті дві 
кімнати великі, одна чогось називається долішня, де піч глййягіа з припічком і 
запічком, але припічок чомусь викладений із дерев’яних брусів, грубо так 
уложених на глині, а запічок із ґрубих дощок викладений і до нього притикана 
така постіль чи ложе теж з дощок, ще й з дерев’яною побічнйцею, і тако лава 
під глуху стіну від півдня до заходу, а попід південною стіною під вікнами ще 
одна лава з широкої далини, а при цій лаві ослін, щоб ширше лягти було, а 
так то цей ослін мав своє місце перед столом упоперек хати; поприкінці тої
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лави, на східній стіні, був дощаний мисник, хіба не знати, чи він привішений 
до стіни, а чи на край лави зіпертий, — мабуть, що й привішений, і зіпертий; в 
тому миснику щось таке мов на продаж або для музею якого зготовлене, 
миски, горшки, нечіпане все, в тій стіні двері, а ще в половині стіни од півночі 
була піч; друга ж кімната, що на неї казали ота-го хата, хоч все напрошувалося 
світлиця, була така собі панська, старосвітська, хоч і не вступай до неї; все 
дитиною себе почуваєш, стань-но на поріг, бо з тим дитинячим часом і 
пов'язані найкращі спогади: образ Богородиці з дитинкою, на полотні 
стародавньому намальований, аж глянеш, то й чуги голос татової мами, що це 
ще з тих часів, коли хата була не їхня і не купована; а там ще така картина, 
ізложена з двох малюнків, що між ними стяжка барвиста, і мальовано на 
дереві, і на одній половині було Благовіщення, а на другій ще щось, не 
пригадати; низом од Богородиці дзеркало, а над дверима ще й давній 
мальований на дошці образ святого Миколая; от що дивно, що у цій хаті була 
піч, тільки менша куди, аніж у тій, що їй назва тепер чомусь горішня, і до цеї 
кімнати притикувалася комора без вікон, куди входити було дверми у стіні на 
північний бік; та й тут стіл великий дерев’яний з віком неприбитим, а тільки, 
як тра, то відсувалося, а в тулубі ховався хліб і всяке дрібне начиння; як треба 
що вкласти у тулуб або вийняти, то казалося ’’візьми зо стола” чи ’’сховай до 
стола”; низом ноги стола були злучені між собою різаними листвами і 
називалися вони підстілля; ляда ж складалася з кількох, може, двох дощок з 
вільхового дерева і називалася верхняк, а на вагу така, що ледве посунеш; вже 
ж то така світлиця, аж назвав би й кухнею або як, бо де мисник і лава 
навпроти печі, то між ними стояв люшвак, цебер такий на трьох ногах 
дощаних, у якому милося посуд абощо; що стеля, то й стіни побілені глиною, 
але так на колір немов вапно; і от що найгарніше було, то це попід стелю, між 
східною й західною стіною, були викладені дві платви, одна попри другої, або 
ще їх називали гряди; де вони сягали печі, то там на них клали поліна для 
сушіння, в’язки конопель чи прядива, підвішували пряжу або одяг, коли 
надворі негода; де південний бік хати, там понад вікнами була велика полиця з 
ялового грубого бруса, на якій стояли горшки та різний посуд, коли в миснику 
бракувало місця, а ні, то й клалися книжки та папери, що їм не знайшлося 
притулку у долішній хаті в столі, у скрині чи де там; ще ж і впоперек стелі від 
сходу до заходу покладений був чотиригранний бальок, або ґраґар, або сволок; 
ну й ще якесь слово напрошувалося, але так не давалося на знаття й 
промовляння, бо щось натякало, що от як там є між тим ґраґаром і стелею 
просвіток, то називатиметься отак, а як усуціль до стелі, мовби одно з нею, то 
ще й інак якось. В одному місці до ґраґара кулко було припасоване, на ґвинті 
такому укрученому в ґраґар, що на нього і люльку вішай; а в другім місці гак 
звисав, — от як щось підвішено до гака, то так хотілося аж підстрибнути чи 
ослона підсунути, аби дотягтися, бо там на тому гаку підвішувалася корзина чи 
кошілець з чимось смачним або чарами всякими, то татова мама ховала; а що 
найстрашніше було їй, маленькій, ще й це тепер, то це комин, його нутряний 
світ, який тишкома міг вилізти, угребтися до хати і заполонити своєю чадною 
темнотою; і чи то так зостраху, а щоб ще й умилостивити той чорнющий світ, 
до комина найдбайливіше ставилися, ще й найчастіше його підмащували та 
підбілювали; їй і в маленстві, і в старощах якось аж уявляється комин той, не 
одно зверху, а й який він усередині, — зроблений із дерев’яної клітки, 
зложеної з дебелих стовпців, а стінки були виплетені лозовим пруттям, а вже 
зверху поліплене глиною; димник того комина виходив не на горище та ще й 
