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Розмова з сучасником

Ігор Юхновський

Г оловним 
нашим завданням 

є консолідація нації
— Ігоре Рафаїловичу, Інститут національної пам’яти, який 

Ви очолюєте, працює вже понад три роки. Це одна з небагатьох 
інституцій нашої держави, роботу якої помітно, як то кажуть, не
озброєним оком. Це і вшанування жертв Голодомору, і витво
рення платформи концепції історії України, і оприлюднення 
документів, які стосуються визвольних змагань УПА і ще, ще, 
ще... Розкажіть про те, як поставав Інститут, про те, що вдалося 
зробити і що в роботі зараз.

— Трохи незвичним було моє входження в процес створення 
Інституту. Наприкінці зими 2006 року надійшла пропозиція від 
Івана Васильовича Васюника, тодішнього заступника Голови Се
кретаріату Президента, яку я категорично відхилив, мотивуючи 
тим, що я не історик. А за місяць по тому до мене звернувся Пре
зидент України. На мої заперечення він промовив сильні слова, на 
кшталт «Президент просить», «Україна просить» — і я погодився. 
Це був величезний вияв довіри з боку Президента, тож я старав
ся і стараюсь її виправдати. Офіційно Інститут було засновано 
в травні 2006 року й у перші місяці він не мав ані фінансування, 
ані приміщення, ані працівників. Єдиною ознакою створення ін
ституту було моє призначення його керівником. Я запросив до 
роботи Олександра Львовича Іванківа, який на той час працював 
ученим секретарем у заснованому колись мною Інституті фізи
ки конденсованих систем і був дуже добрим ученим секретарем. 
Я міг цідком на нього покластися. І ми з ним узялися до фор
мування Українського інституту національної пам’яти. Почали
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Ігор Юхновський

з того, що визначили основні принципи роботи, програму роботи 
інституту. Ми на той час уже мали певні напрацювання В. Сергій- 
чука та Р. Круцика. Всі початкові організаційні заходи проходили 
в невеличкій кімнатці у приміщенні Кабміну, яка була в мене, як 
у колишнього Першого віце-прем’єр-міністра в уряді Л. Д. Кучми. 
Шість місяців ми працювали без заробітної плати, щоправда, ма
ючи дуже сильну підтримку з боку Президента. І вже ближче до 
кінця року отримали приміщення, у якому працюємо й нині. Ра
ніше воно належало радянському КДБ, а трохи згодом — Службі 
безпеки України й було в жахливому стані. Ми не мали грошей на 
ремонт, але вже зусиллями нас усіх, і особливо Р. Круцика вдалося 
знайти кошти і майстрів, щоб створити нормальні умови для ро
боти Інституту. Ми запросили священиків, вони принесли образи, 
посвятили приміщення, і ми почали працювати. Де-факто Інсти
тут почав роботу з 1 січня 2007 року.

Ми визначили основні напрямки роботи нашої установи — 
теми, які хвилювали нас і були важливими для всього суспільства. 
І, звичайно, теми, які хвилювали Президента, бо він був натхнен
ником, імпульсом усієї нашої роботи. Ми взялися до вивчення 
проблеми Голодомору, найбільш закритої, замовчуваної, сфальси
фікованої комуністичним режимом. Залучили до роботи фахівців, 
які займаються цим періодом життя України. Спільно з Секрета
ріатом Президента почали із Закону про Голодомор. Президент 
подав його у Верховну Раду й нарешті, як усі ми знаємо, Закон 
було прийнято. Це була перша велика перемога. Але передувала 
їй робота з фракціями Верховної Ради. На щастя, на той час Раїса 
Богатирьова була в керівництві фракції Партії регіонів. Ми з нею 
добрі друзі, й вона сказала, що половина фракції готова проголо
сувати за цей закон, а друга половина, більш за все, закону не під
тримає. Річ у тім, що південні та східні області України постраж
дали від Голодомору найбільше, цілі села вимерли до останньої 
людини. Туди було переселено інших людей, зокрема сім’ї з Росії, 
Білорусії. Теперішні їхні нащадки не голосуватимуть за визнання 
Голодомору. їм його знати не довелося. Другою людиною, яку на
лежало переконати, був О. Мороз — Голова Верховної Ряди Укра
їни. Хоч би що ми йому пропонували, він завжди знаходив якусь 
заковику: «Ось якщо виконаєте оце, то я, можливо, і прихилюся на 
ваш бік». Зокрема, він був проти нашого визначення Голодомору
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як геноциду української нації, пропонував говорити про геноцид 
українського народу. Врешті-решт ми змушені були у визначенні 
піти на поступки Морозові. Верховна Рада проголосувала Закон.

А далі почалася робота з впровадження Закону. Було створено 
Національну книгу пам’яти жертв Голодомору. Практично в усіх 
областях, де відбувалося вбивство голодом, почали створюватися 
Мартирологи. Книгу пам’яти до 75-х роковин ми фактично зроби
ли. Це 19 томів обсягом 23 тисячі сторінок.

Інститут брав формальну участь у створенні Меморіального 
комплексу жертв голодоморів в Україні. Ми підготували вистав
ки про Голодомор-геноцид 1932-1933 років, матеріали видали 
українською, англійською та російською мовами. Поширили їх 
по всіх школах і бібліотеках, передали Міністерству закордонних 
справ України. Провели ряд загальноукраїнських і міжнародних 
конференцій, опублікували їхні матеріали, консультували нашу 
дипломатичну службу і обох представників ПАРЄ, які прибува
ли в Україну з метою вивчення проблеми Голодомору 1932-1933 
років.'

Зараз минули вже 76-ті роковини трагедії. Можна підбивати 
підсумки й говорити про майбутню мету. По-перше, слід згадати 
про титанічну роботу Президента України і Секретаріату Пре
зидента, про внесок обласних адміністрацій. Населення України 
ніби збудилося від летаргічного сну, від страху, що панував у сус
пільстві в часи СРСР. Що ж означають регіональні томи Наці
ональної книги пам’яти? їх розіслано по всіх районах 19-ти об
ластей України. Вони передані керівникам українських церков. 
Могили жертв Голодомору перестали бути безіменними. Тепер, 
виконуючи панахиди над ямами-могилами вбитих голодом, свя
щеники називають імена жертв. Тепер на ці могили прийдуть 
родичі, приїдуть їхні нащадки з міст, із інших держав. Оживе 
пам’ять. Стоятиме пам’ятник. Земля перестане бути безіменною. 
А в Меморіалі пам’яти жертв голодоморів постійно виставляти
муться для огляду Книги пам’яти, і цілі сім’ї, які приходять сюди 
зараз і приходитимуть у майбутньому, зможуть знайти прізвища 
та імена своїх предків, поставити свічку на восковому світильнику, 
вдарити у дзвін пам’яти, поєднатися думкою з.далеким минулим. 
Вони побачать вози, плуги і борони, жорна, ступи й ночви, рублі 
та качалки, інші господарські речі тодішнього селянського життя.
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А на стінах ротонди-кінозалу переглянуть фільми, фотографії, ко
пії документів, почують розповіді та пояснення.

Проблема Голодомору 1932-1933 років набула в Інституті нового 
розвитку. Ми показуємо, що геноцид 32-33-го спрямований саме на 
знищення української нації, на знищення національної свідомости, 
знищення державотворчої здатности українців. Ось які наші докази. 
Від 1917 до 1920-го існувала Українська Народна Республіка, очо
лювана послідовно М. Грушевським, П. Скоропадським і С. Пет
люрою. Уряд її було вигнано з України більшовиками, й надалі він 
діяв у еміграції, мав своїх президентів. Останній президент в емі
грації, М. Плав’юк 1992-го року передав президентові незалежної 
України Л. Кравчуку прапор УНР, булаву та гетьманські клейноди. 
Це відбулося урочисто, в Маріїнському палаці. Замість влади УНР 
більшовики створюють свою владу. У 1924-му році в складі Радян
ського Союзу утворюється Українська Радянська Соціалістична 
Республіка — УРСР. Вона, формально, має голів Президії УРСР. 
Фактичними правителями УРСР є перші секретарі Центрального 
комітету Комуністичної партії (більшовиків) України. В Україні 
виростає друга адміністративна гілка управління, комуністична. 
Її останні перші секретарі ЦК стають дедалі більшими патріотами- 
українцями — П. Шелест, В. Щербицький, В. Івашко. Верховна 
Рада УРСР у серпні 1991 р. проголошує незалежність Української 
держави. Дві гілки адміністративної державности злилися в уряді 
єдиної суверенної України. Справедлива формула буття: нація і за
селена нею територія становлять сталу екологічну систему. Прохо
дячи роками через різні катаклізми, нація відроджується подібно 
до того, як відроджуються деревостани у природному лісі (якщо, 
проте, густина деревостанів не стає нижчою за критичну). Відро
дженню української нації як нації державотворчої, спряла постійна 
боротьба українців за незалежність. Вона мала масовий характер на 
початку та наприкінці двадцятих і була знищена у великій Україні 
репресіями кінця двадцятих і в тридцяті роки. Збройна боротьба 
за незалежність у часи Другої світової війни — слава, велич і жер
товність ОУН і УПА, Карпатської Січи. Визвольні рухи після- 
сталінського періоду — велична діяльність української діаспори. 
І апогей: всенародний референдум 1991-го, який 92-ма відсотками 
голосуючих підтверджує акт проголошення незалежносте України 
від 24 серпня 1991 року. Я підкреслюю — 92 відсотки. То якою слід
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вважати українську націю? Це нація державотворча! Це розуміли 
керівники всіх держав, які будь-коли скуповували українські землі. 
Боротьба проти українського націоналізму стала головним завдан
ням партійної та адміністративної влади СРСР. Отже, Голодомор 
1932-1933 років, який закінчився геноцидом через голод, протягом 
весни 1933 року був зумисним убивством українців. Ми спираємо
ся нині на офіційні дані Інституту демографії НАН України. За чо
тири місяці — з кінця січня по кінець червня 1933 року — в Україні 
було вбито голодом 3,4 млн. людей, а 1,2 млн. — прямі втрати від 
ненародження. Середня тривалість життя людини, що народилася 
взимку 1932-го року та першої половини 1933-го, становила для жі
нок 5,5 років, для чоловіків — 4,2.

Інститут розпочинає вивчення робіт, які стосуються впливу го
лоду на фізіологію людини. І тепер ми можемо показати, до яко
го жахливого стану, морального занепаду було зведено населення 
районів, що голодували. Так, українці вбивали голодом українців, 
забираючи в них останні харчі. Так, мало місце людоїдство. Але 
злочинцями є ті, хто довів людей до такого стану. Покарати за 
злочин Голодомору 1932-33-го років — обов’язок Української дер
жави. Виконується формальна процедура судочинства. Інститут 
подав Службі безпеки України звернення на предмет офіційного 
оскарження винуватців зумисного вбивства голодом і завдання 
тяжкої шкоди народові України під час Голодомору 1932-33 років.

Ми розпочали нову фазу широких досліджень — Всеукраїн
ську акцію «Людяність у нелюдяний час». Отримали величезну 
кількість листів із фотографіями доброчинців, пам’ятників, по
ставлених їм у селах. Люди рятували людей. Це було з нами. Це — 
наша пам’ять.

— Ігоре Рафаїловичу, Ви політик, знаний в Україні як послі
довний противник комуністичної системи, як людина, яка дуже 
багато зробила для викриття тоталітаризму. А коли вперше у Вас 
почали з ’являтися думки про те, що режим, створений Леніним- 
Сталіним, неправильний, більше того — злочинний?

— Ще 1964 року мені по партійній лінії поставили таке за
вдання: визначити, як можна зробити оптимальне автоматизо
ване управління підприємством, територією тощо. Тоді авто
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матизація була дуже модною. Я заглибився в цю проблему і вже 
тоді зрозумів, що Радянський Союз є системою, заснованою від 
самого початку неправильно. Цю тезу я опрацював і як делегат 
XVIII Всесоюзної партійної конференції в Москві висловив під 
час прес-конференції, мовляв, Радянський Союз приречений на 
розпад. Радянський Союз був ненауковою системою, системою 
нелогічною. І як нелогічна система не міг сприйматися людською 
психікою. А щоб хоч якось, позірно сприйматися людьми, система 
повинна постійно вдаватися до примусу. Тому терор мав бути не
перервним, універсальним. Він таким і був. Але щойно терор по
слаблювався — система починала валитись. Тому кожна людина, 
яка послуговується здоровим глуздом, мала би критично стави
тись і до Радянського Союзу, і до радянського комунізму.

Комунізм спирається на помилкові принципи. Стисло їх мож
на висловити так:

— неповне твердження К. Маркса, що джерелом доданої вар- 
тости є неоплачена частина праці найманого робітника. Універ
сальним джерелом доданої вартости на Землі є засвоєння інфор
мації, що її несе на Землю потік сонячної енергії;

— Марксова теза вимагає встановлення диктатури тих, чиєю 
працею створюється додана вартість, диктатури пролетаріату.

Прогрес же у використанні енергії Сонця передбачає охоро
ну зеленого листя, рівновагу між природою і діяльністю людини, 
принцип розумної достатности в житті суспільства;

— помилковим є твердження Ульянова-Леніна, що можна по
будувати комуністичне суспільство в окремо взятій державі, ви
користовуючи революційну ситуацію в ній. Це призводить до 
ізоляції даного суспільства, держави від навколишнього світу. 
У замкнутому комуністичному суспільстві Ульянова-Леніна за 
другим законом термодинаміки спонтанно зростає безлад у всіх 
ділянках життя суспільства. Це, зрештою, розуміли і автори біль
шовизму В. Ульянов-Ленін і Л. Бернштейн-Троцький. Вони носи
лися з ідеєю світової революції, у гербі СРСР була земна куля;

— помилковим є твердження ленінізму-сталінізму, що можна 
оптимізувати державу, в якій земля і вся виробнича система на
ціоналізовані й управління всім зосереджено в єдиному центрі. 
Наприклад, у центрі планування. Це веде до планового розподі
лу продукції, відсутности конкуренції та створених нею стимулів
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вдосконалення і підвищення якости, призводить до надмірних ви
трат енергії.

Для оптимізації системи з повністю націоналізованими вироб
ництвом і розподілом необхідна безмежно велика енергія. Крім 
того в такій системі влада зосереджується в єдиному центрі управ
ління, що веде до диктатури і волюнтаризму.

Утопічна система не вкладається в логіку і постійно відштов
хується. Щоб впровадити утопічну доктрину в життя, необхідний 
постійний терор.

Одним із ефективних засобів терору В. Ульянов-Ленін вважав 
голод. У статті «Сумеют ли большевики удержать власть», надру
кованій у жовтні 1917 року, Ульянов пише, що, націоналізувавши 
всі склади продовольства, більшовики за допомогою хлібних кар
ток зможуть тримати в послуху кожне окремо взяте місто й усю 
державу цілком. На заваді стояли приватні сільські господарства. 
Вони виробляли продовольство, продавали його на ринку і зводи
ли нанівець політику хлібних карток. Приватні сільські господар
ства необхідно було знищити. Іншою перешкодою владі більшо
виків у СРСР була Україна, народ якої створив УНР і боровся за 
незалежність.

І все одно СРСР, доведений до стану цілковитого технологіч
ного і соціального відставання за умов потужного зростання волі 
радянських республік до незалежносте розпався.

— А які ще, крім Голодомору, важливі напрямки розробляє 
Інститут?

— Спільно з найвидатнішими українськими істориками ми ви
значили низку проблем, якими займається нині та в перспективі 
займатиметься наша установа.

Це, по-перше, стовбур української історії. Ми маємо створити 
платформу найіональної історії, на основі якої писалися б під
ручники, велась би закордонна політика держави. Кожна держава 
має таку платформу, й ми повинні її мати. Зараз же у нас сімдесят 
два підручники історії, кожна область має власну історію, більше 
того — кожен університет пише свою історію України. Тому така 
платформа — виважена і наукова — сьогодні вкрай необхідна. Ми 
вже провели велику роботу з цього питання і в нульовому набли-
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женні воно має бути вирішене вже до кінця нинішнього року. По 
завершенні роботи її результати будуть винесені на «концентро
ване» обговорення вчених і педагогів.

Далі ми взялися до проблеми Другої світової війни, проблеми, 
яка фактично роз’єднує українське суспільство. І цю роботу вже 
майже закінчили. Було проведено низку круглих столів, значний 
внесок зробили знову-таки наші провідні історики. За матеріа
лами круглих столів ми готуємо до видання цикл брошур — про
токолів обговорення, присвячених проблемам Другої світової ві
йни. Спочатку ми думали, що Україну можна вважати суб’єктом 
антигітлерівської коаліції. Війна пройшла Україною із заходу на 
схід і зі сходу на захід, ми мали величезні втрати. І заслуги також. 
Українцями були сім командувачів фронтів, двісті генералів, по
над тридцять Двічі героїв Радянського Союзу... Та коли ми поча
ли опрацьовувати тему, з’ясувалося, що Україна справді воювала 
проти нацистів, але Україна справді воювала і проти більшовиків. 
І оскільки вона перебувала в стані несвободи, то хоч би в яких 
військах яких держав були українці — їх ніде не жаліли і часто 
використовували як гарматне м’ясо. Це був народ поневолений, 
і ніхто про нього не дбав, ніхто його не щадив. Виникло очевидне 
завдання: показати українському народові, що тільки в умовах не
залежної української держави його моральне, матеріальне і навіть 
фізичне життя може бути забезпечене. Тільки тому, що ми не мали 
незалежної держави — принесли такі колосальні жертви під час 
Другої світової війни. І ніхто не оцінив нашого внеску в перемогу 
над нацизмом. Незалежна держава є тією надзвичайною цінністю, 
яка може зберегти націю в цілому й кожного її представника зо
крема.

Третьою темою, яка частково випливає з теми Голодомору чи 
передує їй, — це розкуркулення та колективізація. Не забуваймо, 
що під час цих акцій лише наприкінці 20-х років з України було 
вивезено понад 285 тисяч найкращих господарств, родини роз- 
куркулених були фактично знищені й позбавлені громадянських 
прав. Далі — знищення церков, християнських цінностей україн
ського народу. Ще далі — знищення інтелігенції. І вже народові 
складно було вповні усвідомити все, що робиться, бо засіб, апарат 
усвідомлення — інтелігенція — була фактично відсутня. За цим — 
колгоспи. Уявляєте собі, якщо вашу корову, вашого коня забира
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ють, усуспільнюють і ви бачите, що ваша худоба пропадає через 
поганий догляд, — це справжній шок для селянина, руйнування 
світоглядних основ, психологічне і фізичне нищення.

І ось тепер усі ці злочини мають бути розслідувані, їм необхід
но дати юридичну оцінку. Завдяки тому, що ми є незалежною дер
жавою — ми можемо і повинні це зробити. Злочинці, які спричи
нили масову загибель ні в чому не винних громадян, мають бути 
покарані. Навіть якщо їх уже й нема на цьому світі.

Крім того ми займаємося і визвольною боротьбою українсько
го народу, боротьбою УПА за волю України. Цю тему потрібно 
порушувати, аби спростувати тези, які нам нав’язуються. Напри
клад, про те, що незалежність була кимось подарована Україні. 
Для того ж, аби потвердити «подарованість» незалежности, по
трібно довести, що ніякої визвольної боротьби українці не вели. 
Тому визвольні змагання УПА на теренах не лише Західної, але 
й усієї України — то ніби кістка в горлі російських владних інсти
туцій. Тому й намагаються вони подати УПА як бандитів та голо
ворізів, на яких не варто зважати в політичному сенсі. А це наші 
національні герої. Завдяки їм у свідомості посполитих — звичай
них громадян України постійно жевріло почуття національної 
гідности, яке в певні періоди вибухало відкритою боротьбою за 
незалежність України, хоча по тому часом це усвідомлення знову 
ховалося за обережність.