понад стріху, а тільки до сіней, от і виходило, що як в печі топилося, то 
обидва поди над обидвома кімнатами та сіни всі без стелі наповнювалися 
димом, який висотувався у малі віконця у верхах обох причілків стріхи, а вже 
ж як зі сходу або заходу задме вітер, то вертався той дим до сіней, і треба було 
відчиняти сінешні двері і випускати сінешними дверми, а дверей було двоє на 
південь і на північ у протилежних сторонах, — не вгадати й не вчути, який той 
дим; чогось у пам’яті не зосталося й спогаду, тільки мариться щось, як уже
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татова мама була геть немічна, ще й на очі невидна, то раз була так налякалася 
того диму, так думала, що це їй вчадіння наслано, і аж на порозі рачки її 
знайшли — ще тями їй вистачило долі повзти; аж як на порозі до неї гукнули: 
то ж дим; та й тепер їй щось навертає: дим та й годі: доходить урешті її 
припам’яговування, що на горішньому поді стояли усякі солом’яні плетениці, 
більші й менші діжки, повироблювані за давнини із соломи, а перевесла туго 
позв’язувано напівколеним пруттям лозовим і так само пруттям позшивувано; і 
чого вже в тих діжах не було тільки — полотна, кожухи, шкіри; до них 
засипалося і жолуддя на зиму; щодалі зір догледжує щось таке, мовби світ 
чоловічий хатяний, що на нього так лпобо вглядатися, але приступу й геть не 
бувати, бо то все якась суха деревина — на обох подах під кроквами 
позастромлювана, та всяке знаряддя, вила, грабелна, чепіги до плуга, істики, 
лещата до саней і всякого іншого; а що могло більше затримати її зір, то це 
лопата для випікання паски — там держално таке більш як на два метри з 
дошкою на пів метра і ще меншими дощечками, що були споєні поперечними 
листвами з тою середньою дошкою і обрізані в колесо; і от знов аж видно — 
мовби живі, аже ж знати, що померлі, й батько, і батькова мати заходжуються 
великодньої суботи до печення паски; батько поволеньки здіймає лопату з її 
звичного місця в диму і вносить до хати, а батькова мати ту лопату миє і з неї 
саджає паску до печі; але ще не враз, ще ж батькова мати має вимісити тісто, 
розчинене на молоці, та заправити його пахучим корінням, товченими бібками 
(лавровими горішками), гвоздиками та імбіром, аж тісто жовтіло од нього, а 
ще ж і родзинками; і от як тісто було готове, наставала черга батькові саждати 
паску до печі, примовляючи ’’господи благослови"; а саджати посестру та 
перепічки була справа батькової матері; якогось року паска розлізлася, 
потріскалася та запала, і це був лихий знак, і так воно й сталося, бо в 
наступному році паска запалася і розлізлася тої великодньої суботи, коли вмер 
її тїто. Та то таке знаття, що тато вмер, а чи мав умерти, бо ще її подорожу
ванню не кінець, ще бачить тата, як він ріже свиню, гарно витоптувану за зиму 
жолуддям, бо дубів по лісах було незліченно і свішей вигодовували чимало; і 
от її тато, ще живий, а мовби й мертвий уже, здирає з зарізаної свині м’яку 
шкіру і наповнює її білим товщем. який обростав довкола кишок та інших 
нутрощів, а ще й солониною з хребта та черева; і все те завиває у форму 
круглого хліба, що менший од паски, зшиває довкола і стискає з обох плоских 
кінців дерев’яними листовками, а їх по кінцях зв’язує міцно шнурками і так те 
прилагоджене сало вішає над подом між кроквами, де йому висіти в диму не 
раз і по кілька місяців, доки весь товщ того хліба в нутрі боханця не пропахне 
димом і трохи ледь пожовтіє; і те сало було такою поживою до чого хоч, до 
всякої страви і до картохлі, а більше у тому часі, як не стає малока, на гіеред- 
новку, ну та й у часі жнив. Вудилися в диму і полті свинячого м'яса, поре
брина: от не згадає, та вудили свинячі ноги, так звані шинки; а ще ж і ковбаси 
прикопчували, — однак не спізнати, не зладити дальшого образу хати, при
меркає світ, таке щось, як дощ, ця сльота; усе заступають слова, що в мові її 
досі й не бували, стають вже такими живими істотами, десь провадять, ну 
закликають попри здимілої хати: пригноблюся до цього погрібничка, удеруся 
рукою попід солом’яну мату, а далі пропшлу лядку з поіржавілою, аж 
дірчастою клямкою, і все, що там віками збиралося, присгарувалося, картоплі, 
м'яса з розбухлим жабовинням поверху, дається у руки: не бійся, це з того 
рідного світу, це час такий, як не плоттю, то духом немов, образом таким 
признається до тебе; ай-бо, падаю, десь лечу”.

1 Сам текст "Моя вітцшська хата" писано в Криворівні, дня 18 вересня, 1913.
2 Джерело не подається з огляду на професійну втаємниченість приватної бібліографії; у 

разі виходу роману друком її буде оголошено.
3 "Я писав тому, щоби струни душі нашого селянина так кріпко настроїти і натягнути, 

щоби з того вийшла велика музика Бетховена. Це мені вдалося, а решта це література".
4 "Європейський" побут спричишое "європейське" мислешія, в цьому загадка тво

рення літературпого, а не буїтєвого текста.
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5 Митець, що йому покладено повелістичие мислення, прагне узлагідните болючкий 
перехід до епічної форми, не втративши при цьому "новеліспгпюго вишколу".

6 Гадай, потуга, як і в багатьох тоді, опанувати в слові Чорнобильський Струс, але 
глибинне усвідомлення того, шо насправді сталося, замкнуло вуста.

' Статус професіонала, що спонукував до метань межи містом і селом (“фермерська” 
праця), либонь, спричинював зрушення психіки; відіак сни набували "потойбічного" сенсу.

8 Є миші, що для них важить пошук, з вислову Є. Монтале, "крапкової правди"; такі 
митці приречені на епігонів-стилізаторів, які кожну таку "крапку" беруть за предмет 
власного стилепопгуку, доводячи її до "абсурдної" досконалосте; будь-який стиль, школа, 
кож воїш неохайно оформлені, дають поживу для наслідувачів, за мету для котрих є 
"знищення" вчителя і творення "безстилевого" мистецького простору, в якому запановує 
несамовите прагнення (за М. Бердяєвим) до творення і нівеляція митця-стиліста як такого; 
інакше кажучи, література вступає в добу стилізації.

9 Стан певної невагомосте у часі творення текста, кош кінець увиразнюється чіткіше, 
аніж початок; мисленно-подієву структуру опановано, досвід невимовного і невимовленого 
досі замкнуто "моделлю" світобудови і можна ставите крапку у будь-якому місці; але 
передчуггя внутріструктурних відкриттів піддужує до напрацювання необхідного текстового 
масиву, — і в цьому й полягає таємниця романного творення.

10 "Хто добре загорівся, той добре почав, а добре почата — це наполовину завершити" 
(Лист до М. Ковалинського від 1 грудня 1762).

11 Такі хата у селі звалися "бросовими", хоч "бросовісгь" ця й була вимушена; з 
приходом німців у село мешканців місгечка було вивезено і розстріляно; в одній з таких хат 
по війні поселилися мої батьки.

12 Роман "Кров по соломі" є загалом тескт-блукаїпія: герої марять у часі і просторі, 
розмови-маренння не мають певного адресата, це так само й розмова з самим собою, з 
вічністю. Несвідомо до такого способу мистецького мислення я доходив уже у перших 
книжках, і це не був просто прийом. У зрілішу структуру моя мислешіа постава вбугіла вже 
в романі "Збирачі каміння" (1989), який не був узрозумілий у тому часі. Навіть згодом один 
есеїст назвав цей роман невдалим. І хоч тлумачити власні твори є негречно, та мушу 
застановитися: це не є данина "побуговізму", справа навіть не в "сюррівській" методі — 
щось відбувається, але й нічого не відбувається. Йшлося про власне час. Про його текстове 
осягнення. До такої спроби вдавався і В. Фолкнер у своїх романах, хоча проблему цю так і 
не з'ясував. Себто, він не мав за "інструментарій" вдосталь часового простору, і тому мусив 
"патріархальний" досвід Півдня поширювати у спосіб "біблеїзації". Це стало модно — з часу 
поширення Біблії в нас — і в останньому поліпі літератури. У "Збирачах каміння" є 
текстове обрамлення власне романного текста, де подієвісгь хоч і конкретизована, але 
набуває космічного розпливу. Це розмова матері з сином у часі. Ще за часів забороненосте 
Біблії мені довелося прочитати Еклезіясга — одна грамотна бабця в моєму селі мала од 
родичів англійське україномовне видання її. Отож нічого ховатися — збирачі каміїшя 
звідти. Але власне "біблейський час" і час, що я його досліджував, є речі, які різняться. Так 
само філософська засада (висловлена й у недавніх моїх есеях) щодо українців як 
блукальпого пароду не мусить викликати асоціацій (таких тепер повсюдних) з інонаціо
нальним досвідом. Образ блукальної баби, яка одна й та ж постає у всіх моїх 
попередніх книжках, я згодом знаходив і в демонічних оповідках, стрічається він і в творах 
Нечуя-Левицького. Зізнаюся, що Нечуя, Тесленка, Огефаішка я уважно прочитав, коли 
дійшов понадтрпдцяталітнього віку. Класиків краще розуміти і читати потому, як сам 
напрацюєш чималий текстовий досвід. А що в ньому з часом знаходиш нсзумисні повтори, 
то це дарує лише самотинну і радісну втіху. Перейшовши певну есеїстичну школу, до 
писання "Крові по соломі" приштовхнувся великою мірою методологічно. Тепер уже можу 
сказати про усвідомлене стеження класичної традиції: "Син" Тесленка, новельні розмови у 
вічності Стефаника. Що я зробив більшого, то це спробував набугки класиків випосгавити 
на неіснуючу в нас досі текстову форму, давши й нове розуміння текстового часу. Так само 
наголошую й на іншому своєму здогаді (частково есеїсгнчно виповідженому у "Книзі 
Мавра"), це проблема зачаєної тотальної збожсволеносги; і доки в літературі триває мода 
на божевільні і божевільних (себто розумово прихворених), мені, либонь, знадобиться ще 
якесь десятиліття, аби дійте згоди межи божевіллям і текстовою збожсволепістю. А поки-що 
бачимо автономну існувальнісіь того й іншого. Роман не є "боговбивсгво" (М. В. Льоса), а 
лише уважне стеження парші, давно непідвладних Богові.

п Належить поцінувати час, у якому живемо. "Мітологічні" блукання у позачассі, 
використовування тисячолітніх символів і житейських площин і зведення їх у мовбито 
сучасний "міг" є відступ перед часом. Таким відступництвом радісно вхлинаються крадії 
нашої духовноспі, завбачуючи неспроможність плекати, реальний час як оселю для духа, це 
є передмова гвореіпія Вавилонської вежі па руїнах неіснуючого Вавилона. Будівничі вежі 
неспроможні вибудовувані власне час як оселю.
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Роланд ПІЧ

СКОВОРОДИНІВСЬКИИ МІФ ПРО НАРКІСА 
В СВІТЛІ РОМАНТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ 
МІФОТВОРЧОСТИ

Сугь цієї праці полягає в тому, щоб розглянути інтерпретацію Сковородою 
міфа про Наркіса в контексті дослідження міфів епохи німецького Роман
тизму. Найвищою точкою цього дослідження, поряд із творами Герреса і 
Канна, вважається відомий твір Фрідріха Крейцера1 — "Символіка і міфологія 
стародавніх народів, особливо греків" ,̂ в якому Креііцер, без сумніву, дав одне 
з найбільш глибоких пояснеш> міфів, харакгерішх для Нового часу. У цьому 
творі він поєднав інтерпретації неоплатонічних філософів з філософією 
Марсіліо Фічіно (Marsilio Ficino). Гете, Гегель, Шеллінг, Август Вільгельм і 
Фрідріх Шлеґелі, Вільгельм фон Гумбольдт та ііппі також багато уваги 
приділяші цій проблемі. Твори Крейцера були з захопленням сприйняті у 
Франції, Італії. Аішиї. Його вплив простежується і в Україні.