— Пане Ігоре, чи звертається Інститут до більш ранньої істо
рії визвольної боротьби, до часів Хмельницького, Виговського, 
козаччини, Мазепи?

— Безумовно, Інститут вивчає ті події та надає їм відповідної 
інтерпретації. Нами видано цілу низку брошур з цієї проблемати
ки. Гадаю, що й у платформі української історії буде зняте все за
мулене багатовіковою імперською пропагандою, події давніх часів 
постануть не в польській чи російській інтерпретації, а в інтерпре
тації правдивій, українській. Ми допомагали Києво-Могилянській 
академії у виданні книжок, присвячених часам Б. Хмельницького, 
І. Виговського, І. Мазепи. Провели конференції разом із місцеви
ми адміністраціями та університетами. Видали низку малих мате
ріалів. Саме чіткі за змістом, добре оформлені й проілюстровані
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брошури, розповсюджені по всій державі, є дієвим агітаційним 
матеріалом. А у Виграєві споруджуємо стелу-малюнок про подвиг 
Микити Галагана у битві під Корсунем.

— Робота Інституту національної пам’яти широко знана 
в українському суспільстві, добре знана вона і в Росії та ви
кликає бурхливі емоції у перших осіб сусідньої країни. Одним 
із найбільших «звинувачень» з того боку є те, що Україна «не 
так» подає історію. При цьому російські чиновники всіляко шу
кають підтримки своїх імперських поглядів серед українського 
політикуму і говорити, що таких прислужників у нас нема, — не 
випадає. Тому таке трохи футуристичне запитання. Ось зараз 
Інститут і його діяльність твердо підтримує Президент України 
Віктор Ющенко. Але вже практично розпочалися президентські 
вибори. Що буде, коли президентське крісло перейде до іншої 
людини? Чи не згорнуть діяльність Інституту?

— Тут є дві відповіді: одна формальна, а друга — про тактич
ні дії Інституту. Формальна: ми підготували Закон про Інститут 
національної пам’яти з тим, щоб його або Президент, або Кабінет 
Міністрів України подали на Верховну Раду. Проект такого Зако
ну вже на розгляді Президента і в Міністерстві юстиції. Так що ми 
намагаємося зробити наш Інститут доволі сталим, зокрема сто
совно можливих політичних змін у державі.

/7 Головним нашим завданням є консолідація української нації, 
/ і  це мають усвідомлювати державці та чільники всіх рівнів. Крім 
того, маю сказати що і в Партії регіонів є люди прагматичні, з кон
структивним мисленням. Із ними можна спокійно вести будь-які 
дискусії. Щодо партії БЮТ, то там ми маємо повне опертя. Я не 
думаю, що зі зміною влади робота інституту потрапить під якусь 
загрозу. Найбільшу роботу проти нас вестиме, безумовно, партія 
комуністів. Інакше й бути не могло б, але я вважаю, що така пар
тія не має існувати. Може існувати комуністична секта. Тому що 
принципи, на яких засновано комуністичну ідею — неправильні. 
А раз секта — то її треба усунути з політичного життя. Тому ми 
матимемо єдиних противників у особі комуністів та їхніх прибіч
ників.

/
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к
— Щодо комуністичної ідеї та її рудиментарних проявів сьо

годні. Ми знаємо, є Указ Президента про демонтаж пам’ятників 
тоталітарного режиму. Десь Указ виконується, десь — ні. Хтось 
каже що їх треба негайно знищити, хтось виступає проти, мо
тивуючи це тим, що тоті пам’ятники — наша історія. А от із на
укового погляду Інституту: що робити з циіушліонументальними 
монстрами? д

— Справді за радянських часів стосовно України було дві історії. 
Одна — це історія боротьби українського народу за свою незалеж
ність. Боротьба не припинялася з того часу, як було знищено Цен
тральну Раду. Вона активно придушувалась. Борці за незалежність 
України у всіх радянських, польських, угорських, румунських до
кументах фігурують як злочинці. Була й інша історія — історія лю
дей, котрі впокорилися з існуванням Радянського Союзу та інших 
окупаційних режимів, із втратою Україною незалежности. Терор 
в У країні за радянських часів, як я вже казав, був універсальним. Він 
був і психологічним, і гуманітарним, і фізичним. Терор гуманітар
ний призвів до появи величезної кількости агітаційного матеріалу. 
І одним із проявів того агітаційного матеріалу були пам’ятники. Ми 
маємо списки пам’ятників Ульянову-Леніну, розставлені по всій 
Україні. їх ще дуже багато. І маю вам сказати, що ці монументи ще 
й досі викликають у людей страх. Страх природний, успадкований, 
інстинктивний, підсвідомий, пов’язаний із тими жахами, які люди 
пережили. Жахи скінчилися, та страх залишився. Під час збирання 
свідчень про Голодомор ми зіштовхнулися з тим, що старші люди 
ще й досі бояться про це говорити. Символи цього страху, якоюсь 
мірою навіть його збудники — ці монументи. І якщо людина ходить 
біля пам’ятника тому, хто уособлює зло — вона зомбується ним. 
Це є зомбування на психічному рівні, але зомбування постійне. Це 
я вам як фізик кажу. І наше завдання — знайти в кожному місті, міс
течку, селі, селищі групу людей, яка здатна перемогти свій глибоко 
захований страх і почати нищити ці пам’ятники. Я також думаю, 
що наукове визначення шкідливости для суспільства пам’ятників 
організаторам масових убивств, фізичних і моральних, мають зро
бити медико-психологічні установи держави.

Головним нашим завд ан н і є консолідація нації ~ .
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— Тобто з огляду на сказане Вами, ідея звезення всіх тоталі
тарних символів у якесь одне місце, створення там своєрідного 
музею, «заповідника» також небезпечна?

— Я думаю, що треба всі ці символи стерти на порох і посвяти
ти той порох свяченою водою, аби вигнати з нього диявольський 
Дух.

— Ігоре Рафаїловичу, а зараз я хотів би поговорити про сьо
годнішні реалії. Мені видається, що вісімнадцять минулих років 
є роками втрачених можливостей, надій і сподівань. І не тіль
ки мені так видається. Заднім числом ми починаємо про це го
ворити: добре було б зробити отак і тоді. Оскільки Ви стояли 
біля колиски нашої незалежности, на Ваших очах формувалась 
українська управлінська еліта, скажіть, як Ви дивитеся на про- 
минулий час, Ви, людина, яка була там і тоді та є тепер? Ви були 
кандидатом у Президенти України, ви добре знаєте всіх укра
їнських Президентів, Ви з ними працювали. Як, на Вашу думку, 
розвивається Україна?

— Якщо говорити про самий кінець цих вісімнадцяти років, то 
я вважаю, що Україна розвивається. А тепер до витоків. Незалеж
ність здобувається народом ціною великих жертв, вогнем, мечем 
і таке інше. Ті, хто перемагає, — нищать переможених. Це відбува
ється швидко, і переможці встановлюють свою владу, народ почи
нає довіряти цій групі, інші держави починають допомагати, й вона 
стає на ноги. Такою є ціна незалежности, це є історична ціна. Життя 
людини має велику цінність, але боротьба за незалежність забирає 
багато життів. Ми отримали незалежність, не втративши жодної 
людини. Але тепер цю ціну ми мусимо заплатити довгим терпінням 
і великими зусиллями для формування сталої держави.

Повертаючись до податків, хочу, сказати, що проголошення не
залежности Верховною Радою було б недостатньо для утворення 
незалежної держави. Лише всенародне волевиявлення та ще й із 
такими відсотками, дало можливість утвердити навічно державу 
Україну. Ця держава складалась із величезного господарства, гос
подарства, заснованого на неправильних принципах колишнього
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комунізму, де працювали люди, були директори й таке інше. Ця 
молода держава мала заслужених політичних діячів, які сиділи 
в радянських тюрмах за прагнення незалежносте, але жодного 
уявлення не мали про господарську роботу.

Перед нами було величезне господарство, яке потребувало фа
хового керівництва, або хоча б уміння знайти людей, які б могли 
це робити. Знаєте, у кожної людини є певний запас вільної енергії. 
Це та частина внутрішньої енергії людини, яку вона може затра
тити на виконання роботи і поповнити їжею, повітрям і відпочин
ком. Якщо людина витратить на виконання роботи енергії більше 
за власний запас вільної енергії — вона деградує. С/

Ви можете витрачати увесь запас вашої вільної енергії на ство
рення віршів, поем — вони будуть чудові — але тоді ви будете 
слабкі як політичний діяч, або ви будете іноді слабо контрольовані 
у відносинах з людьми. Так от, сильний директор доброго заводу 
витрачає на облаштування підприємства всю свою вільну енергію. 
У такій ситуації йому потрібен дах, захист політичний, соціальний. 
Цей дах за Радянського Союзу міг бути лише комуністичним. Для 
директора, якого ми розглядаємо, загалом байдуже, якого кольору 
дах, аби він був надійним (хоча б у свідомості самого директора). 
Кожен керівник кожної установи потребує такого даху. Для цього 
в першу чергу він шукає контактів із керівником областе, держа
ви, шукає взаєморозуміння. А щоб керівник областе, держави міг 
зрозуміти директора, він має вміти слухати й за короткий час при
йому осягнути сутність його справи.

От уміти слухати і вчитися — головна риса керівника. 
Запам’ятайте цю скромненьку фразу: «Керівник повинен уміти 
слухати і вчитися». З такого погляду слід оцінювати й діяльність 
наших керівників.

Керівником держави став Кравчук. Він був начальником ідео
логії. Він теж старався, теж хотів, але все занепадало.

— Пане Ігоре, був час, коли Кравчук прийшов до національно- 
патріотичних сил і сказав, що хоче з ними співпрацювати. Це 
було певне лукавство чи щире прагнення?

— Не було ніякого лукавства. Кравчук мав біля себе весь ко
лишній апарат ЦК, всю господарську частину, фінансову частину.
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/  І всі ці люди визнали Кравчука, бо він був «своїм». А друга час
тина політикуму, — бурхливі народні трибуни, — не захотіли йти 
з Кравчуком. Це була велика помилка. Але найбільшою нашою по
милкою було те, що ми свого часу вигнали Івашка з України. Він 
міг би стати блискучим управлінцем у незалежній державі. Тоді б 
нам вдалось уникнути багатьох помилок і негараздів, бо Івашко 
був «своїм» не лише в партійному, але і у всьому господарському 
середовищі, знав «кухню» виробництва і був готовий працювати 
на Україну. Маю сказати, що Декларацію про Незалежність ми 
змогли прийняти лише тому, що вдалося легко домовитися саме 
з Івашком, який на той час був беззаперечним керівником кому
ністичної більшости в парламенті. Я глибоко переконаний, що на 
посту Президента, він би повів господарство України керованим 
шляхом. Цього не міг зробити Кравчук.

Якщо говорити про часи Кучми — якось після виборів я сказав 
йому, що голосував проти нього, оскільки боявся, що він поведе 
Україну до Росії. Він відповів коротко і різко: «Ти що, думаєш, 
я дурень?»

— Справді, на дурня він не був схожий. І є чи не єдиним Пре
зидентом, який зумів домогтись якоїсь керованости нашої дер
жави. Інша справа, якою стала ця керована ним країна.

— А зумів він це лише тому, що мав досвід управління величез
ною господарською структурою. Такий досвід дав йому можли
вість підпорядкувати собі керівників підприємств, спочатку пере
буваючи на посаді Прем’єра, а потім — і Президента. Це було дуже 
важливим, і централізація влади, здійснена за Кучми, мала певні 
наслідки — не лише негативні.

— А що ж сталося у 2004 році?

— Переходячи до помаранчевих і постпомаранчевих подій, кіль
ка слів маю сказати про особистість Віктора Андрійовича Ющен
ка. Ющенка в українську політику ввів Іван Степанович Плющ. 
Коли Вадима Гетьмана зняли з посади голови Національного 
банку, постало питання про наступника. Я тоді був Першим віце- 
прем’єр-міністром в уряді Л. Д. Кучми. Ми не могли зупинитись
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на якійсь конкретній кандидатурі, й Іван Плющ порекомендував 
Віктора Ющенка. Іван Степанович був головою Верховної Ради, 
мав вирішальний голос. Так Віктор Андрійович очолив Нацбанк, 
де показав себе дуже добрим фахівцем. Він ввів гривню, припинив 
страшну інфляцію. Тут навколо успішного Ющенка почали вини
кати всілякі плітки. Але Кучма вмів бачити людину, вмів не віри
ти пліткам і мав здоровий глузд. Тому Ющенко був призначений 
Прем’єром. А Ю. Тимошенко — віце-прем’єр-міністром з енерге
тики. Це був дуже сильний уряд, особливо на початку. Ющенко 
врятував Україну від дефолту, в який заводив нас уряд Пустовой
тенка. Відбулися зрушення в науці й освіті. Освітянам було суттє
во збільшено зарплату. Наукові працівники отримали вдвічі вищу 
платню. Це був великий перелом у науковому світі України. Юлія 
Володимирівна надзвичайно, кваліфіковано та енергійно витягла 
з прірви атомну енергетику і взагалі всю електроенергетику. Але, 
як я розумію, спіткнулася на спробі впорядкувати вугільну галузь. 
Переслідування уряду Ющенка почалося саме з неї. Тут довго 
й цікаво розповідати, але то, мабуть, уже іншим разом.

Велику роботу Віктор Андрійович вів і як голова Народної 
ради в парламенті. Довіра до Ющенка зростала. Своїм спокійним 
авторитетом він завоював загальне визнання як беззастережний 
лідер. Тобто Ющенко постійно був дуже добрим керівником.

Підходячи до Помаранчевої революції і тих подій, хочу ствер
дити, що найбільшим ударом по Україні в той час було отруєння 
Ющенка. Воно залишило не тільки біологічний слід на обличчі 
Президента, але й глибокий, незмивний слід підозріння до ото
чення Ющенка, близького й далекого. І ці два чинники — фізич
не отруєння та його психологічні наслідки, поширилися на само
го Ющенка, на його родину, на його оточення, лягли величезним 
тягарем на все політичне життя України. Ющенко був отруєний, 
його здоров’я жахливо погіршилось, але він долав хворобу з ве
ликим внутрішнім героїзмом, якого ніхто не бачив. Мушу сказа
ти, що це дуже достойна і велика людина. Я думаю, що початок 
президентського урядування був для Ющенка особисто болісно 
тяжким. Йому не вдалося цілком реалізувати свої задуми, свій ве
личезний потенціал.

Верховна Рада України прийняла зміни до Конституції, які 
розбалансували українську владу. Річ у тім, що ми могли отрима-
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ти третій тур президентських виборів лише за умови прийняття 
Морозових поправок до Конституції. Шкоду, якої завдав Мороз 
своєю безглуздою логікою, виміряти неможливо.

— Це через неусвідомлення того, що робилося, під чиїмось 
впливом, а чи під впливом незмірних амбіцій?

— Мороз — дуже працьовита людина, тому йому і вдалось ви
битися в керівники «групи 237». Він мав певні організаторські 
здібності. Але водночас він рідко дотримував слова, взагалі був 
людиною, я б сказав, небезпечною, хоч і в білих рукавичках. І він 
зумів так підготувати й соціалістів, і комуністів, поставити депу
татів Верховної Ради у таке становище, що вони всі проголосува
ли за поправки до Конституції, які фактично знищили державу.

— Ігоре Рафаїловичу! Ось зараз я зроблю якийсь песимістич
ний підсумок, а Ви його спростуєте. Отже, ми створили державу, 
й вона в міжнародному співтоваристві знана як держава непо
слідовна, держава, яка не має чіткої стратегії розвитку, держа
ва глибоко корумпована, в якій нема незалежного суду, а є суд 
продажний, держава, яка фактично не може себе захистити і не 
здатна самотужки впоратися з власними проблемами. Тож по
чинають лунати голоси, — поки що на рівні якихось законспіро
ваних аґентів впливу, а легально це голоси політологів, — про те, 
що Україна потребує зовнішнього управління. Ми що, йдемо до 
маріонеткової держави, маріонеткового уряду, до статусу дер
жави, яка не відбулася( є таких кілька в Африці)?

— Звичайно, це перебільшення і цього ніколи не буде. Але ви 
поставили забагато запитань. По-перше, корупція. Від початку 
90-х відбувається процес переходу державної власности у влас
ність приватну. Хто найкраще знав, що можна взяти і як його взя
ти? Звичайно, той, хто керував цією власністю ще за радянських 
часів. Тобто комуністи й так звані «господарники». Користуючись 
правом «тут купив — там продав», з’явилися люди з величезним 
багатством. Але бізнес вимагав розвитку, а розвиватися міг лише 
за умови отримання земельних ділянок, адміністративного спри
яння, зовнішніх кредитів, навіть бандитського «кришування».

18 Сучасність



и
Гроші потекли в кишені чиновників, які мали замалу зарплату, 
але великі можливості, мали доступ до цього всього. У жахливому 
стані опинилися вчителі, лікарі, викладачі вишів... Зник середній 
клас. Спочатку чиновникам просто давали подарунки, а потім по
чали давати гроші... Треба ж якось віддячити людям, які роблять 
тебе здоровим чи розумним. І з цього почалося те, що ви назива
єте корупцією. Насправді така ситуація є наслідком того, що на
зивається розпадом Радянського Союзу. З цим слід рахуватись 
і доводиться дивитись на це спокійно. Це не значить, що не треба 
боротись, але одним із ефективних методів боротьби з корупцією 
є підвищення заробітної плати, підвищення загального рівня жит
тя. І ще від одного я хотів би застерегти — це від гіперболізації на
ших проблем. Не треба лякатися самому й лякати інших. Особли
во це стосується засобів масової інформації, наших громадських 
інституцій.

Підсумовуючи нашу розмову, хочу сказати, що Україна розви
вається, долаючи проблеми. Ми їх безумовно подолаємо. Я в цьо
му переконаний. Перш за все ми їх усвідомлюємо.

Головним нашим завданням є консолідація нації —....

Розмову вів Тарас Федюк



Поезія

Мар'яна Нейметі

Крамольний пурпур

***
За деякі вірші соромно 
Бо вони не могли написатися в теплій кімнаті 
з людьми яких любиш і які всі на місці 
як у кукурудзяному качані

У квартирі дитяче дихання рівне 
як книжки на полиці

А на вулиці ніч відлига 
і прямий електричний стовп 
зі смужкою оголошення на рукаві 
«Не будь мені ворогом милий».

***
Із чорного квадрату 
вибігає трикутна собачка 
з бузковим язиком 
з бубном тузовим у шлунку —

І хай там все 
синім вогнем горить 
собачка біжить, біжить
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***
якісь руїни
деревообробної фабрики 
якась коза на брудному мотузку 
і речників глухий барабанний дрож 
отож отож

а потім хтось відгинає сталеві листки 
якась рука витягає з порожнечі 
із консервної банки

та скільки води відтоді втече 
скільки треба води, 
води та цементу 
щоб дожити до цього моменту

***
Дітьми ми будували піщані замки 
я ліпила з піску людей 
яких завжди змивало дощем

Я й досі ліплю їх разом — 
жінку на високих підборах 
з великим животом

і її чоловіка який кидає в пісок 
сердитий недопалок
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***
У заметілі Маковиця,
У вовчих спинах Верхній Діл. 
Уже не їсться і не спиться,
Не пишеться в холодний стіл

Ряхтять дрібонькі молитовки, 
Палає вервиця тісна 
Ти знаєш доли ці, а толку?
Ти вмієш вгору, а хосна?