Перед тим, як розглянуги трактування Сковородою міфа про Наркіса, в 
світлі уявлень Крейцера, необхідно спочатку коротко охарактеризувати основні 
положення Крейцера про символ і міф та його розуміння міфа про Наркіса. 
Головне завдання Креііцер бачив у “дослідженні взаємовідносин і духу старих 
вірувань, віршів та образів, а також у виявленні у творах давішни релігійного 
центру”3. Цим центром було Божественне. Це Божественне він намагався 
знаігги в міфах і символах старого світу. В цьому зв'язку необхідно зазначити, 
що Крейцер не сгавив за мету історичну постановку питання. Для нього як 
для міфолога не було сумніву в тому, що в доісторичному міфічному світі вже 
існувало вчення про Божественне. У центрі цього вчення перебуває знання 
про Божественне, яке, завдяки історичній мудрості, виявленій у міфах, було 
приховане та завуальоване. Цей покріш Божественного мав своїм наслідком 
те, що після того, як деякі народи змогли безпосередньо, без запон, без 
міфічних образів пізнати божественну мудрість, настав час, коші божественне 
з'явилось тільки через міфи. Передане в міфах було прихованою формою 
божественного. Крейцер бачив своє завдання у знятті цих покривів. Яке 
значення для нього мали в цьому зв’язку символ і міф, можна наочно 
побачити на такій схемі:

Вчення про божественне розгортається4 
або або

/
приховано ( £ V  П д £ < іт ї ( . г к $ ^ \& .6 і \ /  ) без покривів ( 'A i T c U j j d . K d k 'n r Z u S  ) 

інтуїтивний засіб вчення дискурсивний засіб вчення

Це є: Це виникає:
або або або або із

іволічно 
або'' "або

символічно^ міфічно науково натхнення

для ока для вуха

через образ через мову
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Зміст символа Крейцер розкриває через й о т  внутрішнє напруження. Воно 
полягає в тому, що в чуттєвому виражається надчуттєве, або в обмеженому 
виражається безмежне. Первісна цілісність розгортається в символі у багатстві 
значень. Крейцер пояснює це за допомогою образу веселки. "Як гра барв її 
подає заломлений крізь хмари образ Сонця, так просте світло ідеї розкла
дається в символі на різнокольорові промені різних значень"5. Символ як образ 
цілою — це те, що вказує через різноманітність значень на первісне ціле.

Що стосується міфа, продовжує Крейцер, то він (міф) од самою початку 
має характер символа. Міф виник, ко™ був виражений зміст символа, а відтак 
є вираженим символом. Те, що міф виражає в словах, вже міститься в символі. 
Крейцер констатує: "Через символ загальне поняття набуває фізичного образу, 
постає як вагомий образ перед очима нашого духу. В міфах у живому слові 
виражається сповнена знань душа наших предків. Це також образ, але такий, 
що іншим шляхом, через слух, приводить до внугріншього змісту. Спершу 
образ та слово не різнилися одне від одного, вони були схожі й узаємно 
доповнювалися. Коли б думка спочатку була виражена як образ або як слово, 
вона б належала в цю му випадку до. чуттєвої і точности’’6.

Пояснення Крейцером міфа про ГІаркіса

У п’ятому розділі четвертої частини своєї "Символіки і міфології 
стародавніх народів, особливо греків" Крейцер наводить міф про Наркіса. У 
передмові він констатує, що цей міф належить до кола містерій Деметри, в 
яких ідеться про розкол земної суті, наступне упокорення, піднесеїшя дійсного 
світу і розчинення в її справжіпюму ґрунті7, тобто в божественному. 
Алегоричним поясненням цієї мудрости був для Крейцера міф про Наркіса, "в 
якому душа, у спогадах про свою первісну суть, про те, якою вона була в 
Богові, шукає саму себе, шукає через своє індивідуальне “я”, через прояв своєї 
суті. У цьому пошуку самої себе (philantia) вона розливається і потім, як сумна 
квітка, як наркотична могильна рослина, знову з’являється”8. За цією 
інтерпретацією, Крейцер охоплює міф про Наркіса в його традиційному 
образі, при цьому він опирається на всі античні джерела, які він сам уперше й 
систематизував9. Наркіс — “син річки Кефісос та німфи Ліріосси; юнак 
надзвичайної привабливости, благородних прагнень. Стомлений, прийшов він 
одного разу до джерела; побачивши в ньому свій власний образ, був уражений 
і зачарований, захоплений своєю фізичною красою, дивився невідривно в 
дзеркало води, — поки, змучений, не знайшов свою смерть. Але біля джерела 
з’явилась із землі квітка з ім’ям Наркіса’’10.

Власне пояснення цього міфа Крейцер починає з тою, що намагається дати 
етимологічне пояснення імени матері Наркіса. Ім’я Ліріосса або Ліріопа 
містить у собі поняті "насолоди", "ніжпости", ’’прагнення”. З цього Крейцер 
робить висновок: "В образі сина річки ми повинні мати на увазі ріку прагнень, 
плинних утіх, в яких розчиняється і поступово щезає людське життя"11.

Але найвищого пункту свого пояснення Крейцер досягає тоді, коли він 
звертається до неоплатонічних філософів, "які висловлювали в численних 
міфах і образах завуальоване вчення про перехід людської душі із вищих сфер 
до земних тіл"12. Крейцер згадує в цьому зв’язку філософа-неоплатоніка 
ГІрокла і його зауваження до різних діалогів ГІлатона. Наприкінці згадує він 
філософа епохи Відродження Марсіліо Фічіно (1433 — 1499), який, у числі 
послідовників Платона і неоплатонізму,.поновив і розвинув це пояснення далі: 
"Душа шукає саму себе. Вона шукає те, що є зараз і що є насправді. Коли вона 
знаходить насолоду і втіху в цьому пошуку, в цьому вицвілому, безглуздому 
житті, то вона повинна через оману і помилки (бо без цього вона не може бути 
вільною) сумно розливатися. Тільки коли душа шукає саму себе, шукає те, що 
завжди було і вічно буде, суттєве, Божественне в собі — тільки в цьому 
прагненні вгору, в кола своєї ідеї, вона може знайти святість і щастя"13.
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У світлі цього глибокого осмислення інтерпретації міфа про Наркіса 
Крейцером, неоплатоніками та Марсіліо Фічіно розглянемо тепер, як пояснює 
його Сковорода. Міф про Наркіса є для Сковороди притчею з єгипетської 
теології, що згодом започаткувала єврейську. "Предревняя пріггча из 
обветшалыя богословіи египетскія, яже есть матер еврейскія"14 Для філософів 
і теологів італійського Ренесансу назви "єгипетська теологія" і "теологія 
стародавня" (“theologia prisca”) вказували на праодкровення, пратрадицію, 
джерелом якої є вічна Божественна мудрість. Передане з Божественного 
джерела знання визначалося італійським теологом і філософом Августином 
Штойхом (1497 — 1548) як "вічна філософія"15. У своєму однойменному творі
— "Про вічну філософію” (“De регешіі philosophia”)16 — Штойх писав, що був 
стародавній філософ Гермес Ірисмегіст, вчення якого було дивовижно 
суголосним із поглядами самого Мозеса, який значною мірою сприяв 
розумінню теології Мозеса17. Навіть його "Поімандр" є ніби генезою Мозеса і 
"Тімея" Платона18. Крім того, Штойх порівнює Платона з Мозесом19.

Як і Штойх, Марсіліо Фічіно20 також виводив походження філософії з 
твору Ірисмегіста, що першим серед філософів від фізики й математики 
піднявся до споглядання Божественного. Тому його вважають також 
основоположником теології. Послідовником Ірисмегіста був Орфей. "У 
секрети Орфея був угаємничений Аглаофем, за Аглаофемом пішов у теологію 
ГІіфагор, прибічником якого був Філолай, вчитель нашого божественного 
Платона. Отже, з шесги теологів у дивовижнії! послідовності склалася єдина, 
внутрішньо узгоджена школа давньої теології, котра починається з Гермеса 
Ірисмегіста й закінчується творчістю божественного ГІлатона”21. Крім цього, 
як і Штойх, Фічіно описує співвідношення між ідеями ГІлатона і Мозеса22. І, 
хоча у Сковороди ми не знаходимо цього ряду імен давніх, почасти міфічних 
теологів, його посилання на єгипетську теологію виразно й недвозначно 
вказують на те, де слід шукати витоки міфа про Наркіса.

На ці витоки вказує й постать самого Наркіса, — як вона представлена 
Сковородою. Наркіс прагне до самопізнання, метою якого є Божественна 
мудрість. Пізнання цієї мудрости, у свою чергу, пов'язане з любов’ю до 
мудрости, адже 'ТдЬ мудрость узрЪла там любов сгорала"23. Любов же пов'язана 
з красою, тому що "не любит сердце, не видя красоты"24. Коло цього 
споглядання завершується відношенням любові до мудрости, позаяк "любов 
єсть Софійна дщер" Наркіс знаходить цю Божественну мудрість на шляху 
самопізнання і самозахоплености, що є шляхом подолання власного "Я" і 
водночас перетворення. Сковорода змальовує це прекрасною картішою 
метаморфози (перетворення Наркіса з повзучого хробака на крилатого 
метелика)26.

Глибинний зміст цього міфа Сковорода обґрунтовує у своєму творі 
"Наркісс. Разглагол о том: узнай себе". Коли міфичшш Наркіс споглядає і 
пізнає у струмку себе самого, то для Сковороди у воді відобажається не лише 
окремішня одинична особа міфічного Наркіса, — навпаки, через свою смерть 
від кохання Наркіс долає себе самого і в цей спосіб наближається до власної 
Божественної основи. У названій праці Сковорода примушує Наркіса говорити 
про справжню мету свого самозакохання: "Се что люблю! Люблю источіпіка и 
главу, родник и начало, вічішя струи, источающее от пары сердца своего. 
Море есть гной. РЬки проходяг. Потоки изсихают. Ручаи шцсзают. Источник 
вЬчно парою дышет, оживляющею и прохлаждающею. Источник одіш любшо 
и ищезаю. Протчее все для мене стечь, сЪчь, подножіе, сЬнь, хвост...", "О 
сердце морское! Чистая бездно! Источшіче святы! Тебе едина го люблю. 
Ищезаю в тебе и преображаюся"27.