Та родить рясно синя слива. 
Гряде горілочка сумна.
Тут неможливо, неможливо — 
І вовча вигнеться спина!

Пір’я

Що зігріє намоклу спину — тільки пір’я 
що солодше від нетерпіння — перемир’я 
де зустрітися нам о третій — в аквабарі 
що залишиться після смерті — тьмяна тара

Змії більше вже не жагучі — непритомні 
я додому та де мій ключик — невідомо 
бо живуть тут трудом і потом — хто як вміє 
хто догляне за нами потім — тільки змії
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***

Я підняла кришку зі сливовим компотом 
І знайшла там цілих маму з татом 
І родичів зняла із ощадкнижки 
усіх здається до копійки

Завела в кропиві ворогів 
непомітних, кольору трави

А потім з’явилася любов як? звідки?
Я ж знаю що всі гілки були зайнятими 
листям жуками гусінню

Я всіх повернула на місце 
і навіть ворогів випустила з рук у траву 
Тільки за тебе тривожусь найдужче 
боюся тебе віддати тій пустоті 
з якої ти до мене прийшов

***
Де північного вітру 
роздуваються 
светри у камінних баб 
вони розмикають коліна 
вони не знають 
ні страху ні тліну 
та й гніву навряд

вони однакові 
під землею і під водою 
вони все стерплять і 
заростуть лободою
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вони —
даремний сізіфів труд 
ти хочеш щоб вони 
були із тобою

А вони тут

Майже колискова

Якщо пекти тістечка для диких крокодилів,
Це дуже небезпечно, а часом дуже мило.

А інші кажуть: нащо нам дике і всіляке?
І дивляться на пащі із дивним переляком.

Воно і справді дике, й зеленою нудьгою 
Всіх доведе до крику, а не до супокою.

Воно без мене згине, затужить до нестями,
В щоденнім баговинні пов’язнувши хвостами.

Воно таке намислить! Воно таке накоїть!
Тому я їм навмисно співаю колискову:

«Не кроком семимильним, ані достатком сталим, 
Якимось дивом дивним давайте жити далі».

***
Місцевий супермаркет такий як усі 
Випрасувані риб’ячі хребці 
Пляшки які не запліднила пилюка 
М’ясо якихось динозаврів
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Саме такий колір додають у прапори 
Як емульгатор

Зовсім інша справа базар 
Легені застигають на прилавках 
як вулканічна лава.
в капустяних листках розляглася гусінь 
Правда, ополудні базар геть брудний і не доважує 
Яструбиним оком зауважує контролерів 
Відганяє як мух жебраків

Хоч вони й так всідаються 
на найсмачнішому проміжку час 
І — від одинадцятої до вечора.

але найшвидше на базарі розкуповують легені 
адже повітря отруєне наріканнями 
їм все одно не згодиться

***
І важкі запитання виною ростуть із землі, 
Коли твоє дихання стає візерунком на склі, 
Коли люди сходять в своєму темнім селі.

А ти їдеш далі

***
Кілька твоїх жінок
які вони беззахисні і безжальні

Одна любить джаз і цигарки 
інша ховається в горіхову шкаралупу
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Одна носить крамольний пурпур 
інша ховає кістяків у шафі 
і схиляється над тобою 
бідною головою — 
не бійся я з тобою

І ти б уже обійняв її коліна 
ти б залишився з нею неодмінно 
та в небі звучить безладний джаз

Фотокартки дружини фосфорують подивом 
Її неонові шарфики на верхній полиці 
Її вишиті жінки спокійної вдачі 
Ліктя зігнуто під подушкою 
Просте серце набите гусячим пір’ям 
Тепло, стерпно і це нарешті любов.

Чому хмарина алкоголю,
А не коханий, не рідня, 
Звільняє лагідно від болю 
Хоча б півдня, хоча б півдня?

Страхи опівночі надмірні, 
Нестерпні протяги надій. 
Люблю, люблю. Та ми не рівні 
У силі й доброті своїй.

Він просто виникне і знищить, 
Або врятує бозна-як.
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Він — всюдисущий і Всевишній, 
Він — істина, товарний знак.

Я ж вірю у нищівний стронцій 
У хижу ртуть, важкий свинець.
І як дивитися на сонце,
В якому сяє Бог-отець?

За мотивами Керролла

Він зебру уявляв одну,
Що грає у лото;
Протер він очі, там — та ну,
На вішаку пальто.
«Ніде на світі, — він зітхнув, —
Не жде мене ніхто».

Він думав: полудень, обід,
І смажиться самга,
Протер він очі — все як слід:
І голод, й пилюга.
«Нудьга, — він витер сьомий піт, — 
Куди не кинь, нудьга».

Він думав: я кохаю вас,
Дівчатко або мем!
Протер він очі — це одна з 
фінансових проблем,
«Поїж картопельки і враз, 
Розвіється твій щем».

Він думав: тішать віслюки 
На скрипочці народ,
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Протер він очі — це таки 
Афіша, навіть стовп.
«А в мене, — стиснув п’ястуки, 
В кишені 40 коп».

Він думав: мрія і талант 
Позбавлять давніх пут.
А це кричить поліціянт,
Що заблукав він тут.
І що коли його з’їдять,
Тоді його збагнуть.



Проза

Олесь Кульчинський

Знаки зі сходу
«Нове життя» — третій роман турецького письменника Орхана 

Памука, нині одного з найвідоміших сучасних прозаїків та чи не 
наймолодшого з Нобелівських лауреатів — саме через такий блис
кавичний літературний успіх його часто порівнюють із Альбером 
Камю. Коли ж писалася ця книжка, її автора ще навряд чи можна 
було назвати по-справжньому знаним, принаймні, за межами Ту
реччини. Сам Орхан-бей вряди-годи не без іронії згадує той пе
ріод свого життя, коли став завзято братися за перо. Відбуваючи 
тоді обов’язкову в своїй країні військову повинність — як говорить 
приказка ще османських часів: кожен турок народжений бути во
їном — він часто іменував себе перед армійськими приятелями 
гучним словом «письменник». Ті ж глузували, запитуючи: «А де 
друкуєшся?». «Ніде», — відповідав Орхан. «Ха-ха-ха! Зрозуміло, 
письменник», — реготали солдати, ще не знаючи, що перед ними 
сидить майбутня зірка, автор, який новим зором гляне й на істо
рію їхньої країни, і на їхню ментальність.

Власне, «Нове життя» і стало тією ластівкою, що відкрила ту
рецькому, а згодом і світовому читачеві нестандартність Памуко- 
вого погляду на Туреччину, а через неї — і на весь Схід. Окрім 
того, цей роман — чи не найбільш містичний зі всіх творів Памука. 
У ньому читач віднайде й химерне псевдоісторичне плетиво світо
вої змови у стилі Умберто Еко, і постмодерні витівки, ніби в рома
нах Італо Кальвіно на кшталт життя в книжці чи то сюжету книж
ки, який крок за кроком втілюється в реальність. Якщо уважно 
зануритися в цю ще «юнацьку», можливо, навіть «максималіст
ську», манеру Памукового письма, то можна поволі знетямитися, 
ніби гублячись між реальністю та символами на папері. Таке тон
ке відчуття світу як тексту, всесвіту як безмежної знакової струк
тури або одвічної книги чи борхесівського бібліотечного лабірин
ти, наскрізь пронизує роман письменника, так і повертаючи нас 
до тих перших філософсько-лінгвістичних концепцій двадцятого
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І у  століття, які згодом дадуть неабиякий поштовх постмодерній лі- 
тературі. Згадаймо їхнє відоме узагальнення вустами Жака Дер- 
ріди: «Нічого не існує поза текстом». Одначе в Памука це глибоко 
символістське, «текстуальне» сприйняття світу передане не в за-

/
 плутаних абстракціях, а через приголомшливі ірреальності, якими 

автор сповнює долю головного героя, не по-юнацькому майстерно, 
переплітаючи їх із сенсом буття — письмом та коханням.

^  «Якось я  прочитав книжку, і вона змінила все мов життя», —
так починає Памук свій роман, написаний від першої особи. Ніби 
наперед закладає думку, що кожен із нас творить власну книжку, 
рядки та абзаци, навіть «титли» та «коми» якої можна прочитати 
в повсякденних перипетіях — головне цього прагнути. А вже через 
кілька сторінок підкріплює фантастичність такого розвитку подій 

/  дотепним кепкуванням з багатьох легковірних читачів «фаталь- 
/  них» текстів:

; /  «Чув історії людей, котрі за ніч ковтали яку-небудь книжку, на
^  кшталт „ Основних принципів філософії”, беручи на віру кожне сло

во, і наступного дня вже долучалися долав „Піонерівреволюційного 
пролетаріату”, а ще через три дні потрапляли на десять років за 
ґрати, спіймавшись на грабунку банку. Або знав і таких, які, прочи
тавши чи то „Іслам і Нову Мораль”, чи то „Підступи вестерніза- 
ції”, за одну ніч переселялися із генделика в мечеть, і на холодних, як 
лід, килимах, серед ароматів трояндової води починали терпляче 
чекати на свою смерть, що з ’явиться років через п ’ятдесят. Потім 
я  познайомився й із такими, що захопилися книжками, на кшталт, 
„Свобода кохання”чи „Пізнай себе”»...

«Тоді до яких книжок нас хоче повернути своїм романом ав
тор?» — запитає кмітливий читач «Сучасносте» (дозволю собі зі- 
мітувати стиль Орханового письма). Відкрию завісу таємничости 
й спробую відповісти сам: атож — до книжок дитинства. Це для 
письменника — надзвичайно щемлива тема. Памук, услід за На- 
боковим, одним зі своїх улюблених авторів, ностальгує за без
хмарним, світлим дитинством чи не в кожному своєму творі, чи 
не на кожній сторінці. Про славнозвісний роман «Стамбул. Міс
то та спогади», де він описує власне життя заледве не з пелюшок, 
тут, мабуть, зайве й згадувати, як і про його Нобелівську промову 
з напрочуд символічною назвою: «Татова валізка». Герої ж рома
ну «Нове життя», котрий чекає на нашого читача за кілька сто-
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рінок, дошукуються правди та істини в звичайнісіньких дитячих 
коміксах, ледь пожовклих та вицвілих, що збереглися на старих 
поличках їхніх книжкових шаф. Натомість герої коміксів, прості 
турченята, мандрують світами, приятелюють зі своїми американ
ськими однолітками та замість дорослих, не втрачаючи гордости 
за рідну країну, шукають порозуміння із далекими й ворожими за
океанськими СІЛА.

Правду кажучи, Памук пише в цьому тексті про те, чого сам 
на той час ніколи не знав, — про мандри. Турецький письменник 
до тридцяти п’яти років майже безвилазно просидів у Стамбу
лі, у рідному кварталі Нішанташі, що неподалік від центру міста, 
й нітрохи не соромиться про це розповідати. Навіть навпаки, коли 
він згадує про це — у його очах блимають вогники, а на вустах грає 
іронічно-щаслива усмішка. Аж мимохіть закрадається думка: «Та 
чи не обманює нас усіх цей фантазер Орхан? Як можна настільки 
детально описати те, чого ніколи не чув, не бачив, не знав?». Го
ловна героїня роману «Мене називають Червоний» красуня Ше- 
кюре, за прототип якої слугувала мати письменника, закінчує цю 
довгу детективно-історичну «оповідь» такими словами: «Отож 
будьте обережні, не вірте Орханові.... І  яку він тільки брехню не ви
гадає, аби ми вірили, а історія була цікавіша й краща». Якось і сам
письменник зізнався, що якби мав можливість, то робив би в жит- %
ті тільки одне: по дванадцять годин на добу сидів за письмовим 
столом (комп’ютерів він не сприймає) — на решту йому фантазії 
стане.

Отож, наразі перед нами книжка про книжку. Можемо навіть 
поставити риторичне запитання: і чи не Орханова книжка про 
Орханову ж таки книжку? Якось спілкуючись із паном Омером 
Дерменджі, перекладачем уже наших українських авторів турець
кою мовою, я почув від нього вельми цікаві відгуки про роман 
«Нове життя». Він згадував, як був тоді ще студентом і як цей твір 
Памука ошелешив стамбульських філологів, наче грім серед яс
ного неба. Адже, по суті, до Памука турецька література великою 
мірою, як і наша — до Забужко й Андруховича, перебувала в стаг
нації якщо не соціального, то національного реалізму. Одна части
на турецьких письменників на кшталт відомих нам з радянського 
часу Рефіка Карая або Решата Гюнтекіна змальовувала природу, 
патріотичні почуття та селянсько-робітничий люд у боротьбі за
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світове щастя, друга ж, до якої, скажімо, належав містик Неджіп 
Фазил, чиє ім’я фігурує в романі Памука «Сніг», перетворювала 
літературу на поле бою за права ісламу. І ті, й ті нерідко опинялися 
за ґратами через свої переконання. Натомість Орхан вирішив на
самперед втілювати в життя своє мистецьке призначення, склав
ши про нього те уявлення, що, зважаючи на його твори, ніби слово 
в слово перегукується з позицією багатьох сучасних українських 
авторів: хай за вікном хоч грім, хоч революційні канонади, моє за
вдання — писати.

Тому не дивно, що Памука й досі на батьківщині звинувачують 
у зрадництві та глумі над «нацією». Після того ж, як письменник 
у романі «Сніг» та власних інтерв’ю зачепив питання геноциду ві
рменського народу, його взагалі намагалися якщо не заарештувати, 
то знищити фізично. Перший «Нобель» не став для багатьох турків 
приводом для радости — навпаки наробив ще більшого галасу до
вкола лавреата. Критики «традиційного зразка» в турецьких ЗМІ 
часто-густо закидають йому геть усе: від незнання рідної мови до 
імітації західних літературних лекал та зради національних інте
ресів. Словом, ситуація напрочуд знайома, ось тільки українського 
романіста, котрий отримав би аналогічне визнання не те що в світі, 
а бодай у себе на Батьківщині, в нас поки що нема. Згідно з недав
ньою статистикою, понад вісімдесят відсотків мешканців Туреч
чини майже не читають книжок, а втім, наклади романів Памука 
у цій державі сягають сотень тисяч примірників. Та хоча турки 
й звикли зачитуватись і вдома, і в метро, і в парках та скверах його 
описами рідної країни й пізнавати в них самих себе, однак багато 
хто пояснює цей літературний успіх винятково провокативністю 
авторових текстів. Мовляв, мистецтво мистецтвом, а письменник 
насправді висвітлює Туреччину через об’єктив вестернізації, ви
ставляючи своїх співгромадян у незвичному для них світлі.

Таку «провокативність» вочевидь можна закинути й романові 
«Нове життя». Можливо, навіть не меншою мірою, ніж найвідо- 
мішим Памуковим творам. Адже головна героїня цього тексту, 
сама «книжка», не лише визначає долю її читача й мандрівника 
Османа, відкриваючи йому всю таємничість слова «кохання», але 
й — «збиває з пуття» молодь по цілій країні, знищуючи старий 
добрий світ, котрий не знав ні «Кока-коли», ні «гамбургерів», ні 
американських відеофільмів, ані «пластмасово-силіконової штуч-
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ности». Всі ці кепські символи новітнього часу можна передати 
єдиним словосполученням — «Велика Змова». їй у романі Памука 
і протистоїть Доктор Вишуканий (тур.: «Нарін»). Як усі божевіль
ні, відчуваючи силу письма та слова, їхні релігійні та сакральні ви
міри, він переносить їх на реальний світ. Щоправда, витлумачити 
істину й пояснити суть слова до снаги тільки Богові та його по
сланцеві — Янголу. В «Новому житті» їхні думки немовби ретран
слює сам текст:

«Аллах одухотворив світ, та з духом його обійняло й Адамове око. 
За тих часів ми дивилися на речі у  світі геть як діти; сприймали їх 
такими, якими вони були, і відображень у  тьмяному свічаді для нас 
не існувало. Якими щасливими дітьми були ми тоді, даючи назви 
всьому, що бачили, і не відрізняючи їх від названих речей! За тієї 
пори час був часом, небезпека — небезпекою, і життя — життям. 
Це звалося щастям, але нещасним воно зробило шайтана, а він-бо — 
шайтан, і став зачинателем Великої Змови. Один чоловік, пішак 
Великої Змови на ймення Ґутенберґ, якого разом із його послідов
никами назвали друкарями, став множити слова так швидко, як не 
зуміла б найвправніша рука, найтерплячіший палець і найвибагли- 
віше перо. І  слова, слова, слова розлетілися на всі чотири сторони, 
ніби намистинки з розірваного разка. Слова та написи, мов голо
дні й знавіснілі таргани, заполонили вулиці, повиповзали на двері 
та на коробки з курячими яйцями, приклеїлися навіть до мила. Те
пер між нероздільними, як кістка з м ’ясом, словом і річчю, пролягла 
борозна. Тепер, коли вночі світив місяць і нас запитували: що таке 
час, що таке смуток, що таке доля, і що таке біль — ми плутали
ся з відповідями, які раніше чули серцем, ніби студенти на іспиті 
після безсонної ночі. «Час — це стугоніння», — відповідав один ду
рень. «Лихо — це доля», — казав інший безталанний. «Життя — це 
книжка», — говорив третій. Зовсім розгублені, як ви розумієте, ми 
чекали на Янгола, щоб він прошепотів нам правильну відповідь».

Поза сумнівом, проза Памука — річ складна. А «Нове життя» 
попри його «юнацький вік» — роман знаковий і для самого авто
ра, і для його турецького читача, і, сподіваюся, — для нашого, зва
жаючи на особливу, не лише ментальну, а й історично-культурну 
схожість українців і турків у двадцятому сторіччі. Як і вони, ми — 
розколоті; як і вони — звикли до авторитаризму та досі кохаємося 
в монументальности й «шароварщині», як і вони — врешті-решт
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відчули вітер змін. Тому перекладаючи «Нове життя», не раз за
мислюєшся: як вловлює сам письменник власні художні описи 
тих епохальних зламів на вісі Схід-Захід, свідками яких стаємо 
і всі ми в Україні впродовж останніх років? Чи, можливо, ним ке
рує щось позаземне, а він, як і його текст, хіба що — його ретран
слятор?

Власне, перекладаючи «Нове життя» Памука, я ставив собі за 
мету зберегти і всю глибинність Орханового письма загалом, і вод
ночас — містичну, ірреальну ауру цього замріяного, мов підліток, 
тексту. Мабуть, важко не погодитися з тим-таки Умберто Еко, що 
переклад — це завжди пошук компромісу між автором та тлума
чем. Кожна мова, видозмінюючи реальність, вимагає тільки тих 
словоформ та конструкцій, що вже усталилися на певному про
сторі в певному часі впродовж багатьох століть. Тому завдання 
тлумача, образно кажучи — це знаходити ті «узусні» точки пере
тину між мовними світами, що єднають усіх людей, незалежно від 
історичного, релігійного або правового контексту. Сподіваюся, 
вибагливий читач «Сучасносте» з розумінням поставиться до цих 
думок та вслід за своїм покірним слугою тлумачем відкриє в «Но
вому житті» всі ті площини й людських почуттів, і словесних об
разів, і просторово-часових змін, які так само покірно лягли під 
перо автора. =

І



Проза

Орхан Памук

Нове життя
р-1

Якось я прочитав книжку, і вона змінила все моє життя. Вже 
з перших сторінок я так відчув її силу, що здалося: тіло відірвало
ся від стільця і майнуло над столом, за яким сидів. Утім, хоча мені 
й здавалося, що тіло відділилося від мене, я всім єством, ще дужче, 
ніж будь-коли, прикипів до стільця, столу, і книжка оволоділа не 
тільки моєю душею, але й усім, що робило мене самим собою. Вона 
так сильно вплинула на мене, аж я гадав, що це з її сторінок мені 
в обличчя струменить світло, яке водночас і цілковито затьмарює 
мій розум, і обдаровує яскравими променями. Я подумав, що з цим 
світлом наново себе відтворю; я збагнув, що з цим світлом зміню 
свою дорогу; я відчув у цьому світлі тіні життя, яке згодом пізнаю, 
до межі якого дійду. Я сидів за столом — знав якимось краєчком 
розуму, що сиджу — перегортав сторінки і, поки змінювалося все 
моє життя, прочитував нові слова. Та трохи згодом я відчув себе 
таким розгубленим і непідготовленим до перипетій, котрі на мене 
чекають, що якоїсь миті несамохіть сахнувся від сторінок, мовби 
шукаючи рятунку від сили, що струмувала з книжки. І переляка
но помітив, що довколишній світ переінакшився до невпізнан- 
ня — мене охопило досі незнане відчуття самотности. Я неначе 
сам-один опинився у невідомій країні, не знаючи її мови, традицій, 
географії.

Безвихідь, породжена цим відчуттям, раптом ще міцніше при
кувала мене до книжки. Все, що мені потрібно зробити в новій 
країні, все, у що я прагнув вірити; все, що зможу побачити; дорогу 
мого майбутнього життя — це все мала відкрити мені та книжка. 
Перегортаючи сторінки одна за одною, я читав її тепер, ніби якийсь 
путівник, що допомагає орієнтуватися в дикій чужій країні. «До
поможи мені, — виривалося з моєї душі, — допоможи мені, щоб 
без лиха-печалі знайти нове життя». Я знав: це життя направду-
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/  таки витворене словами путівника. Ковтаючи слово за словом, я з 
/  одного боку намагався знайти свій шлях, з іншого ж — захоплено 

віддавався всім дивам уяви, що збивали мене зі шляху на манівці.
Увесь цей час книжка лежала на столі, розсипаючи по моєму 

обличчю промені, здавалась якоюсь віддавна знайомою річчю, 
схожою на всі інші, що були в моїй кімнаті. Я відчув це, захоплено 
і радісно вітаючи новий світ, нове життя, яке відкривалося переді 
мною: книжка, що так мала змінити моє життя, по суті, була чимось 
звичайним. Вікна й двері мого розуму поволі-поволі прочинялися 
назустріч дивам і небезпекам нового світу, який заповідали книж- 
чині слова, — я ж знову думав про той випадок, що привів мене до 
неї, хоча це була ілюзія, яка лежала на поверхні мого розуму, не 
сягаючи глибини. Проте, читаючи, я раз у раз повертався до цієї 
ілюзії, ніби з переляку: новий світ, що проступав зі сторінок, був 
таким чужим, таким дивним і приголомшливим, що, аби не пото
нути в ньому, я квапився відчути що-небудь, пов’язане з реаліями. 
В душу-бо закрадався страх, що варто відірвати очі від книжки, 
подивитися на свою кімнату, шафу, ліжко чи виглянути у вікно — 
і я вже не зможу віднайти світ таким, яким його покинув.

Хвилини і сторінки простували слід у слід; вдалині мчали по
тяги; я чув, як мама вийшла з хати і як згодом повернулася; чув 
звичний гул міста, дзвіночок продавця йогурту, що проходив повз 
наші двері, та мотори машин — я слухав усі знайомі звуки, ніби 
невідомі. Я гадав, що надворі ллє дощ, та до мене долинули вигу
ки дівчаток, які стрибали через скакалку. Я гадав, що надворі со
нячно, та у вікно затарабанили краплі дощу. Прочитав після цього 
сторінку, прочитав ще якусь, згодом наступну; я побачив світло, 
яке прослизнуло через поріг іншого життя; побачив усе, що досі 
знав і не знав, побачив власне життя, дорогу, на яку воно вийде, як
гадалося...

Поки я тихо-мирно гортав сторінки, в душу запав і осів світ, про 
існування якого я досі ніколи не відав, ніколи не думав і не здога
дувався. Безліч речей, які я  знав і над якими міркував, обернулися 
на дрібниці, не варті уваги; речі ж, досі незанані, визираючи зі сво
їх схованок, посилали мені знаки. Якби мені сказали назвати ці 
речі, мабуть, я не зміг би відповісти, бо, читаючи, усвідомлював, 
що неквапом виходжу на дорогу, з якої немає вороття; відчував, що 
моє захоплення певними речами, котрі залишив позаду, цікавість
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до них, згасають; однак я був надто схвильований та заінтригова
ний новим, простеленим попереду життям, тому цікавість пробу
джувало все, що існує в підсонні. Я тремтів від цієї цікавости, ноги 
ходили ходором, і розмаїття, багатство та складність всього того, 
що мало зі мною трапитися, жахали душу.

З цим жахом я побачив, як від книжки струменіло сяйво і як 
старілися в ньому кімнати; побачив шалені автобуси, змучених 
людей, зниклі містечка й двори; побачив примар. Була тільки по
дорож, була завжди, все було подорожжю. У цій мандрівці я спій
мав погляд, котрий щохвилини стежив за мною, ніби ось-ось мав 
зненацька зустріти в найнесподіванішому місці, потім зникав 
і, зникнувши, примушував себе шукати; лагідний погляд, давно 
позбавлений всякої провини та гріха... Я хотів би сам стати тим 
поглядом. Хотів жити в світі, за яким той погляд стежив. Я так 
хотів, що прагнув вірити, ніби все це переживаю в тому світі. Ні, 
потреби віри навіть не було — я там жив. І книжка, звісно, — по- 
заяк я жив там — мусила розповідати про мене. Так було, бо хтось 
раніше за мене передумав усі мої думки і записав їх.

Ось як я зрозумів, що слова й ті речі, про які вони розповідають, 
повинні вкрай різнитися одне від одного. Адже я вже збагнув, що 
книжка від початку й до кінця написана для мене. Тому, по суті, 
так і проймало моє серце кожне прочитане слово, кожен вислів. 
Не тому, що вони були якісь незвичайні, яскраві, ні, а через те, що 
я відчував: мова про мене. Сам не міг второпати, як мене охопило 
це відчуття. Можливо, і второпав, та забув; я ж бо намагався зна
йти свою стезю поміж убивць, нещасть, смертей і зниклих знаків.

Тож я читав — читав доти, поки мій погляд не злився зі слова
ми, а слова — з моїм поглядом. Засліплені сяйвом очі перестали 
розрізняти книжковий світ і книжку в світі. Єдиний всесвіт, усе, 
що існувало, всі можливі кольори й речі неначе вмістилися на сто
рінках, поміж слів; я ж, читаючи, захоплений і щасливий, обертав 
усе на реальність. Річ, на яку звернула мою увагу книжка, спершу 
ніби пошепки, потім — неначе легенько смикнула, врешті-решт — 
із зухвалою силою — усвідомлював я, читаючи, — роками лежала 
на дні моєї душі. В морських глибинах книги я знаходив і виносив 
на поверхню затонулі скарби, що лежали там століттями, і на все 
знайдене поміж рядків та слів волів відповісти: віднині й це моє. 
У якомусь місці на останніх сторінках у мене майже злетіло з уст:
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«Я теж про це думав». Згодом, коли вже цілком увійшов у той світ, 
то вгледів свою смерть, що ніби ангел виринула з чорноти сутінок. 
Власну смерть...

Тієї ж миті я усвідомив, що моє життя збагатилося так, як ні
коли й не мріяв. У мене не було страху, що, глянувши на світ, речі, 
кімнату, вулиці, не побачу описаного; єдине, що лякало, — це за
лишитися без книжки. Я схопив її обома руками і вдихнув збере
жений сторінками запах паперу й друкарської фарби, як робив це 
в дитинстві, коли дочитував журнали з коміксами. Вона пахла так 
само.

Потім я встав із-за столу, знову ж, як. у дитинстві, підійшов до 
вікна, притулився чолом до холодної шибки і подивився на вули
цю. Вантажівка, яка припаркувалася на протилежному тротуарі 
п’ять годин тому, після обіду, коли я тільки почав читати, сівши за 
стіл, вже зникла, але перед тим з неї вивантажили шафи із дзер
кальними дверцятами, важкі столи, триніжки, ящики, торшери — 
в порожню квартиру навпроти вселилась якась родина. Фіранки 
були розсунуті, в світлі потужної лампи без абажура я міг спосте
рігати, як чоловік із жінкою середніх літ разом зі своїми сином 
та донькою моїх років вечеряють перед телевізором. Волосся ді
вчини було каштанове, екран телевізора — зелений.

Деякий час я дивився на цих нових сусідів: можливо, мені тому 
й подобалося стежити за ними, що вони були нові; це наче певним 
чином оберігало мене. Я боявся зіткнення із тотальною зміною 
звичного старого світу довкола себе, але вже усвідомлював, що ані 
вулиці не стануть тими колишніми вулицями, ані моя кімната — 
колишньою кімнатою, ані моя мама, ані мої друзі — тими самими 
людьми. їм усім мала бути притаманна якась ворожість, щось за
грозливе і страшне, чого я й сам не міг назвати. Я відступив від 
вікна, проте й не зміг повернутися до книжки, що зі столу кликала 
до себе. Річ, яка збила моє життя з колії, чекала на мене там, за 
спиною, на столі. Хоч би скільки я відвертався, початок усіхфечей 
був там, серед рядків книжки, — я вже став на той шлях. { /

Моє колишнє раптом пощезло, і це, мабуть, видалося мені та
ким жахливим, що я — так, як це роблять люди, чиє життя безпо
воротно змінило якесь лихо, — спробував заспокоїти себе, уявля
ючи, що мої дні й надалі протікатимуть, як і раніше, а лиха, яке 
скоїлося зі мною, нещастя чи, одним словом, тієї страшної речі —
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не було. Втім я так відчував за спиною присутність книжки, яка 
й досі лежала розгорнута на столі, що в душі це навіть не піддава
лося осягненню.

Отож, коли згодом мама гукнула мене вечеряти, я вийшов зі 
своєї кімнати і, мовби чужинець, який тільки намагається призви
чаїтися до нового світу, сівши за стіл, спробував побалакати з нею. 
Телевізор був увімкнений; на тарілках — нарізані помідори, ци
буля, посмачена оливковою олією, зелений салат і яблука. Мама 
говорила про нових сусідів навпроти, про те, що я після обіду весь 
час сидів і працював — молодець, про базар, дощ, про теленовини 
й диктора, який вів ці новини. Я любив матір — гарну, ввічливу, 
лагідну та мудру жінку — і відчував свою провину за те, що, про
читавши книжку, перейшов від неї в інший світ.

З одного боку, — думалося мені, — якби книжка була написа
на для всіх, то життя не плинуло б так плавно й мужньо, як досі 
й завжди. З іншого боку, не міг такий кмітливий студент технічного 
факультету, як я, вірити в те, що книжка написана винятково для 
нього. Але тоді яким чином усе могло тривати, як завжди? Я боявся 
й подумати, що книжка — це якась таємниця, призначена суто для 
мене. Коли потім мама мила посуд, мені захотілося їй допомогти, 
доторкнутися до неї — перенести свій внутрішній світ у цей час.

— Облиш, облиш, серденько, я сама, — сказала вона.
Я трохи подивився телевізор. Може, я зміг би поринути в там

тешній світ; а, може й, добре копнувши екран, підірвав би його. 
Але це був наш, наш домашній телевізор, який я дивився; і бог, 
і лампа. Я вдягнув піджак, узув черевики.

— Я йду, — промовив до мами.
— Коли ти повернешся? — запитала вона. — Мені чекати на 

тебе?
— Не чекай. Ти потім засинаєш перед телевізором. \
— Ти вимкнув світло в кімнаті?
Отож я пішов вулицями свого дитинства, свого кварталу, де 

мешкав уже двадцять два роки, так, як ходять небезпечними за
вулками чужої країни. Холод вологого грудня дмухнув у облич
чя, мов легкий вітерець; напевне, новому світові щось передалося 
й від старого, — промовив я сам до себе. Тепер я мав пересвідчити
ся в цьому на вулицях і тротуарах, що були моїм життям. Кортіло 
пробігтися.
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Хутко минаючи чорні тротуари, я мчав то попід стінами, то 
поміж громіздких сміттєвих контейнерів і багнистих калюж і з 
кожним кроком переконувався, що новий світ стає реальністю. 
На перший погляд чинари й тополі з мого дитинства анітрохи не 
змінились, але від спогадів та асоціацій, пов’язаних із ними, не ли
шилося й сліду. Я дивився на виснажені дерева, на знайомі дво
поверхові будинки, на житлові багатоповерховики, які від підва
лин та вапнярок і до дахів, укритих черепицею, зводились на моїх 
очах, коли я був малим, і в яких я потім грався зі своїми новими 
друзями, — дивився як на світлини, про які вже й забув, коли та де 
вони зроблені, а не як на відтинки життя, від яких не відмовишся. 
Я впізнавав їх за тінями, за вікнами, що світилися, за деревами 
в садах або літерами й знаками на вхідних дверях, однак вже зо
всім не відчуваючи у впізнаваному його сили. Колишній світ був 
і там, і попереду, і збоку, й на вулицях — довкола мене: у вітринах 
бакалійних крамниць, пекарні, чиї вогні й досі горіли на майдані 
перед вокзалом Еренкой, у ящиках із фруктами, в ручному віз
ку, в кондитерській кав’ярні «Життя», у стареньких вантажівках, 
у дощовиках, у темряві та стомлених обличчях. Та якась частинка 
мого серця охолола до всіх цих тіней, що ледь відчутно тремті
ли в нічних вогнях. У серці я тепер, ніби ховаючи якусь провину, 
беріг книжку. Хотілося втікати від усіх цих знайомих вулиць, які 
робили мене самим собою, від смутку мокрих дерев, від неонових 
літер вивісок на овочевих і м’ясних крамницях, які віддзеркалю
валися в калюжах на тротуарі. Дмухнув легкий вітерець, закапало 
з гілля; я почув якийсь гул і остаточно впевнився, що книжка — це 
переказана мені таємниця. Душу охопив страх, захотілося з ким- 
небудь поговорити.

Я пройшов у кав’ярню «Молодь», розташовану біля вокзалу на 
майдані, — там і досі збиралися деякі з моїх вуличних друзів, гра
ли вечорами в карти, дивилися по телебаченню футбольні матчі, 
стирчали тут, чекаючи одне на одного. За столиком у кінці зали, 
в чорно-білому сяйві телевізора сиділи й теревенили студент 
університету, який працював у взуттєвій крамниці свого батька, 
та ще один мій вуличний приятель, що грав у аматорській збірній 
з футболу. Перед ними лежали зачитані газети з переплутаними 
сторінками, цигарки, стояли дві чайні склянки; куплену в крамни
ці пляшку пива ці двоє ховали на сидінні зайвого стільця. Я спо
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дівався з ким-небудь побалакати, і хотілося б, аби це тривало яко
мога довше, може, й кілька годин. Але відразу збагнув, що з ними 
розмови не вийде. Серце зненацька огорнув такий сум, що з очей 
ледь не потекли сльози; я гордовито стрепенувся: знайду собі 
співрозмовника, щоб вилити душу, серед тіней, які живуть у світі 
книжки.

Тож мені хотілося вірити, що я — повноправний володар сво
го майбутнього, проте знав: віднині книжка — мій володар. Про
кравшись у душу потаємним гріхом, вона на цьому не зупинилась, 
а ввергла мене в німоту, ніби уві сні. Де були ті люди, схожі на 
мене, з якими можна поговорити; де був той край, у якому я зміг 
би стрінути свою мрію, що кликала моє серце; де інші люди, які 
читали книжку, де?

Я перейшов залізничну колію і звернув у завулки; топтав опале 
листя, налипле на асфальт. Зненацька відчув приплив оптимізму: 
якщо я завжди так рухатимуся, швидко рухатимуся, ніколи не зу
пинятимусь, а тільки мандруватиму, то, здається, маю знайти світ 
книжки. Нове життя, чиє сяйво променіло в душі, було десь дале
ко, може, навіть у якомусь недосяжному краї, але я здогадувався, 
що наближаюся до нього саме в русі; щонайменше мені вдається 
залишати позаду життя старе.

Діставшись піщаного берега, я здивувався, яким чорним- 
чорним здавалося море. Чому я раніше ніколи не помічав, що 
ночами море стає таким темним, суворим і жорстоким? Речі не
мовби заговорили своєю мовою, і в проминущій тиші, яку мені 
подарувала книжка, я бодай трохи, але вже почав чути цю мову. 
Якоїсь миті тяжкий бриз, що вкрив море ледь помітними хвилями, 
видався мені власного невідворотною смертю, яку я перед цим не
сподівано зустрів, читаючи; однак у душі замість відчуття, що «все 
добігло кінця», зроджуваного справжньою смертю, заворушилася 
цікавість людини, що тільки починає жити.

Я пройшов берегом від краю до краю. У дитинстві після пів
денних штормів ми з вуличними друзями щось вишукували тут 
серед викинутих на берег хвилею консервних бляшанок, яких 
було навалено купами, гумових м’ячів та ляльок, пляжних капців, 
шпильок для волосся і електричних лампочок: якусь чарівну річ, 
якийсь скарб, щось нове і яскраве — ми й самі не знали, що це має 
бути. Я раптом збагнув, що хоч би яку буденну річ зі старого світу
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вивчав мій зір, просвітлений диво-читанням, він зможе перетво
рити її на те саме диво, якого ми дошукувалися в дитинстві. Але 
тієї ж хвилини моє серце міцно стисло відчуття, що читаний текст 
покинув мене на самого себе, і здалося: чорне море ось-ось накриє 
і поглине мене стрімкою хвилею.

Я стривожився, пішов хутчіш, але не для того, щоб побачи
ти, як з кожним кроком новий світ стає реальністю — я прагнув 
якомога швидше опинитися в своїй кімнаті наодинці з книжкою. 
,Майже біжучи, я вже навіть почав дивитися на себе, як на людину, 
створену зі світла, що струменить із книжки. Це теж мене заспо
коювало.

У мого батька був один гарний друг; він, як і тато, роками про
працював на Державній залізниці й дослужився до контролера; 
він писав статті в журнал «Залізниця», в яких барвисто змальову
вав роботу залізничників. Окрім того, він видавав дитячі комікси 
в серії «Тижневі пригоди для дітей», сам їх придумував та ілю
стрував. Коли я читав такі речі, як «Пертев і Пітер» або «Камер 
в Америці», подаровані залізничником дядьком Рифки, мені хоті
лося щодуху мчати додому, щоб поринути з головою в комікс, про
те ті дитячі журнали завжди однаково закінчувалися. В них, ніби 
у фільмі, було видруковано шістьма літерами: «Кінець», і коли я їх 
дочитував, то не тільки опинявся за межами країни, в якій мріяв 
побувати, а й зі смутком розумів, що той чарівний край вигаданий 
залізничником дядьком Рифки. Натомість у книжці, яку я зараз 
біг додому перечитувати, все було справжнім, тому я й ніс її крізь 
душу, тому й мокрі вулиці, якими я мчав, наддавши ходу, здавали
ся нереальними і ніби нагадували нудне домашнє завдання, яке 
тобі нав’язали в школі, щоб покарати. Позаяк книжка — гадав я — 
розповідала, для чого я існую в цьому світі.