Не виникає жодного сумніву, що в цих словах Сковороди виражається 
власне пристрасне прашешія до єднання з Богом. Однак здійснення цього 
єднання з Богом може відбугися лише тоді, коли людина звільниться від усіх
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внугріїнніх обмежень і глибоко проникне у свою сутність. На шляху самопіз
нання, себто на цьому шляху всередину, до Бога, шодина пізнає протилежність 
внутрішньою і зовнішньою, або полови і зерна. Інакше кажучи, хто хоче стати 
на шлях внутрішнього пізнання, не сміє залишатися в полоні зовнішнього 
світу, мусить розірвати зовнішню оболонку і віднайти ядро. Сковорода напо
легливо вимагає "Ражжуйте, раскусите, растолочте, разбійге і сокрушите идола 
сего, раздерите льва, сего діавола, и сыщите внутрь его сокровенную ядь и 
сладкій сот вечности, безвьстная и тайная премудрость Божія .

Два ступені, або кроки, слід розрізняти, на думку Сковороди, у цьому 
прориві до внутрішньої серцевини. Спочатку повинні бути "розжовані” і 
знищені всі зовнішні перешкоди, і лише тоді слід "скуштувати" сокровенну 
таємницю. Розрізнення полови і зерна — це знання, дароване з неба, яке 
надходить у стані осяяішя. Сковорода пише, виходячи, очевидно, з власного 
досвіду: "Тепер подними ота твои, если они озаренны духом истины, і взглянь 
на ее. Ты видйл одну только тму. Теггьрь уже видишь с в 1ут. Всею ты теперь по 
двое видишь: дві воды, двЬ земли. И вся тварь теперь у тебе на дві части 
раздкленна. Но кто тебЪ разделил? Бог. Разделил он тебй все на двое, чтоб ты 
не смешивал тмы со свЪтом, лжы с правдою. Но понеже ты не видЬл, кромк 
одной лжы, будьто стЬны, закрьшаюіція истину, для тою он теперь тебй здЬлал 
новое небо, новую землю. Один он творит дшшую истину. Когда усмотрел ты 
новым оком и истинным Бога, тогда уже ты все в нем, как во источник^, как в 
зерцал!» увидЪл то, что всегда в нем было, а ты никогда не вид&і. И что самое 
есть древпййшее, тое для тебя, новаю зрителя, новое есть, потому что теб+> на 
сердцЬ не всходило. А теперь будьто все внов здіхіїаино, потому что оно 
прежде тобою никогда не видЪино, а только сльппанно. Итак, ты теперь 
видишь двое — старое и новое, явное и тайное"29.

Однак дуалізм видимого і невидимою не можна розглядати лише як 
протилежність зовнішнього і внутрішнього, полови і зерна. Навпаки, 
вважається, що в основі дуалізму лежить єдність. Інакше кажучи, приховане і 
видиме не протистоять як незалежні один від одного, а видиме виявляє 
приховане. Вчення Сковороди про двоєдиність є в цьому зв'язку ніщо інше, як 
виклад метафізичного вчення про єдину реальність, що виявляється в різні 
способи і на численних рівнях. Чиста реальність сама по собі, тобто Бог у 
своїй чистій абсолютності, не виявляє себе, позаяк тоді він не був би більше 
абсолютним у самому собі. Про що чисту саму по собі реальність можна 
говорити лише в негативний спосіб, позаяк вона залишається невимовною 
таємницею Бога. Божественна дійсність, що виявляє себе, на відміну від своєї 
внутрішньої невимовної дійсности тому надасться до виявлення, що вона 
сама в собі розрізняється. Маніфестація передбачає відмінність між тим, що 
маніфестує, і маніфестованим. Маніфестоване завжди прагне повернутися до 
свою першоджерела, тобто до первісної єдности буїтя. І, безперечно, все, що 
існує, на5пше в Богові, і немає нічого, що було б поза Ним. Lie метафізичне 
вчення Сковорода висловив у своїй молитві: "Пречистый, нетленный, вЪчный! 
Все тебЬ подобно и ты всему, но ничто же есть гобою, и ты ничем же, кромЪ 
тебе”30. Бот у цій чистій і безумовній абсолютності без будь-якої двоєдности, 
себто без будь-якої відмінности, є метою містичною і метафізичного пізнання,
з огляду на цю абсолютну мету вчегшя про двоєдність не має іншого сенсу, 
окрім того, щоб через пізнання двоєдности осягнути справжню єдність 
Божественної дійсности. Пізнання двоєдности стосується передусім людини. 
Отже, Сковорода розрізняє зовнішню, тілесну, і внутрішню, істинну людину. 
Істинна шодина не пов’язана з зовнішньою, тілесною людиною, однак затаєна 
у ній, і вона поряд із Богом є метою містичною і метафізичною пізнання як 
самопізнання: "Один труд в обоих сих — познать себя и уразуметь Бога, 
познать и уразуметь точнаго человека... А видь истинный человек и Бог есть 
тожде"31. Богопізнання і пізнання справжню!' людини здійснюється як само
пізнання, іцо через зачерствілу оболонку зовнішню!' тілесної людини проникає 
аж до в ній самій затаєного ядра, себто аж до її серця. Серце є втіленням
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внутрішньої й істинної людини, позаяк воно "есть корень и существо” і "всяк 
есть rfevf , чіе сердце в нем"32. Притона такого прориву через зовнішню 
оболонку полягає не в зовнішніх чинниках, а в серні, де завжди присутній Бог. 
У цьому сенсі слід розуміти згадане вже визначеїшя Сковороди, що дійсна 
внутрішня людина дорівнює Богові. Цю тотожність внутрішньої людини і Бога 
Сковорода пояснює тим, що розкриває зв’язок між глибиною або безміром 
серця і Божественною безоднею. Серце — це "бездна всіх вод и небес 
ширшая!... Коль ты глубока! Все обьемлешь и содержишь, а тебе ничто не 
вмещает"33. У що глибину і безмір людського серця може проникнути лише 
Бог завдяки своїй неосяжності. Підтвердження такої думки Сковорода 
знаходить у Святому Письмі, де у Псалмі 41:8 говориться: "Бездна бездну 
призивает . Інакше кажучи, тільки в цій безодні людшіа може поєднатися з 
Богом. Заклик, що лунає з безодні людського серця до Божественної безодні, в 
дійсності ж є закликом до любові Бога в собі та до його пізнання. В 
інтерпретації' цього заклику і благання з безмежної глибини серця до єднання з 
абсолютним Богом виявляється вказівка на духовний метод Сковороди, 
завдяки якому може бути втіленим у життя вчення про метафізичне 
самопізнання. Метод полягає в апеляції до Божественних імен, у яких 
міститься вся Божественна реальність. Божу присутність у глибині серця, що 
не може бути ні осягнута, ні досліджена з допомогою людського розуму (ratio), 
Сковорода уявляє також як іскру Божу. Пізнання цієї іскри і самопізнання є 
для нього одним і тим же, і в дійсності для іпюго немає нічого важливішого, 
ніж "узнать самого себе, прозріть таящуюся в iKifi своем вечность и будьто 
искру в попелі своем вырьггь3