Я минув залізничну колію і обходив мечеть — аж тут зогледівся, 
що ледве не вступив у калюжу; підскочив, спіткнувся, впав і про- 
стягся на мокрому асфальті.

Та відразу підвівся і вже зібрався йти далі, як до мене озвався 
якийсь бородатий старий, що все бачив:

— Обережно, бо заб’єшся, дитино. В тебе щось трапилося?
— Трапилося, — відповів я. — Учора помер батько. Лайно був, 

а не чоловік: усе життя пиячив, бив матір, не хотів нас тут бачи
ти — я досі жив у Віранбазі.
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Звідки мені спало на думку це місто Віранбаг? Старий, може, 
й розумів, що я все брешу від початку до кінця, але це не завади
ло мені зненацька відчути себе страшенно кмітливим. Чи то через 
свою брехню, чи через книжку, чи — ще простіше — через дурну
ватий вираз на обличчі старого — сам не знаю, але я сказав собі: 
«Не бійся, не бійся, йди! Той світ, книжчин світ, — справжній світ!» 
Втім я боявся...

Чому?
Та тому, що я вже чув, які злощастя валяться на голову таким, 

як я, чиє життя пішло навкіс після того, як вони прочитали якийсь 
дивний твір. Чув історії людей, котрі за ніч ковтали яку-небудь 
книжку, на кшталт «Основних принципів філософії», беручи на 
віру кожне слово, і наступного дня вже долучалися до лав «Піо
нерів революційного пролетаріату», а ще за три дні потрапляли 
на десять років за ґрати, вчинивши пограбування банку. Або знав 
і таких, які, прочитавши чи то «Іслам і Нову Мораль», чи то «Під
ступи вестернізації», за одну ніч переселялися із генделика в ме
четь і на холодних, як лід, килимах, серед ароматів трояндової 
води починали терпляче чекати на свою смерть, що з’явиться ро
ків за п’ятдесят. Потім я познайомився і з такими, що захопилися 
творіннями на кшталт «Свобода кохання» або «Пізнай себе». Ці 
здебільшого зустрічалися серед людей, схильних вірити в горо
скопи; однак і вони зі всією щирістю виголошували: «Це книжка, 
яка за одну ніч змінила все моє життя!».

Та насправді зовсім не злиденність жахних щоденних краєви
дів засіла мені в голові: я боявся самотности. Боявся неправильно 
зрозуміти книжку, на що цілком і повністю здатний такий дурень, 
як я; дивитися на речі поверхово, або не спромогтися правильно 
подивитися, цебто бути не таким, як усі, задихатися від кохання 
або здаватися смішним, знаючи таємницю всіх речей і ціле жит
тя втовкмачуючи її тим, хто не хоче про неї чути, боявся залетіти 
в тюрму, ходити мов схиблений і врешті-решт вирішити, що світ — 
жорстокий, бо так, гадаю, ніколи не закохаєш у себе гарну дівчи
ну. Адже, якщо написане в книжці — правда, якщо життя таке, як 
я прочитав, і цей світ — можливий, то анітрохи не зрозуміло, чому 
кожен досі ходить у мечеть, куняє в кав’ярні, патякає і щовечора 
о цій порі вмощується перед телевізором, аби не луснути з нудьги. 
Ці люди навіть вікна ніколи до кінця не зашторюють, бо й на ву-
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лиці може трапитися щось цікавеньке, як у телевізорі, наприклад, 
кінь галопом промчить або заірже, чи то якийсь п’яниця щось ви
гукне.

Сам не стямився, як помітив, що квартира на другому поверсі, 
в чиї недозашторені вікна я ось уже так довго дивився, — помеш
кання залізничника дядька Рифки. Зауважив — може, ввечері того 
дня, коли моє життя змінилося від початку до кінця, я посилав 
дядькові на небо власні вітання. В душі прокинулося дивне бажан
ня: ще раз глянути зблизька на все те, що бачив у цьому домі, коли 
востаннє приходив сюди з батьком: канарок у клітці, барометр на 
стіні, дбайливо обрамлені світлини залізниці, буфет, за склом яко
го в одній половині стояли сервіз та лікери, мініатюрні вагончики, 
срібна цукерничка, лежали медалі за службу на залізниці, ком
постер контролера; в іншій — сорок-п’ятдесят книжкових томів, 
а згори на серванті — самовар, яким ніколи й не користувалися; 
гральні карти на столі... Крізь незашторені до кінця вікна я бачив 
світло екрана, але не сам телевізор.

Не знаю, звідки в мене взялася така рішучість, але я зненацька 
видряпався на стіну, що відгороджувала сад від тротуару, і поба
чив голову тітки Ратібе, вдови залізничника дядька Рифки, що 
сиділа впроти екрану. Дивлячись телевізор, розвернутий на сорок 
п’ять градусів у бік порожнього чоловікового крісла, вона, як і моя 
мама, сиділа з втягнутою в плечі головою, але на відміну від мами 
не плела, а пахкотіла цигаркою. Дядько Рифки помер на рік ра
ніше від мого батька, якого торік підвело серце. Але його смерть 
не була природною. Якоїсь ночі Рифки застрелили дорогою до 
кав’ярні; вбивцю не спіймали й пішли чутки про ревнощі на ґрунті 
кохання — мій батько не вірив їм до кінця своїх днів. Дітей у них 
з тіткою Ратібе не було.

Опівночі, коли мама вже давно спала, я  випростався за столом, 
і втупившись у книжку, яка лежала поміж ліктів і долонь, легко- 
легко, трепетно і схвильовано, щасливо почав забувати про все, 
що о цій порі робило наш квартал моїм: про міські вогні, які вже 
меркли, про зажуру порожніх і мокрих вулиць, якими завершу
вав останнє коло галасливий продавець бузи, кількох ворон з їх 
невчасним карканням, стримане гуркотіння довжелезних вантаж
них потягів, які починали повзти після найпізніших приміських 
електричок, — я весь віддався світлові, яке струменіло зі сторінок.
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Зникло все, з чого складалися моє життя та мої сподівання: навіть 
моє вірне ліжко, що чекало за спиною, коли ж я порину в найнадій
ніше забуття, вже не кажучи про обіди, кінотеатри, однокурсників, 
щоденні газети, газовані напої, футбольні матчі, парти в авдиторії, 
пароплави, гарних дівчат, майбутню кохану, жінку, робочий стіл, 
мрії про щастя, ранки, сніданки, автобусні квитки, дрібні прикро
щі, невиконанні завдання зі статики, старі штани, власне обличчя, 
піжами й ночі, журнали, на які мастурбував, і цигарки — я спіймав 
себе на тому, що блукаю там, у тій світлій країні.

ь/

Наступного дня я закохався. Кохання було таке само приго
ломшливе, як світло, що струменіло від книжки; воно остаточно 
переконало мене: життя моє давно збилося на манівці.

Щойно вранці я прокинувсь, як перед очима промайнули вчо
рашні події, й одразу збагнув: новопостала країна — це не миттєва 
ілюзія, а така сама реальність, як і моє тіло, руки чи ноги. Мені 
потрібно було знайти людей, схожих на мене, аби врятуватися від 
нестерпної самотносте в цьому новому світі.

Уночі посипав сніг, укрив дахи, підвіконня й тротуари. Роз
горнута книжка лежала на столі, й у жахному білому світлі, яке 
лилося знадвору, здавалася ще чистішою, ще незайманішою, і це 
водночас робило її страшною.

Утім, як і щоранку, я спромігся разом з мамою приготувати сні
данок; вдихнувши запах смажених грінок, погортати газету «Міл- 
лієт» і кинути оком на статтю Джеляля Саліка. Так, як і зазвичай, 
я відщипнув шматочок сиру і, п’ючи чай, усміхнувся до мами; її 
очі світилися надією. Чашка, чайничок, дзенькіт чайних ложечок; 
вантажівка вуличних торговців помаранчами — я ніби волів за
певнити себе, що життя буде плинути, як і раніше, одначе це не 
вдалось. Я був настільки переконаний у цілковитій зміні світу, що 
навіть, коли, виходячи з дому, надягнув старе й важкелецьке бать
кове пальто, жодний щем не стис мені серця.

Пройшов до залізничного вокзалу; сів у потяг, вийшов із по
тяга, встиг на пароплав, у Каракої зістрибнув на пристань, зійшов 
східцями, розштовхав ліктями натовп, ускочив до автобуса, доїхав
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до Таксіма й уже дорогою до Ташкишла на мить зупинився та гля
нув на циганок, які продавали квіти на хіднику. Чи міг я повірити, 
що життя плинутиме, як і раніше; чи міг я забути своє читання? 
Ця думка так налякала мене, що захотілося втікати.

На лекції з опору я старанно копіював цифри, формули та схе
ми з дошки у зошит. Коли ж дошка була порожня, зі схрещеними 
руками слухав лагідний голос лисого професора, хоча й сам не 
міг втямити: чи справді я його слухаю, а чи, як і всі, вдаю що слу
хаю, граючи роль студента архітектурного факультету Технічного 
університету. По якімсь часі я усвідомив, що старий світ, звич
ний світ — нестерпно безнадійний, моє серце закалатало на виліт, 
а голова пішла обертом, наче у вену вкололи бозна-що. Я, насо
лоджуючись, відчував, як сила світла, що струменіло від книжки, 
поволі розливається від потилиці по всьому тілу. Новий світ дав
но знищив усе суще й навіть перетворив теперішній час на мину
лий. Все, що я бачив, до чого торкався, обернулося жалюгідним 
мотлохом.

Книжку я вперше побачив у однієї студентки архітектурного 
факультету. Вона збиралася щось попоїсти в їдальні на першому 
поверсі й шукала в сумці гаманця, але порпатися було незручно — 
в другій руці дівчина тримала книжку й мусила бодай на мить по
класти її на стіл, за яким сидів я. Тож таки на хвильку вона за
лишила книжку на столі, й книжка привернула мою увагу. Оце 
й усе, що змінило моє життя, — дівчина похапцем кинула книжку 
в сумку, а я після обіду, дорогою додому, придбав собі точнісінько 
таку, надибавши її в одному з вуличних кіосків серед старих томів, 
журналів, поетичних збірок, гороскопів, любовних та політичних 
романів.

Тільки-но пролунав дзвоник на обідню перерву, більшість моїх 
однокурсників гайнули сходами в чергу до їдальні; я ж мовчки си
дів за партою. Потім блукав коридорами, спускався в ту ж таки 
їдальню; походжав між колон у внутрішніх двориках; заходив 
у порожні авдиторії, дивився з вікон на засніжені дерева в парку; 
пив у вбиральні воду. Обходив увесь університет. Дівчини не було 
ніде, але я не втрачав надії.

Пополудні юрмисько в коридорах пощільнішало. Я пройшов 
факультетом архітектури, забрів у лабораторії, подививсь, як за 
креслярськими столами грають у карти на гроші, зрештою за
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бившись десь у куток, згріб докупи розкидані газетні сторінки 
й спробував почитати. Потім знову тинявся коридорами, спускав
ся й підіймався сходами, слухав, як теревенять про футбол, полі
тику та про все те, що показували вчора по телебаченню. То стояв 
у компанії, де базікали про якусь кінозірку, котра вирішила стати 
матір’ю; то пригощав когось цигарками, простягаючи й запаль
ничку, або слухав чийсь анекдот; а якщо хтось зненацька перепи
няв мене й запитував: чи, бува, не бачив такого-то, доброзичливо 
відповідав. Коли мені не вдавалося знайти ні приятеля, до якого 
можна вчепитися, ні вікна, щоб визирнути надвір, ні місця, куди 
б податися, тоді я хутко й рішуче прямував у перший-ліпший бік 
так, наче кудись запізнювався чи боявся проґавити щось важливе. 
Та оскільки напрямок був мені невідомий, міг зненацька зміни
ти його, опинитись перед бібліотечними дверима, або біля схо
дів, або зіткнутися з якимсь прохачем цигарок, — і знову губився 
в юрмиську, інколи зупиняючись, щоб укотре підкурити цигарку. 
Якоїсь миті я збирався прочитати нове повідомлення на дошці 
оголошень, аж раптом серце шалено закалатало: ось вона, дівчина, 
в якої я побачив книжку, в натовпі, віддаляється від мене і, плавно- 
плавно пересуваючись, вабить до себе, наче уві сні. Я вже був не я, 
мов позбувся глузду; усвідомлював це дуже добре, і, забувши про 
себе, помчав за дівчиною вслід.

На ній була сукня бляклих, наче білястих тонів, проте не біла, 
а, здається, взагалі — без жодного кольору. Я наздогнав дівчину 
перед сходами й зненацька глянув на неї зблизька — в лице мені 
вдарило сяйво, потужне, як із книжки, але водночас м’яке. Я знову 
був у цьому світі, але й на порозі чогось нового. Був і там, перед 
брудними сходами, і в житті, відкритому книжкою. Побачивши це 
сяйво, я збагнув, що серце не послухається мене ані на мить.

Сказав їй, що прочитав книжку... Сказав, що побачив книжку 
в неї та відразу прочитав, що досі жив у одному світі, а, прочи
тавши, потрапив до іншого... Що ми мусимо негайно поговорити, 
адже я залишився в цьому світі сам-самісінький.

— У мене зараз лекція, — відповіла вона.
Моє серце розкраялось остаточно. І дівчина, мабуть, зрозуміла 

це, бо на хвильку замислилася.
— Гаразд, — рішуче мовила вона, — знайдімо вільну авдиторію 

і побалакаємо.
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На другому поверсі ми знайшли потрібне місце. Я заходив 
туди, а в самого тремтіли ноги. Не мав жодного уявлення про те, 
як зможу пояснити, що побачив світ, заповіданий мені книжкою. 
Вона відкрила мені його, неначе таємницю, ніби пошепки розпові
ла. Дівчина сказала, що її звати Джанан, я теж назвався.

— Чим тебе приваблює книжка? — запитала вона.
«Тим, що її прочитала ти, Янголе», — мало не зірвалося з моїх 

уст. І звідки взявся цей «Янгол»? У голові все переплуталось; 
я так і стояв, немов очманілий, аж поки хтось ніби допоміг, мабуть, 
той-таки ангел.

— Після того, як я прочитав книжку, перевернулось усе моє жит
тя, — відповів я. — Кімната, хата, світ, усе, в чому я жив, перестало 
бути моєю кімнатою, моєю хатою, моїм світом, я відчув, що опинився 
на чужині, сам, без роду-племени. Книжку я вперше побачив у тебе, 
тож і ти мала її прочитати. Розкажи мені про світ, де ти побувала 
і звідки повернулася. Скажи, що мені зробити, аби проникнути в той 
світ. Поясни мені: чому ми досі тут? Чому той світ здається знайомим, 
мов рідний дім, а рідний дім — чужим, мов цілий світ? Розкажи мені.

Хтозна скільки говорив би я й далі в такому стилі, ритмі, але 
мої очі раптом неначе засліпило. Знадвору так плавно і яскраво 
променіло полудневе сніжно-свинцеве зимове світло, що вікна 
тісної авдиторії, просяклої запахом крейди, здавалися крижаними. 
Я подивився дівчині у вічі, хоча й боявся цього.

— Що ти готовий зробити, аби потрапити у світ книжки? — за
питала вона.

У неї було бліде обличчя, каштанові брови й волосся, ніжний 
погляд; якщо вона з цього світу, то радше виліплена з його спо
гадів, якщо ж із майбутнього — то несе його страх і смуток. Я ди
вився на неї, не відаючи, що дивлюся так, ніби боюся, що коли 
забагато на неї дивитимусь, вона стане справжньою.

— Я зроблю все, щоб знайти світ книжки.
Вона ледь усміхнулась, пресолодко глянула на мене. Що роби

ти, коли дівчина неймовірної вроди, осяйна дівчина ось так на вас 
дивиться? Як не втратити гідности і як підкурити цигарку, як по
дивитись у вікно і як із нею розмовляти, як триматися перед нею 
і як дихати? У цих авдиторіях не навчать цього ніколи. І такі, як 
я, ось так і страждають від цієї безвиході, намагаючись приховати, 
що серце рветься із відчаю.

/
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— Що — все? Що ти зміг би? — допитувалася вона.
— Усе, — відповів я і замовк, прислухаючись до ударів серця. 
Не знаю чому, та моя уява сповнилася довгих, нескінченних

мандрів у край з невпинними казковими дощами, зі щезлими ву
лицями, що завжди перетинаються, садами, зажуреними дерева
ми, замуленими річками. Я мушу податися в ці краї, якщо хочу 
якогось дня її обійняти.

— Наприклад, ти зазирнув би у вічі смерті? ^
— Зазирнув би!
— Навіть, якби знав, що існують люди, які вбивають тих, що 

прочитали книжку?
Я спробував усміхнутися. «Це всього-на-всього книжка, 

врешті-решт!» — говорив у мені майбутній інженер, але Джанан 
дуже пильно втупилась у мене. Я стривожено подумав, що достат
ньо припуститися найменшої необачности, щось не те ляпнути, і я 
вже ніколи не зможу наблизитися ні до світу книжки, ні до неї.

— Не думаю, щоб мене вбили, — промовив я, мимохіть до ко
гось уподібнюючись. — Та навіть якщо й так, я не злякався б смер- 
ти; це правда.

Очі барви меду враз спалахнули в крейдяному світлі, яке било 
з вікна.

— То, по-твоєму, існує той світ, чи то якась надумана ілюзія, що 
постала на сторінках книжки?

— Той світ! — вигукнув я. — І ти така само чарівна, бо прийшла 
звідти, я знаю!

Вона швидко зробила до мене два кроки. Обхопила мою голо
ву обіруч, витяглась і поцілувала в уста. Її язик на мить завмер на 
моїх губах. Та вона вже й відступила назад, лише дозволила обі
ймати її легке тіло.

— Ти дуже хоробрий, — сказала Джанан.
Я вловив запах парфумів, аромат лаванди. Ніби п’яний, зробив 

крок їй назустріч. Повз двері, голосно розмовляючи, проходило 
двоє студентів.

— Тепер послухай мене, будь ласка, — попросила вона. — Ти му
сиш повторити Мехмету все, що тут говорив. Він був у світі, про 
який розповідає книжка, і повернувся. Розумієш? Однак не має 
надії, що інші теж можуть повірити в книжку, піти туди. Він за
знав різних жахливих речей, втратив віру. Ти поговориш із ним?

число 1, 2010 49



Орхан Памук

— Хто такий Мехмет?
— Чекай біля двісті першої авдиторії за десять хвилин до по

чатку пари, — наказала вона і вмить зникла за дверима.
Авдиторія стала пусткою, мовби й мене тут не було; я раптом 

сторопів. Ще ніхто мене так не цілував, ще ніхто на мене так не ди
вився. Тепер же я залишився сам-самісінький. Я боявся, гадав, що 
вже її не побачу, більше ніколи не повернуся в цей світ. Хотів був 
помчати за нею, але серце так шалено калатало, аж я злякався, що 
задихнуся. Неймовірної білости світло засліпило не тільки очі, а й 
розум. Це через книжку, — подумалось якоїсь миті, мов осяяло: як 
же сильно я її люблю, як прагну бути там, у тому світі, — здалося, 
з очей ось-ось бризнуть сльози. Книжка, саме її існування втрима
ло мене на ногах. А та дівчина, — я був упевнений, — обов’язково 
обійме мене ще раз. Здавалося, кудись пощез цілісінький світ.