Однак Божественна іскра лише тоді може просвітити шодішу з глибини 
серця, якщо людина звільниться від усіх своїх зашкарублостей і позбудеться 
своєї власної волі. Звільнення від власної волі і себешобства — це смерть 
зовнішньої людини, і ця смерть є безумовно необхідною, позаяк лише "зерно 
пшенично в нивах естли согніет, внешность естли нежива, нов плод внутрь 
цветет"36.

Зсередини виникає нош, істинна людшіа, яку Сковорода споглядає й 
описує із символічністю Апокаліпсису Св. Івана та Євангелій. Нова людина 
передусім вільна від будь-яких обмежеш> зовнішніх, тілесних: "В высоту, в 
глубину, в широту лйтает безпрїшелно. Не мЪшают ему ни горы, ни рЪки, ни 
моря, ни пустыни. Провидит отдаленное, ирозирает сокровенное, заглядает в 
прежде бывшее, проникает в будущее, шествует по лицу Окіана, входит дверем 
заключенным. Ото его голубины, Орлій крила, еленья проворность, львиная 
дерзость, горличина верность, неларгова благодарность, агнцово незлобіе, 
быстрота соколья, журавляя бодрость. TtxJio его — адамант, смарагд, сапфир, 
іаспис, фарсис, кристалл и анфракс. Над главою его летает седмица божіих 
птиц: дух вкуса, дух вЬры, дух надежды, дух милосердія, дух совета, дух 
прозрйнія, дух тостосердія. Глас его — глас грома. Нечаянный, как молнія и 
как шумящій бурный дух. ИдК же хощет, дышет"37. Цей опис нової і 
справжньої людини натякає на образ Христа, і для Сковороди дійсна людина є 
Христом. Усі люди єдині у Христі, і "не тясяща, но всЬ наши, вс*х вьков 
человйки, во едином господнем человЪкй так обретаются, как безщетный всЬх 
иашіїх міров хор сокрывается в божіем мірь и в pat> первороднаго онаго 
мира"38. Метафізичне пізнання цієї божественної людини сприяє пере
творенню старої людини на нову, і хто зрозумів істинну людину, "тот и 
возлюбил и сам взаимно любезным здЪдался и едино с ним есть, так как 
приліпившийся бренію и сам есть землею и в землю возвращается. А 
познавшій нетлЪннаго и истиннаго человека не умирает, и смерть над ним не 
обладает"39. Людина, що справді сама себе пізнає, "от самолюб наго пламя 
преображается во источник (себто у божественне джерело). Право! Право! Во 
что кто влюбился, в то преобразился. Всяк есть гЬм, чіе сердце в нем... чистая 
бездно! Источниче святы! Тебе едінаго люблю. Ищезаю в тебе и 
преображаюся... Лицемеры и суевйры, слыша сіє, соблазняюгься и хулят. Во
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источник преобразится? Како могут сія быти? Не ропщите! Вельми легко 
верующему, ясггЬе скажу, узнавшему в ce6t> красоту оную: “Пара 6о есть силы 
божія и изліяніе вседержителя славы чистое”40 Ця краса є сугтєвим виябом і 
спогляданням Божественної премудрости, у пізнанні якої здійснюється кожна 
справжня філософія.

Цей короткий огляд не залишає жодною сумніву в тому, що здійснене 
Сковородою самостійне філософське тлумачення міфа про Наркіса рівно
значне найкращим інтерпретаціям цього міфа у західноєвропейській культурі.

1 3 усіх західноєвропейських тлумачень міфа про Наркіса інтерпретацію Фрідріха 
Крейцера вибрано тому, що вона поєднує в собі найбільш філософськи значущі пояснення. 
Це однозначно випливає з великої праці Луізи Віньє "The Narcissus Theme in Western 
European Literature Up the 19 Early Century", Lund 1967.