Знадвору долинули голоси; я визирнув у вікно. Біля входу 
в парк кілька студентів архітектурного факультету, галасуючи, 
грали в сніжки. Я дивився на них і нікого не бачив. Я назавжди 
перестав бути дитиною. Я зник звідси.

Це-бо трапляється, траплялося зі всіма нами: якогось дня, яко
гось звичайного дня ми гадаємо, що йдемо по цьому світу своєю 
буденною ходою з газетними новинами, гудінням машин і важкою 
головою, з використаними квитками в кіно та недопалками у ки
шенях, аж раптом помічаємо, що насправді — й уже давно — при
йшли в зовсім інше місце, що насправді ми зовсім не там, куди нас 
щоразу несли ноги. Так і я давно зник, розчинився в померхлих 
кольорах за крижаною шибою. І щоб повернутися в будь-який 
світ, на будь-яку землю — лишень би можна було по ній ступати — 
я мусив обійняти дівчину, ту дівчину, здобути її кохання. Як же 
швидко навчилося цих мудрощів моє невтомне серце! Я закохав
ся, віддав себе на поталу безмежності власного серця. Глянув на 
годинник. Залишилося вісім хвилин.

Мов привид, ішов я коридорами з високою стелею, якось дивно 
відчуваючи, що існують лише моє тіло, моє життя, моє обличчя 
і моя історія. Чи міг я зустріти її в натовпі? Якби зустрів, то що 
сказав би? Яким було б моє обличчя? Я нічого не пам’ятав. Зай
шов у вбиральню біля сходів, припав до крана, — випив води. По
дивився в дзеркало на щойно ціловані вуста. Мамо, я закохався; 
мамо, я зникаю; мамо, мені страшно; але заради неї я готовий на
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все! Розпитаю в Джанан: що за один цей Мехмет; чого він боїться; 
хто ці люди, які надумали вбивати тих, які читали книжку?... Я не 
боюся нічого; так, якщо ти прочитав книжку, повірив у неї, то тобі, 
як і мені, немає чого боятися!

Змішавшись із натовпом у коридорах, я раптом знову спіймав 
себе на тому, що поспішаю, ніби в якійсь терміновій справі. Я ви
брався на другий поверх, ішов уздовж високих вікон, що виходили 
на внутрішнє подвір’я із водограєм, ішов, мов сам не свій та думав 
про Джанан. Минув авдиторію, де мав відсидіти пару, своїх дру
зів. Мене хвилину тому — та ще і як! — поцілувала така вродлива 
дівчина, чи ви чули таке? Швидкими-швидкими кроками летів 
я назустріч своєму майбутньому. А в тому майбутньому — темні 
ліси, готельні номери, фіалково-сині примари, життя, спокій та 
смерть.

Наближаючись до двісті першої авдиторії за три хвилини до 
призначеної зустрічі, ще не побачивши Джанан, я впізнав Мехмета. 
У нього було бліде обличчя; він, як і я, був високий, мав замисле
ний, понурий і стомлений вигляд. Я невпевнено пригадував: якось 
уже зустрічав його разом із Джанан. Він знає більше, він прожив 
більше, старший за мене на кілька років, — міркував я.

Навіть не здогадуюсь, як Мехмет мене впізнав. Ми відійшли 
вбік, стали серед шаф.

— Я чув, що ти читав книжку, — почав він. — Що ти в ній знай
шов?

— Нове життя.
— Ти в це віриш?
— Вірю.
Він був такий виснажений, аж мені стало лячно від самої дум

ки про те, що йому довелося пережити.
— Послухай мене, — промовив він. — І я колись вірив. Гадав, 

що відшукав той світ. Сідав у автобуси, виходив з них, мандрував 
від міста до міста, вважав, що вже знайшов ту країну, тих людей, ті 
вулиці.

— Не лякай його, — озвалася Джанан.
Запала тиша. Якоїсь миті Мехмет так глянув, ніби знав мене 

багато років. Я подумав, що розбиваю його мрії.
— Я не боюсь, — я зиркнув на Джанан і додав тоном рішучого 

кіногероя. — У мене стане сили, щоб іти до кінця.
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Неймовірна Джанан стояла за два кроки від мене — від мене, 
але ближче — до нього.

— Нема заради чого йти, — наполягав Мехмет. — Якась книжка. 
Хтось сів, написав — ілюзія. І нема ради, окрім того, щоб перечи
тувати її ще раз і ще раз.

— Скажи йому те, що ти говорив мені, — попросила мене Джа
нан.

— Існує той світ, — промовив я і хотів був схопити Джанан за 
її гарну довгу руку та потягти до себе, але стримався. — Я знайду 
той світ.

— Немає того світу-дріту. Це все байки. Такий собі жарт, який 
розіграв перед дітьми один старий дурень. Поміркуй сам: напишу- 
но я книжку й для дорослих, — сказав собі якось цей старий, ніби 
забавляючи дітей. Сумнівно, щоб він сам розумів, у чому її суть. 
Прочитав — посміявся, а повіриш — посковзнешся.

— Там існує цілий світ, — повторив я, ніби рішучий, але дур
ний кіногерой. — І я впевнений, що, знайшовши дорогу, доберуся 
туди.

— Тоді бувай!
Він обернувся й промовисто подивився на Джанан: мовляв, я ж 

тобі казав, а, вже йдучи, раптом зупинивсь і запитав:
— Як ти можеш бути таким упевненим, що те життя існує?
— Просто мені здається, що книжка передає мою особисту іс

торію.
Він дружньо посміхнувся, розвернувся і пішов.
— А ти почекай, не йди, — попросив я Джанан. — Він твій ко

ханий?
— Насправді він полюбив тебе, — сказала вона. — І боїться не за 

себе, а за мене, за таких, як ти.
— Він твій коханий? Не йди, поки не розкажеш мені про все.
— Я потрібна йому.
Я так часто чув ці слова у фільмах, що несамохіть з палкою ві

рою вигукнув:
— Якщо ти покинеш мене, я помру!
Вона всміхнулася й разом із групою студентів зникла в двіс

ті першій авдиторії. Мені також захотілося попрямувати вслід 
за ними на лекцію. Крізь широкі вікна авдиторії з боку коридору, 
я побачив, як вони вдвох сіли за парту між студентів, хлопців і ді
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вчат у сорочках барви хакі й блакитних джинсах, Мовчки почали 
чекати на лекцію. Джанан раптом плавним рухом заклала за вуха 
своє каштанове волосся — якась частинка мого серця танула, мов 
лід. На відміну від закоханих кіногероїв почуваючись ницим і жа
люгідним, я пішов, куди ноги понесли.

Що вона думає про мене, якого кольору стіни в її домі, про що 
вона балакає з батьком, чи блискуча в неї ванна, чи є в неї брат або 
сестра, що вона їсть на сніданок? Вони з Мехметом закохані? Тоді 
чому вона мене поцілувала?

Невеличка авдиторія, де щойно трапився той цілунок, була по
рожня. Я зайшов туди, ніби переможений воїн, утім готовий до 
нової війни. Кроки відлунюють у порожній авдиторії, жалюгідні 
злочинні руки відкривають пачку цигарок, запах крейди і біле кри
жане світло... Я притулився чолом до вікна. Це і є нове життя, на 
порозі якого я бачив себе вранці? Голова паморочилася від усього, 
що коїлось, проте в якомусь закапелку розуму кмітливий майбут
ній інженер робив висновки: іти на свою пару я не спроможний, 
отож чекатиму дві години, поки вони вийдуть. Дві години.

Я й досі тулився чолом до вікна; не знаю коли мені стало себе 
шкода; було приємно себе жаліти і здавалося, на очі навертаються 
сльози; аж тут дмухнув легкий вітерець і посипався сніг. Як тихо 
було там, унизу, між чинар і каштанів на схилі, що збігав до пала-/ 
цу Долмабахче! Дерева не відають, що вони дерева, — подумалося 
мені. Ворони залопотіли крильми серед засніженого гілля. Я за
ворожено подивився на них.

Я стежив за сніжинками. Ледь-ледь погойдуючись, вони опус
кались і, немовби зависаючи в мертвій точці, уподібнювались 
одна до одної — тим часом їх підхоплював та ніс легкий вітер. 
Іноді котрась сніжинка, погойдавшись у порожнечі, зависала на 
мить, а потім, ніби відмовившись від чогось, змінивши намір, роз
верталась і починала спроквола здійматися угору, увись, до неба. 
Я бачив, як безліч їх повертаються в небеса, насправді так і не тор
кнувшись багнюки, парку, асфальту чи дерев. Хто це знав, хто досі 
звертав на них увагу?

Хто звертав увагу на те, що гострий трикутний шмат землі, який 
ніби продовжував парк, обрізаний з обох боків асфальтом, вказує 
на вежу Киз Куле? Хто бачив, що сосни, які ростуть скраю біля 
тротуару, утворили над зупинкою для маршруток восьмикутник,
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бо їх роками симетрично нагинав східний вітер? Хто міг побачити 
цього чоловіка, який стояв на тротуарі з рожевим пакунком у руці, 
й згадати, що половина Стамбула ходить вулицями з ось такими 
пакунками? Хто міг, навіть не здогадуючись, ким ти є, ангеле, роз
гледіти твої знаки в слідах від собачих лап або черевиків безпри
тульних, які збирали пляшки серед мертвих і засніжених міських 
парків? Отак я мав познайомитися з новим світом, який, ніби та
ємницю, відкрила мені книжка, куплена два дні тому в кіоску біля 
протилежного тротуару?

На тому самому тротуарі спочатку моє схвильоване серце, а вже 
потім очі помітили Джанан — вона йшла у світлі, яке наливалося 
свинцем, у сніговії, що дедалі густішав. На ній було фіалкове паль
то, отже, моє серце запам’ятало його потай від мене. Поряд із нею, 
не залишаючи слідів на снігу, ніби якийсь злий дух, ішов Мехмет 
у світло-сірому піджаку. Я хотів наздогнати їх.

Вони ж зупинилися саме там, де два дні тому стояв книжковий 
кіоск, і почали розмовляти. Навіть не розмовляти, а сваритись, як 
двоє закоханих, що давно звикли до чвар, — це було видно з їхніх 
рухів, з того, як Джанан то знічується, то відходить убік.

Потім знову пішли й знову зупинилися. Хоч я й був задалеко, 
але з того, як вони зупинялись і дивилися на перехожих, зміг хо
лоднокровно виснувати, що цього разу сварка між ними спалах
нула з особливою силою.

Та це тривало недовго. Джанан розвернулась і пішла назад до 
Ташкишла, просто на мене; Мехмет же подивився хвильку їй услід, 
попростував далі до Таксіма. Моє серце знову втратило спокій.

Тоді я помітив, що чоловік із рожевим пакунком, який досі стояв 
на зупинці для маршруток, переходить вулицю. Мені начебто було 
не до нього, — очі зосередилися на граціозній ході таєї дівчини, яка 
здавалася дивовижною тінню в своєму фіалковому пальті, — однак 
у рухах чоловіка з пакунком, який швидко переходив вулицю, було 
щось таке, що привертало увагу, ніби фальшива нота під час концер
ту. За два кроки до тротуару він вийняв із пакунка якусь річ. Це був 
пістолет; чоловік прицілився в Мехмета. Той теж помітив чоловіка.

Спочатку я побачив, як Мехмет здригнувся — у нього вцілили. 
Потім почув сам постріл. За першим пострілом пролунав другий. 
Я гадав, що почую і третій, але Мехмет похитнувся і впав. Чоловік 
викинув пакунок і побіг до парку.
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Джанан такими самими фатальними, витонченими, дрібними 
пташиними кроками наближалася до мене. Отже, пострілів вона 
не чула. Вантажівка, повна помаранчів, які вкрив сніг, з радісним 
гуркотом виїхала на перехрестя. Світ неначе ожив.

На зупинці здійнялася метушня. Мехмет підводився на ноги. 
А вдалині по схилу, вниз до стадіону Іньоню біг чоловік; він був 
уже без пакунка; за ним гналися двійко веселих, грайливих собак. 
Чоловік підстрибував на бігу, ніби клоун, який старається розве
селити дітей.

Мені треба було летіти вниз, перестріти Джанан і повідомити 
її про все, але я стояв, дивлячись, як Мехмет сторопіло озирається 
навколо. Як довго я стояв? Довго, довго, аж поки Джанан не зни
кла за рогом Ташкишлаша.

Я побіг, спустився сходами, прослизнув між поліціянтами 
в цивільному, студентами й прибиральницями біля виходу. Проте, 
поки я добрався до центрального входу, Джанан уже й слід про
холов. Я хутко попрямував нагору, але Джанан уже не побачив. 
Потім побіг до перехрестя, але й там нікого не застав, як і не по
бачив нічого незвичайного: не було ні Мехмета, ні пакунка, який 
викинув незнайомець.

На хіднику, де впав підстрелений Мехмет, талий сніг перетво
рився на болотяну кашу. Сюдою тепер простувала розкішна й гар
на жінка з дворічним малюком у тюбетейці.

— Мамо, а куди втік зайчик, куди зайчик? — допитувалася дитина.
Я стурбовано перебіг вулицю — до зупинки маршруток. Світ

знову поринув у снігову тишу та байдужість дерев. Двоє водіїв на 
зупинці, схожі один на одного, як дві краплі води, тільки й того 
що дивувались у відповідь на моє розпитування: нічого не бачили. 
Продавець гарячих напоїв з розбійницьким обличчям, який нали
вав їм чай, теж не чув ніяких пострілів, та й він був не з тих, кого 
це здивувало б. Натомість контролер, який стирчав на зупинці зі 
свистком у руках, сам дивився на мене, як на злочинця, що натис
нув курок. Сосну на пагорбі обсіли ворони. Останньої миті я за
зирнув у маршрутку, яка вже мала рушати, і схвильовано поставив 
свої запитання пасажирам; озвалась якась тітонька:

— Щойно якийсь хлопець із дівчиною зловив звідтіля таксі.
Вона кивнула на майдан Таксім. Я помчав туди, хоча й знав, що

роблю дурницю. На майдані, у натовпі, серед торговців, машин
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і крамниць мені подумалося, що я зоставсь у світі сам-один, як 
палець. Уже збирався на Бейоглу, аж тут мені сяйнуло: я мерщій 
спустився з вулиці Сираселвілер до лікарні швидкої допомоги 
й зайшов туди, вдихаючи запахи ефіру та йоду, ніби хворий, який 
терміново потребує лікаря.

Мені кинулися у вічі закривавлені чоловіки з роздертими й за
брудненими штаньми. Я побачив очманілих отруєних пацієнтів 
з фіолетовими обличчями: їм промивали шлунки й виносили на 
ношах подихати свіжим повітрям серед горщиків із цикламенами, 
присипаних снігом. Якийсь поважний товстун, затискаючи в ку- 
лаці джгут із пошматованої білизни, котрим туго обмотав руку, 
аби не вмерти, стікши кров’ю, шукав чергового лікаря — я показав 
йому, куди йти. Тут-таки зустрів своїх давніх друзів, які зчинили 
між собою різанину одним на всіх ножем і тепер слухняно давали 
свідчення поліціянтові та раз по раз, поки той заповнював про
токол, вибачалися перед ним, що забули цього ножа вдома. Я до
чекався своєї черги й спочатку від поліції, а потім і від санітарок 
дізнався, що нині тут і близько не було жодного пораненого сту
дента та дівчини з каштановим волоссям.

Згодом я зазирнув і в муніципальну лікарню Бейоглу, де ніби 
знову побачив тих самих друзів, котрі порізали один одного, тих 
самих дівчат-самовбивць, які напилися йоду, тих самих підмай
стрів, що запхали руку в двигун, а пальця — під голку, тих самих 
пасажирів, яких затисло між автобусом і зупинкою чи паропла
вом і пристанню. Я уважно ознайомився з реєстраційними до
кументами, дав усні свідчення'тамтешньому поліціянтові, з його 
підозрами щодо моїх підозр, і, вдихнувши запах одеколону, яким 
щедро поливав усім руки один щасливий татко новонародженого 
немовляти, злякався, що заплачу.

Уже смеркало, і я повернувся на місце злочину. Пройшов між 
маршрутками, попрямував до невеличкого парку. Ворони розлю
чено забили крильми в мене над головою, але потім, витріщивши 
очі, поховалися в гіллі дерев. Я стояв посеред міського гудіння, та у 
вухах дзвеніла тиша — мов у того вбивці, що сховався в першому- 
ліпшому закапелку, порізавши когось ножем. Вдалині світилася 
жовтими вогнями авдиторія, в якій мене поцілувала Джанан: там 
мали тривати заняття. Дерева, з чиєї безпорадности я дивував
ся вранці, обернулися безжальними потворними купами кори.

56 Сучасність



Нове життя

Я топтав сніг, а той натоптувався в черевики. І тут я натрапив на 
сліди чоловіка, який викинув пакунок і втікав цим снігом чотири 
години тому, підстрибуючи ніби клоун. Аби переконатися, що це — 
таки сліди, я йшов ними аж униз до дороги. Потім, повертаючись 
назад, зауважив, що сліди чоловіка, який викинув пакунок, геть 
переплуталися з моїми. З чагарників зненацька вискочили й зля
кано кинулися навтьоки двійко чорних псів, таких самих свідків 
злочину, як і я, винних у всьому не менше за мене. Я на хвильку 
зупинився та глянув на небо, таке само чорне, як і ті пси.

Удома ми з мамою за вечерею дивилися телевізор. Новини, 
люди, які раз у раз мигтіли на екрані, повідомлення про злочини, 
аварії, пожежі та замахи здавалися мені далекими й незбагненни
ми, немов штормові хвилі на клаптику моря, що видніється із-за 
гір. Проте в моїй душі жевріло бажання бути «там»; самому стати 
частинкою того далеко сірого моря. Однак із мерехтливого екрана 
чорно-білого телевізора з погано налаштованою антеною так ніхто 
й не розповів про те, що стріляли в якогось студента.

Після вечері я замкнувсь у себе в кімнаті. Книжка так, як я її 
залишив, лежала розгорнута на столі, мені аж лячно стало. У по
клику книжки, у бажанні, що охоплювало мою душу, — поверну
тися до неї, цілковито віддатися їй — крилась якась брутальна 
сила. Ледь стримуючи себе від цього, я вилетів на вулицю. Ішов 
грязькими й обліпленими снігом вулицями до самого моря. Його 
темінь напоїла мене снагою.

Повернувшись із цією силою додому, я сів за стіл і, ніби до
вірившись чомусь священному, мужньо підставив обличчя світ
лу, що, як і завше, струменіло з книжки. Спочатку світло було 
слабким, але, поки я гортав сторінки, воно так глибоко проникло 
в душу, що я відчув, як тане все моє єство. З нестерпним бажан
ням жити й втікати, з нетерплячістю й щемливим тягарем у серці 
я читав аж до ранку.

З

Усі подальші дні я провів у пошуках Джанан. Вона не з’явилася 
в Ташкишла ані на завтра, ні за день, ані за два. Спочатку мені це 
було зрозуміло, я сподівався, що вона ще прийде, однак старий
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світ хитався й поволі щезав. Я вже стомився шукати її, вигляда
ти, сподіватися; я згорав від кохання, а, окрім того, цілими ночами 
читаючи, відчував себе вкрай самотнім. Гірко було усвідомлювати, 
що наш світ складається з вервечки видінь, низки хибних знаків 
і кількох сліпо набутих звичок; натомість справдешні світ і життя 
існують десь серед усього цього, або поза цим, зрештою, десь по
ряд. І я давно збагнув, що крім Джанан, ніхто мені не покаже туди 
дороги.

Я уважно перечитував усі тижневі часописи й щоденні газети 
з їх міськими додатками, в яких детально описувалися політичні 
злочини, банальні вбивства на п’яну голову, криваві автокатастро
фи й пожежі, але так і не вийшов на її слід. Цілісінькими ночами 
я читав книжку, а опівдні прямував до Ташкишлашу, блукав ко
ридорами, сподіваючись, що зустріну Джанан, що нині вона таки 
прийде, вряди-годи заглядав у їдальню, спускався й підіймався 
сходами, зупинявся й дивився надвір, міряв кроками бібліотеку, 
тинявся поміж колон, тупцював біля дверей авдиторії, в якій вона 
мене поцілувала. Якщо ставало терпіння, ішов на якусь лекцію, 
аби трохи розважитись, і покидав авдиторії, щоб укотре повтори
ти намотані кола. Мені не було іншої ради, крім того, щоб шукати 
Джанан, чекати на неї та ночами перечитувати книжку.

За тиждень по тому я спробував заприятелювати з її друзями- 
однокурсниками, хоча й підозрював, що ні в Мехмета, ні в неї не 
було багато друзів. Кілька людей знали, що Мехмет одночасно 
працює адміністратором і сторожем у якомусь готелі біля майдану 
Таксім, де й мешкає; але чому цими днями його не видно в Таш- 
кишла — ніхто не відповів. Одна непривітна дівчина, яка навча
лась із Джанан у ліцеї, хоч і не була їй близькою подругою, сказала 
мені, що та мешкає в кварталі Нішанташі. Інша дівчина розповіла, 
що до ранку працювала з Джанан над проективним кресленням, 
і в неї є симпатичний та вишуканий старший брат, який працює 
у свого батька; здається, її більше цікавив той брат, ніж сама Джа
нан. Отож адресу Джанан я взяв не в неї, а в реєстраційному від
діленні, сказавши, що хочу перед Новим Роком розіслати своїм 
однокурсникам листівки.

Ночами я аж до ранку читав, поки від безсоння з тяжкими по
віками не падав на силі. Іноді світло, яке струмувало в обличчя 
з книжки, здавалося мені таким потужним, таким яскравим, що
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я відчував, як від нього тане не тільки моя душа, а й тіло, тобто все 
те, що робить мене самим собою. Світло заворожувало та вабило 
до себе, і в уяві малювалася картина, на якій промені спочатку 
пробивалися із тріщини в землі, а потім, яріючи, розливалося по 
всьому світу. І моє місце було саме там: я бачив у тому краї хоро
брих незнайомців, вічні дерева та зниклі міста; мріяв про те, як 
зустрінуся на їхніх вулицях із Джанан і потраплю в її обійми.

Одного вечора, наприкінці грудня, я навідався в Нішанташі, 
магалу, де мешкала Джанан. Довго-довго блукав центральним 
проспектом серед прикрашених новорічними гірляндами вітрин 
та розкішних жінок, котрі разом із дітьми поверталися додому 
з крамниць, гаяв час перед вітринами нещодавно відкритих фаст- 
фудів, газетних кіосків, цукерень і ательє.

Коли ж почали зачинятися крамниці й на вулицях поменша
ло людей, я подзвонив у двері кількаповерхового будинку в одно
му із завулків. їх відчинила покоївка; я назвався однокурсником 
Джанан, зайшов усередину; від телевізора чулася промова якогось 
політика; далі я почув шепіт. До мене вийшов батько Джанан, ви
сокий, у білій сорочці, з білосніжною хустинкою в руці. Він запро
сив мене до вітальні, де за столом сиділа його дружина з яскравим 
макіяжем, яка відразу мною зацікавилася, та старший брат Джа
нан; четверте місце було порожнє.

Я відрекомендувався однокурсником Джанан, сказав, що вона 
не з’являється в інституті, всі її друзі тривожаться, а коли ми те
лефонували додому, не отримали виразної відповіді; окрім усього, 
в неї залишилося моє недороблене завдання зі статики — пере
прошую, але мушу його забрати. Вилиняле татове пальто лежало 
в мене на лівій руці — я вочевидь нагадував скаженого вовка, який 
вліз у овечу шкуру.

— Ти, мабуть, гарний хлопець, синку, — почав батько Джанан 
і сказав, що буде зі мною відвертим, тому хоче, щоб і я зробив 
ласку та нічого не таїв від нього. Правий я чи лівий, ісламіст чи 
соціаліст, маю якісь політичні вподобання? Ні! Чи пов’язаний я з 
якимись політичними організаціями в університеті або поза ним? 
Ні, й ніколи не був.

Запала мовчанка. Мати Джанан схвально й приязно звела ду
гою брови. Батько ж блукав своїми ніби медовими, як і в донь
ки, очима по телеекрану, на якому міготіло зображення; він ніби

число 1, 2010 59



Орхан Памук

витав десь у хмарах, та, врешті, щось вирішив і обернувся до 
мене.

Джанан покинула дім, зникла. Втім, і не скажеш, що зникла: раз 
на два-три дні вона телефонує додому — зважаючи на гудки, з яко
гось далекого міста; просить, щоб не хвилювалися за неї, що все 
добре, й одразу кладе слухавку, не зважаючи на батькові запитан
ня, вимоги та благання матері. У такій ситуації вони підозрюють, 
і небезпідставно, що якась політична організація використовує 
їхню доньку в непевних і нечистих справах. Вони вже мали намір 
повідомити в поліцію, але не зробили цього тільки тому, що за
вжди вірили в доньчин здоровий глузд і впевнені, що по тривалих 
роздумах вона сама виплутається з халепи. Мати Джанан пильно 
пройшлася очима по моєму одягу, волоссю й батьковому спадку, 
який я повісив на стільці, навіть — по моїх черевиках; жалібним 
голосом вона просила одного: якщо в мене є якась інформація або 
передчуття, котрі могли б пролити світло на цю ситуацію, — маю 
негайно поділитися ними.

Я зробив здивоване обличчя: даруйте, навіть не здогадувався, 
навіть не думав. На якусь хвилю ми всі втупилися очима в тарілку 
з пиріжками та салат із моркви, що стояли на столі. Гарний брат 
Джанан, який то виходив із вітальні, то заходив туди, вибачився 
переді мною за те, що йому не вдалося знайти мого недороблено
го завдання зі статики. Я натякнув, що, може, сам його знайшов 
би в кімнаті Джанан, але замість того, щоб пустити мене туди, її 
батьки, особливо не припрошуючи, кивнули мені на вільне місце 
за столом. Як гордий закоханий, я відмовився. Проте відразу й по
жалкував, бо, виходячи з вітальні, побачив на піаніно фотографію 
в рямцях. Із фотографії легко посміхалася дев’ятирічна Джанан; 
вона стояла біля батьків у костюмі янголяти з малими крильцями, 
що, мабуть, надягла для якоїсь шкільної вистави; оченята — сумні, 
коси — заплетені.

Якою ворожою і холодною була ніч надворі, якими безжаль
ними — темні вулиці! Я раптом збагнув, чому бездомні пси, зби
ваючись у зграї, не відстають один від одного ні на крок. Я ніжно 
розбудив маму, яка заснула перед телевізором, доторкнувся до її 
блідої шиї; вдихнув її запах; захотілося, щоб вона мене обійняла. 
Зачинив двері своєї кімнати й укотре відчув, що незабаром по
чнеться моє справжнє життя.
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Я читав книжку. Читав із трепетом, схилений над нею, блага1 
ючи її, щоб забрала мене з цього світу. Переді мною постали нові 
краї, нові люди, нові видіння. Я побачив хмари в полум’яних бар 
вах, темноводі моря, фіалкові дерева й червоні хвилі. Потім — ніби 
тими весняними ранками, коли одразу після дощу виглядає сонце, 
й брудні багатоповерховики, огидні вулиці та мертвотні вікна зне
нацька розступаються перед моїми бадьорими кроками — хаотич
ні видіння розступилися в мене перед очима, і назустріч у біло
сніжному сяйві вийшло кохання. В обіймах воно несло дитинча,, 
це була та дівчинка із світлини на піаніно. '

Вона посміхалася мені, може, збиралася сказати щось, може, 
й сказала, а я не почув її. Якоїсь миті відчув себе безпорадним. 
Внутрішній голос твердив, що ніколи мені не стати частиною цієї 
чарівної світлини, і я гірко визнав його правоту. Тієї ж хвилі мою 
душу охопило каяття. І, поки палало серце, я бачив, як ті двоє ще
зають, дивно здіймаючись у високость.

Ці видіння посіяли в душі такий жах, що, як і першого дня, коли 
читав книжку, я налякано відсахнувся, ніби прагнучи врятуватися 
від світла, котре струменіло зі сторінок. Тяжко було усвідомлюва
ти, що залишаюсь у звичному житті: сиджу тут, оточений своїми 
речами, пачками цигарок, ножицями, підручниками, фіранками 
й ліжком, із замислено складеними руками, поринувши в тишу 
кімнати, у спокій, яким віє від столу.

Відчуваючи свій пульс, тепло власного тіла, я жадав вирватися 
з цієї буденщини, а з іншого боку — чув звуки в будинку, далекі ви
гуки продавця бузи, розуміючи, що можу й впокоритися з цією мит
тю, в якій існую, з цим світом, у якому сиджу опівночі та перечитую 
книжку. Деякий час я прислухався лише до звуків за вікном: десь 
далеко сигналили автомобілі, завивали пси, посвистував вітер, роз
мовляли двоє перехожих на вулиці («Вже майже ранок», — сказав 
котрийсь із них) і іув один із довгих вантажних потягів, яким нале
жали нічні голоси. Тільки згодом, коли все розчинилося в цілковитій 
тиші, перед очима зненацька ожило одне видіння, яке дещо проясни
ло в моїх дивних стосунках із книжкою. Коли било з книжки світло, 
моя душа немовби перетворювалася на білий аркуш розгорнутого 
зошита. Очевидно, саме так книжка діяла на неї.

Я відсунувся назад і дістав із шухляди зошит. Це був зошит 
у клітинку на картограми й графіки, який я придбав для завдань
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зі статики кілька тижнів тому, ще до зустрічі з книжкою, втім досі 
не використовував. Вдихнув пахощі чистих білих аркушів, узяв 
авторучку й почав із першої сторінки, речення за реченням, запи
сувати те все, що знайшов у дивному чтиві. Записав одне речен
ня, перейшов до наступного. Коли в книжці почався новий розділ, 
я теж почав з абзацу і невдовзі помітив, що переписав той розділ 
слово в слово. Отож, переписуючи розділ за розділом, я знову 
й знову відтворював усе, про що розповідалося в тексті. За деякий 
час я відірвався від списаних сторінок і перевів погляд спершу на 
книжку, далі — на зошит. Зошит був мій, але в ньому — те саме, що 
й у книжці. Мені це так сподобалося, що я заходився переписува
ти книжку щоночі аж до ранку.

На лекції перестав ходити. Більшість часу вештався коридора
ми, ніби людина, що втікає від самої себе, і остаточно забув про 
навчання; несамохіть зупинявся, знову сунув у їдальню, потім — 
на другий поверх, потім — у бібліотеку, потім — до авдиторій, далі 
знов у їдальню й щоразу, не знаходячи Джанан, мучився від не
стерпного болю в животі.

З часом я звик до цього болю, мені якось вдавалося жити з ним, 
навіть трохи, контролювати його. Мабуть, цьому сприяли неса
мовито швидка хода й цигарки; однак найважливіше було — не 
оминути дрібничок, які допомагали відволіктись: історія, яку тобі 
хтось розкаже, новий рейсфедер із бузковим стержнем, ніжне де
ревце, котре помітиш із вікна, або чиєсь незнайоме обличчя, яке 
несподівано побачиш на вулиці — давали змогу хоч ненадовго за
бути той біль нетерплячки й самотности, що розливався зі шлунка 
по всьому тілу. Заходячи скрізь, де можна було б зустріти Джанан, 
наприклад — до тієї ж таки їдальні, я похапцем оглядався довко
ла, відзначаючи, що й тут на мене чекають невичерпні можливості. 
Насамперед я кидав погляд у куток, де смалили цигарки та базіка
ли дівчата в синіх джинсах, і, не відриваючи від них очей, починав 
уявляти, що Джанан сидить десь неподалік, у мене за спиною. За 
хвилину я вже так щиро вірив у цю ілюзію, що боявся обернути
ся назад, аби не розчаруватися; тоді я довго блукав очима поміж 
студентів, частина яких стовбичила в черзі перед касою, а части
на — сиділа за тим самим столом, де два тижні тому Джанан по
клала книжку. Отак я відвойовував кілька щасливих митей: мені 
в спину дихав гарячий привид Джанан, і я ще дужче вірив своїй

Сучасність =====62



Нове життя

уяві. Та щойно я обертався й бачив, що там немає ані Джанан, ані 
найменших ознак її присутносте, як цю ілюзію, котра спроквола 
розливалася по жилах, немов цілюща солодка рідина, відразу ви
тісняла отрута, яка розсмоктувалась у шлунку, л

Я не раз чув, не раз читав, що біль кохання — корисний. І тими 
днями мені часто траплялися такі побрехеньки, більшість яких 
друкувалась у книжках із ворожінь, чи в газетах біля колонки 
«Ваш гороскоп» та на «домашніх — сімейних — щасливих» сто
рінках серед фотографій салатів і рецептів кремів. Але від болю, 
залізний зливок якого я відчував у животі, мої ревнощі та жалю
гідне відчуття самотности так відірвали мене від людей, породили 
такий відчай, що я став легкодухо сподіватися на допомогу не тіль
ки газетних колонок із гороскопами, а й інших знаків: наприклад, 
якщо кількість сходинок на поверх вище виявиться непарною, то 
там буде Джанан... Якщо з будинку першою вийде жінка, то я нині 
зустріну Джанан... Якщо потяг рушить раніше, ніж я порахую до 
семи, то ми зустрінемося й побалакаємо з нею... Якщо я перший 
вискочу з пароплава, то вона сьогодні прийде в університет.

І я вискакував із пароплава перший. Наступав на щілини між 
тротуарною плиткою. Розглядав накривки від пляшок із-під га- 
зованої води, які валялися на підлозі в кав’ярні, та безпомилково 
визначав їх непарне число. Пив чай із помічником зварювальника, 
який носив пальто й светр однакового фіалкового кольору. Мені 
щастило скласти її ім’я з літер номерних знаків перших п’яти так
сі, які побачив на вулиці. Вдавалося пройти в Каракої весь під
земний перехід, жодного разу не ковтнувши повітря. У кварталі 
Нішанташі я дивився у вікна будинків і міг, не збиваючись, по
рахувати до дев’яти тисяч. Я перестав спілкуватися з друзями, які 
не знали, що «Джанан» означає «кохана людина» і є одним з імен 
Аллаха. Коли я помічав, що наші з нею імена римуються, то вже 
уявляв, як замовляю запрошення на весілля, прикрашаючи їх ми
лим віршиком, на зразок тих, що друкувалися на обгортках кара
мельок «Нове Життя». Цілий тиждень я міг вгадувати: у скількох 
вікнах, які видно з моєї кімнати, рівно о третій ночі горітиме світ
ло, і похибка ніколи не перевищувала п’яти відсотків. Тридцяти 
дев’ятьом особам я прочитав задом наперед знамениту мисру Фу- 
зулі:
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«Як немає Джанан, то не треба й душі».

Рівно двадцять вісім разів я  різними голосами просив поклика
ти її до телефону, щоразу називаючись іншим іменем, і ніколи не 
повертався додому, не промовивши за день тридцять дев’ять разів 
ім’я «Джанан», складене з літер, які побачив на рекламних плака
тах і афішах, миготливих неонових вивісках, лотерейних кіосках, 
вітринах аптек та шашличних; але Джанан не прийшла.

Якось опівночі я збільшив кількість своїх ігор удвічі, терпля
че перемагаючи у війнах із збігом та числами — хай там що, але 
в моїх мріях вони мали бодай трохи наблизити Джанан до мене. 
Якраз тоді я повертався додому й побачив, що в моїй кімнаті го
рить світло. Напевне мама або хвилювалася, що мене досі немає, 
або щось там шукала, проте мені ввижалося зовсім інше.

Я уявив себе за столом у цій кімнаті, де зараз горить світло. 
Уявив це так пристрасно й сильно, що якоїсь миті зміг розгледіти 
власну голову на тлі брудної білої стіни, яку настільна лампа ося
вала звичними помаранчевими променями. Тієї ж миті мене, ніби 
струмом пронизало таке відчуття свободи, аж я сторопів. «Отже, 
все дуже просто», — промовив я сам до себе. Хай ця людина в кім
наті, на яку зараз дивлюся збоку, там-таки й залишається. Мені ж 
потрібно втікати — і від цієї кімнати, й від речей, моїх речей, і від 
запаху мами, й від ліжка, й від своїх двадцяти двох років. Я зби
рався почати нове життя, спекавшись цієї кімнати, бо ні Джанан, 
ані тієї країни не існувало поряд, настільки близько, щоб можна 
було вийти з дому вранці й повернутися назад.

Зайшовши в кімнату, я глянув на свої речі так, ніби вони нале
жали комусь іншому: на ліжко, на книжки, що лежали край столу, 
на журнали з голими жінками, які вже не гортав, бо перестав мас
турбувати відтоді, як зустрівся з Джанан; на коробку, яку поклав 
на батарею, щоб сушити в ній цигарки; на дрібні гроші в тарілці, 
на свій ключ, на шафу, котра до кінця не зачинялася, — глянув на 
всі свої речі, які прив’язували мене до старого світу, й збагнув, що 
треба втікати.

Потім, читаючи та переписуючи книжку, я відчув, що все про
читане й переписане вказує на якийсь рух у світі. Я ніби мав бути 
скрізь, а не десь в одному місці. Моя ж кімната була конкретним 
місцем, а не цим «скрізь»! «Нащо мені вранці йти в Ташкишла? —
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запитав я себе. — Джанан туди не прийде!» Як і не прийде в інші 
місця, куди я досі намарне навідувався, але більше не збирався 
цього робити. Віднині я прямуватиму туди, куди ведуть слова 
з книжки. Там має бути й Джанан, і нове життя.

Отож, поки я переписував книжку, мені в душу поволі запада
ли краєвиди, до яких я прагнув, і я радісно відчув, що поступово 
роблюся новою людиною. Тішачись списаними сторінками, ніби 
мандрівник пройденим шляхом, я чітко усвідомив, хто ця нова 
людина.