2 Friedrich Creuzer. Symbolik uiid Mythologie der alien Volker, hesonders der Griechen. Band 
21 4, Leipzig und Darmstadt 1810 — 1812. 1m folgeudeu abgekur/t: Symbolik, 1. Auflage, 
Symbolik und Mythologie der alten Volker, besondcrs der Griechen. Mit einem Heft Abbildungen 
zum ganzen Werk. 2. Vollig umgearbeitete Ausgabe, Band 1 - 4, Leipzig 1819 1821. Symbolik 
und Mythologie der alten Volker, besonders der Griechen. 3. Verbesserte Ausgabe. Band 1 — 4, 
Leipzig und Darmstadt 1837 1842. Im tolgenden abgekurzt: Symbolik, 3. Autlagc.

3 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 1, Vorredc XV.
4 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 1, 31.
5 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 1, 68.
I Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 1, 108 — 109.
7 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 4, 165.
8 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 4, 165, Anmerkung 2.
9 Friedrich Creuzer. Praetatio, in: Plotini Liber de Pulchritudine, Heidelberg 1814, XLV — 

LXX.
10 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 4, 166.
II Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 4, 167.
12 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 4, 167.
13 Friedrich Creuzer. Symbolik, 1. Auflage, Band 4, 168.
14 F. Сковорода. Повне зібрання творів. — К., 1973. — Том І. — С. 151.
15 Про житія і твір див.: Freudenberger. Augustinus Stcuchus, Munster in Westfalen, 1935.
16 Augustinus Steuchus Euguoinus. De perenni philosophia, Lugduni 1540.
17 Див.: Augustinus Steuchus, a. a. o. 325, 338 — 339.
18 Див.: Augustinus Steuchus, a. a. o. 342.
19 Див.: Augustinus Steuchus, a. a, o. 344.
20 Про житгя і твір див.: Paul Oskar Kristeller. Die Philosophic des Marsilio Ficino, Friedrich 

Creuzer, Symbolik, 1. Auflage, Band 4, Frankfurt am Main 1972.
21 Marsilio Ficino. Opera Omnia, tomus II, Bisileae 1576 (Reprint Torino 1962), 1863.
22 Див.: Marsilio Ficino. Opera Omnia, Tomus I, Basileae (Reprint Torino 1962), 866 — 867.
23 Г. Сковорода. Повне зібрання творів. — Т. 1. - С. 154.
24 Там само.
25 Там само.
2* Пор. Там само.
2/ Там само. - Т. 1. — С. 156.
28 Там само. -  Т. 2. -  С. 38.
29 Там само. -  Т. 1. -  С. 175.
30 Там само. -  Т. 1. -  С. 276.
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38 Там само. — Т. 1. — С. 312.
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Міжнародного товариства Якова Бьоме, глибокий знавець української 
філософії XVIII — XIX століття.

Тетяна БОВСУНІВСЬКА — співробітниця Інституту літератури НАН 
України імени Тараса Шевченка. Живе і працює в Києві.

Володимир МОГИЛЕВСЬКИЙ — кандидат мистецтвознавства. Живе 
і працює в Києві.

Пішов із життя професор філософії університету Ла Саль (штат Пен- 
сильванія, США) Свген Лащик, блискучий знавець і дослідник кри
тичних напрямів у  своїй царині, добре відомий світовій філософській 
аудиторіїЄвген Лащик був також українським інтелектуалом високого 
класу, глибоким знавцем і вдумливим спостерігачем національної куль
тури, її найвибагливіших світоглядних вимірів.

Народився він 19 3 7  року на Тернопільщині, освіту здобував у  
Німеччині та СІЛА, де й став 19 6 8 року доктором філософії.

Працюючи у  царині філософського критицизму, він воднораз створив 
цикл високофахових досліджень з питань української культури, низку 
сильветок провідних її постатей, —  від Сковороди до Винниченка.

Із життя пішов добрий вчений, від на*с. пішла добра шодина. Добра 
пам'ять їй.
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Шановний передплатнику!

Якщо Ви ще не залагодили справу з передплатою 
нашого часопису на наступний 1996 рік, то просимо 
це зробити вже нині. Від цього залежатиме вчасний і 
регулярний його вихід упродовж наступного року.

Журнал “іСучасність ” як і  раніше, друкуватиме на 
своїх сторінках новинки на літературній ниві та в 
образотворчому мистецтві, відображатиме складний 
і суперечливий процес творення молодої Української 
держави, займатиме чітку і незалежну позицію у  
відродженні українського духу і національної ідеї.

Редакція часопису сердечно дякує всім нашим 
друзям ісимпатикам, котрі завжди були з нами, 
поділяючи наші проблеми, радіючи з наших успіхів; 
підтримуючи нас у  скруті, розуміючи роль і  значення 
українського слова у  житті рідного народу і рідної 
держави.

Редакція "Сучаснести" висловлює сердечну подяку 
нашим вельмишановним читачам і благодійникам
з Англії за пожертви на пресовий фонд часопису:

Також щиро дякуємо за подвижницьку працю в 
ім'я української ідеї представникові "Сучасности" у 
Великобританії п. Святославу Василькові, який багато 
робить для популяризації нашого журналу.

Редаїщія “Сучасности”

п. Богдан Клуб (Манчестер) — 
п. Ольга Керзюк (Бракнел) — 
п. Михайло Дмитршпин (Лондон) — 
п. Зрена Нольняк (Кінґстон) — 
п. Харлампій Нога (Ковентрі) —

20 ф, 
15 ф. 
21 ф. 
10 ф. 
5 ф.
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