Цією людиною, яка, переписуючи книжку в зошит речення 
за реченням, знайшла напрям омріяного життя, був я. Людиною, 
в якої через книжку перевернулося все існування, яка закоха
лась і відчула, що стає на пряму дорогу до нового життя, був я. 
Людиною, якій мама перед тим, як лягти спати, постукала в две
рі й наказала: «Ти пишеш до самого ранку, хоча б не кури!» — 
був я. Власне, я був той, хто пізньої пори, коли стихли нічні голо
си, а здаля долинало лише виття собачих зграй, устав із-за столу 
й кинув останній погляд на зачитану книжку та сторінки зошита, 
списані з натхненням, яке дарувала ця книжка. Я був той, хто ви
гріб із шкарпеток на дні шафи заощаджені гроші й, не погасивши 
в своїй кімнаті світла, стояв під маминими дверима та залюблено 
слухав, як вона важко дихає. Ох, Янголе! Я був той, хто пізно вночі 
злився з чорними вулицями, вислизнувши з рідного дому, ніби на
ляканий чужинець, який втікає від незнайомих людей. Я був той, 
хто зі слізьми на очах і відчуттям самотности дивився з тротуару 
на освітлене вікно своєї кімнати, ніби — на чуже розбите й згасле 
життя. Я був той, хто поквапливо втікав у нове життя, дослухаю
чись у тиші до відлуння своїх рішучих кроків.

На цілий квартал тільки в будинку залізничника дядька Риф- 
ки мертвотно світилось. Я одним духом вискочив на садовий мур 
і між розсунутими фіранками побачив у тьмяному світлі його 
жінку, тітку Ратібе, котра курила, сидячи в кріслі. В одному з ко
міксів дядька Рифки мужній герой, шукаючи Золоту Країну, як 
і я, зі слізьми на очах блукає сумними та похмурими вулицями 
свого дитинства, вслухається в їхній гомін, стугоніння далеких 
країв і шелест невидимих дерев. Зі слізьми на очах, у пальті свого 
батька-небіжчика, пенсіонера Державної залізниці, я пішов у сер
це темної ночі.

/
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Ніч ховала мене, ніч оберігала мене, ніч вказувала мені шлях. 
Я пробрався у тремке осердя міста, на проспекти з твердого, не
мовби паралізованого бетону, на неонові бульвари, що здрига
лися від стогону контрабандних вантажівок із молоком, м’ясом 
і консервами. Обожнював сміттєві контейнери, які зі своїх роз
зявлених пащек вивалили нечистоти на блискучі вологі тротуа
ри; запитував дорогу в страхітливих дерев, що не могли встояти 
на місці; підморгував продавцям перед касами, котрі в бляклому 
світлі крамниць досі підраховували виторг; остерігався чергових 
поліціянтів біля воріт їхніх відділків; журливо посміхався пия
кам, волоцюгам, усім тим безбожним і безрідним, хто не відав про 
світло нового життя; в тиші червоних світлофорів обмінювався 
похмурими поглядами з водіями таксі, які нечутно наздоганяли 
мене, ніби позбавлені сну грішники; не йняв віри вродливим жін
кам, які посміхалися мені з реклам шампунів і мила, розклеєних 
на стінах; не йняв віри й красеням з реклам цигарок, пам’ятникам 
Ататюрку та завтрашнім газетам, що їх гортали п’яниці з дрімай
лами, як і не йняв віри продавцеві білетів національної лотереї, 
котрий пив у нічній кав’ярні чай, та його другові, що гукнув мені, 
махаючи рукою: «Присядь-но, хлопче!» Запахи прогнилого міста 
привели мене на автовокзал, де стояв дух моря і котлет, вигрібних 
ям і вихлопних газів, бензину й грязюки.

Щоб не сп’яніти від плексигласових літер у назвах сотень най
різноманітніших міст і містечок, які зі стін автовокзалу вістили 
мені нові краї, нові перетворення і нове життя, я зайшов у затиш
ний ресторанчик для пасажирів і сів за столик. Збоку від мене 
в холодильнику з широченною вітриною стояли ревані, мухалле- 
бі й салати, вишикувані не згірш за назви населених пунктів, які 
я щойно бачив, — хтозна чиї шлунки їх нині перетравлять. Я ж 
і сам забув, чого почав чекати. Може, що ти, Ангеле, легенько смик
неш мене, ніжно розбудиш і тихо покажеш, куди йти. Але в ресто
рані не було ані лялечки крім якоїсь матері з дитиною на руках 
та кількох подорожніх, які спізнилися на автобус і сонно жували. 
Я шукав очима слідів нового життя. «Обережно зі світлом!» — на
казувала натомість вивіска на стіні. «Вбиральня платна», — спові
щала друга; «Приносити з собою алкогольні напої заборонено» — 
застерігала третя ще твердішими й строгішими літерами. Я мовби 
побачив, як за вікнами мого розуму, залопотівши крильми, спурх
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нули чорні ворони, неначе вгледів, що з цього відправного пункту 
мене наздожене смерть. Я хотів би розказати тобі про смуток того 
вокзального ресторану, Янголе, але я так стомився — і лише слу
хав, як стогнуть століття, ніби безсонні ліси; кохався в навіженій 
душі деркотливих моторів відважних автобусів, кожен з яких ру
шав у свій край; чув, як кличе мене Джанан, що десь далеко шукає 
поріг, за яким починається нове життя. Але чув її без голосу, ніби 
мовчазний кіноглядач, змушений з технічних причин перегляда
ти фільм без звуку; мабуть, тому, що моя голова похилилася на 
стіл, я заснув.

Не знаю, як довго спав. Але коли прокинувся, в ресторані пе- 
реді мною сиділи вже інші люди, і я відчув, що цього разу зможу 
сказати, Ангеле, де є відправний пункт тієї великої подорожі, яка 
готує мені неповторні миті. Навпроти мене сиділи троє молодиків, 
галасливо перераховуючи гроші та вивчаючи квитки. У сутіні, що 
нависла над столами, офіціант, позіхаючи, читав газету; якийсь са
мотній старий, помішуючи ложкою суп у мисці, при котрій поклав 
пальто й поліетиленову торбу, вдихав пахощі свого безпросвітного 
життя. Відразу біля мене від брудної підлоги аж до стелі височіло 
замерзле вікно; за ним стояла темно-синя ніч, і серед тієї ночі рев
ли мотори автобусів, кличучи мене в ту країну.

Невідомо коли я заскочив у котрийсь із цих автобусів. Ще й не 
ранок, але вже ледь-ледь світало; зійшло сонце й разом із дрімо
тою заплющило мені очі. Я заснув.

Я сідав у автобуси, виходив із автобусів, тинявся вокзалами; 
знову сідав у автобуси, спав у автобусах днями замість ночей; зно
ву сідав у автобуси, виходив у містечках; жив тільки в пітьмі й сам 
про себе говорив: який рішучий цей юний мандрівник — колись- 
таки дороги приведуть його в ту незвідану країну.

4

Однієї холодної зимової ночі я їхав у котромусь із автобусів, 
які змінював кілька разів на добу, сам не відаючи куди, не віда
ючи звідки, не відаючи де я зараз, не помачаючи, з якою швидкіс
тю рухаємось, — ой, Янголе, я їхав так уже стільки днів! Світло 
в громохкому автобусі, який нині не знав спочинку, давно погасло,
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я дрімав десь позаду в правім ряду, не так дрімав, як бачив сни, 
не так сни — як примари в глупій пітьмі за вікном. Єдина дальня 
фара нашого автобуса — друга була розбита — осявала нескінчен
ний степ за вікном, і хоча повіки налилися свинцем, я не стратив 
з очей ані миршавого деревця, ані скелі, де стояв щит із рекламою 
одеколону, ані електричних стовпів, ані загрозливих фар поодино
ких вантажівок, ані фільму на екрані телевізора, прив’язаного до 
відеомагнітофона над кріслом водія. Коли говорила юна акторка, 
екран наливався фіалковим кольором пальта Джанан; коли їй від
повідав метушливий хлопчина, він ставав блакитним. Усе було як 
завжди, але зненацька фіалковий та блакитний кольори злилися 
в одному квадраті, й поки я думав про тебе, поки я згадував тебе... 
Ні, таки не поцілувалися.

Пам’ятаю, що тої ж миті, на третьому тижні моїх автобусних 
мандрів, якраз посеред фільму мене охопило дуже сильне відчут
тя якоїсь невизначености, тривоги, очікування. Я тримав у руці 
цигарку й нервово струшував попіл у попільничку, кришку якої 
незабаром закрию різким ударом чола. Люта нетерплячість, що 
зростала в душі водночас із ваганнями закоханих у фільмі, що досі 
не зуміли поцілуватись, обернулася ще гострішою й глибшою три
вогою. Ось, ось воно насувається, наближається щось те, глибоке 
й справжнє. Та магічна тиша, яку відчуває кожен глядач і навіть 
самі актори на екрані — перед тим, як королю у фільмі мають надя
гти корону. А в тій тиші чутно, як пара голубів б’є крильми, пере
ходячи майдан, де відбувається коронація. Я почув стогін старого, 
що спав у мене під боком; обернувся до нього. Він скаржився на 
нестерпний головний.біль і останню сотню кілометрів, ще до того, 
як автобус проминув двоє жалюгідних крихітних містечок, заздро 
подібних одне до одного, сидів, притуляючись лисою головою 
до скрижанілого чорного вікна; голова його легенько хиталася. 
«Коли ми вранці приїдемо в містечко, і старий піде до лікаря, той, 
напевне, порекомендує йому тулитися чолом до холодного скла, 
бо це найкращий засіб від пухлини мозку», — думав я, поки очі бі
гали по чорній дорозі, й раптом мене здолала така тривога, якої не 
знав уже бозна-скільки: що це, що це за непереборне й глибинне 
очікування — звідки таке нетерпляче бажання обволокло єство?

Я здригнувся так рвучко, що ледь печінки не витрусило. Під
скочив на місці, вдарився об крісло перед собою і налетів на скалки
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вікна, шматки заліза, бляхи й алюмінію, налетів з розгону, вдарив
ся й зігнувся дугою. Тієї ж хвилі, ніби зовсім інша людина, знов 
упав назад і спам’ятався в тому-таки автобусному кріслі.

Однак автобус уже не був тим самим автобусом. Я замислено 
сидів на своєму місці; було видно, що крісло водія, як і найближчі 
до нього сидіння, ніби цілком розчинилися, щезли.

Отже, саме цього я шукав, прагнув саме цього. Як проймали 
мене знайдені спокій і сон, смерть і час! Я був і там, і тут, і в супо
кої, і в кривавім бою, і у вічному сні, і в примарнім безсонні, і в не
скінченній ночі, і в проминущому часі. Я, ніби в кінофільмі, по
волі встав із крісла та пройшов повз труп молодого стюарда — він 
давно полинув у світ мертвих, так і не випустивши пляшки з руки. 
Задніми дверима я вийшов у темне поле ночі.

З одного кінця цього безплідного й безмежного поля був ас
фальт, всипаний товченим склом, а з другого, невидимого — край, 
із якого нема вороття. Тижнями я, мріючи, вірив, що саме там іс
нує цей огорнутий райським теплом тихий край, і тепер відважно 
попрямував у оксамитову пітьму ночі. Я йшов ніби уві сні, але не 
спав; ніби йшов, але не торкаючись ногами до неродючого ґрунту. 
Може, тому, що в мене й не було ніг; тільки тому, що був там — 
я вже, мабуть, і не згадаю. Лише там і сам; мої закляклі тіло й сві
домість, я.переповнений собою, собою.

Я впав у пітьмі раю біля якоїсь скелі, простягся на землі. На 
небі — поодинокі зорі, а поряд — справжня скеля. Я тужно дотор
кнувся до неї, насолоджуючись неймовірним відчуттям реаль
носте свого доторку. Колись давно існував справжній світ, де всі 
доторки були доторками, а запахи — запахами й голоси — голо
сами. Чи може таке бути, що ті часи нині воскресли в цьому часі, 
га, зоре? Крізь пітьму я дивився на своє життя. Я прочитав книж
ку та знайшов тебе. Якщо це смерть, то я народився вдруге. Адже 
нині тут, у цьому світі, я став зовсім новою людиною без пам’яти 
й без минулого: ніби нова й красива зірка нового телесеріалу, ніби 
приголомшений, немов дитина чи в’язень-утікач, який через роки 
знову побачив зорі. Чогось схожого, подібного до цієї тиші я ще 
не знав — чую її поклик і запитую в себе: чому саме автобуси, ночі 
й міста? Чому саме ті всі дороги, мости й обличчя? Чому та само
тність, що налітає вночі, немов сокіл; чому ті слова, що зринають 
з глибин на поверхню; чому саме той час, якому нема вороття?
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Я слухав, як потріскує земля, як цокає мій годинник. Адже писа
лося в книжці, що час — це тривимірна тиша. І я твердив, що маю 
померти, анітрохи не пізнавши цих трьох вимірів, не осягнувши 
життя, світу й книжки, так і не зустрівшись ще раз із тобою, — ось 
так уперше я говорив із новими, цілком новими зорями, аж рап
том мені сяйнула по-дитячому проста думка. Я не міг померти, бо 
був дитиною, і, знову пізнаючи речі за доторком, запахом, світлом, 
щасливо відчував, яка гаряча кров скапує з чола на мої холодні до
лоні. Я щасливо дивився на цей світ. Кохаючи тебе, Джанан.

Позаду, там, де безталанний автобус з розгону врізався у ван
тажівку, клубочився хмарою цемент, який вона везла. Чудернаць
кою парасолькою зависла та хмара над загиблими й тими, що були 
в обіймах смерті. З автобуса лилося нестерпне блакитне сяйво. 
Всі бідолахи, які вижили, разом із тими, що мали незабаром ско
нати, обережно, ніби ступаючи на поверхню невідомої планети, 
виходили задніми дверима. Ой, матусю, матусю, ви залишились, 
а я пішов, матусю, матусю, кишені так залило кров’ю, ніби туди 
натоптано копійок. Я хотів поговорити з тими пасажирами: з тим 
дядьком у шапці, що повз по землі з пакунком у руці; з акурат
ним солдатом, який стурбовано зігнувся над подертими штаньми; 
з бабцею, яка мала нагоду поспілкуватись із Аллахом без посеред
ників і щось радісно йому торохтіла... Я хотів розповісти їм таєм
ницю цього неповторного й довершеного часу: тому страховому 
агентові, який лічив зорі, тій зачарованій дівчинці, мати якої ри
дала над мертвим водієм, тим вусатим чоловікам, які, зовсім не
знайомі один із одним, ніби двоє закоханих, тримаючись за руки 
й легенько похитуючись, виконували танець життя. Я хотів ска
зати їм, що ця щаслива мить, яка ще зветься неповторною, нехай 
і дуже рідко, але випадає в житті тільки таким щасливим Господ
нім рабам, як ми; хотів розповісти, що, ти, Янголе, якщо й постаєш 
перед нами, то тільки раз у житті й саме в таку чарівну годину під 
цією парасолькою із цементової хмари; і хотів запитати: чому ми 
зараз такі щасливі? Хто подарував нам цю повноту, цю доверше
ність і бездоганність — вам, мамо з сином, які, щосили обіймаючи 
одне одного, ніби ще одні безстрашні закохані, уперше в житті на
важилися виплакатись; тобі, люба жінко, яка збагнула, що кров 
червоніша за помаду, а смерть — ласкавіша за життя; тобі, щасливе 
дитя, що з лялькою в руках милується зорями поряд із мертвим
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тілом свого батька? Єдине слово промовляв мій внутрішній го
лос: кінець, кінець... Втім, я давно збагнув, що не помру. Тим ча
сом якась тітонька з червоним від крові обличчям, яка невдовзі 
справді помре, запитувала в мене: де стюард; вона хотіла негайно 
забрати свої валізи, аби встигнути в містечко на вранішній потяг. 
Її закривавлений залізничний квиток залишився в моїх руках.

Відвертаючи очі від загиблих із перших рядів із приплюсну- 
тими до шибок обличчями, я зайшов задніми дверима. Згадалося 
страхітливе ревіння моторів під час усіх моїх автобусних мандрів. 
Тут не панувала тиша смерті, якої шукав я, — тут говорили й гово
рили, борючись зі споминами, жаданнями та привидами. Стюард 
досі тримав у руці пляшку, а якась заплакана умиротворена мати 
пригортала дитину, що спала солодким сном. Я сів, відчуваючи, як 
судомить ноги. Мій сусід, у якого боліла голова, пішов на той світ 
разом із метушливими пасажирами передніх місць; втім, він ніби 
й далі терпів свій біль. Старий спав із заплющеними очима, коли 
помер — вони розплющилися. Двоє чоловіків — навіть не знаю, 
звідки вони взялися — схопили чиєсь закривавлене тіло за руки- 
ноги й понесли на холод.

Тієї ж миті мені впало в око, що телевізор над сидінням водія 
неушкоджений і закохані з відеофільму врешті-решт таки обійма
ються — це була істинна магія випадку, справдешня доля. Я ви
тер хустинкою кров із чола, обличчя та шиї й відкрив попільничку, 
яку хвилину тому закрив чолом, безжурно підкурив цигарку й по
чав дивитися фільм.

Закохані цілувались і цілувалися, забираючи з вуст одне в од
ного помаду й саме життя. Чому в дитинстві я завжди тамував 
подих, коли бачив у кінотеатрі сцени з поцілунками? Чому гойдав 
ногами та дивився не на пару, що цілується, а кудись угору, трохи 
вище від них, на завісу? Ах, поцілунки! Який чарівний той смак, 
що його я відчув на своїх устах у білому світлі, котре било крізь за
мерзле вікно! Відчув лише раз у житті. Зворушений до сліз, я по
вторив ім’я «Джанан».

Закінчувався фільм, задублі мерці крижаніли на морозі, а я 
побачив світло від фар, по тому — вантажівку, яка поважно висо
чіла на тлі щасливої картини. В піджаці свого сусіда, який і досі 
бездумно дивився на порожній екран, я знайшов великий туго 
натоптаний гаманець, а також паспорт на ім’я Махмуда Махлєра,
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фотографію його сина, який служив у війську та був схожий на 
мене, і якусь дуже стару газетну вирізку, де розповідалося про пів
нячі бої («Денізлі Постаси», 1966). Грошей мені мало вистачити 
на кілька тижнів, та й посвідчення про шлюб нехай залишається 
в мене. Щиро дякую!

Вантажівка повезла нас у містечко; всі ми, живі й обережні, 
простяглися разом із терплячими мертвими на дні кузова та, ря
туючись від холоду, втупилися очима в зорі. Заспокойтеся, — бу
цімто радили вони нам, буцімто ми були неспокійні — поглянь
те, як і ми вміємо чекати! Мене трусило разом із вантажівкою, 
а оксамитова пітьма ночі ріднила нас із квапливими хмаринами 
та стривоженими деревами. Ці шалені й щасливі, огорнуті легким 
сяйвом веселощі в обіймах мерців створювали враження довер
шеної кіносцени, — все задля мого коханого Янгола, щоб він — до
тепний та веселий — раптом визирнув з небес і відкрив таємниці 
мого серця й життя. Проте сцена, яка трапилася мені в одному 
з коміксів дядька Рифки, так і не стала реальністю. І я залишився 
сам-на-сам із Полярною зіркою, Великою Ведмедицею і числом ті, 
та ще згори нависало віття дерев і миготіли один за одним чор
ні електричні стовпи. Тільки потім я і подумав, і відчув, що мить 
ця насправді недовершена, щось було негаразд. Але поки в тілі — 
нова душа, і на обрії — нове життя, в кишені — купа грошей, а на 
небі — ці нові зорі, я шукатиму і знайду те, чого мені бракує, моя 
люба.

Що ж було негаразд?
Негаразд із ногою, — доповіла зеленоока медсестра, яка заши

вала мені коліно. Я мав загинути. Згода. Ви вийдете за мене за
між? Але кістка ціла, жодної тріщинки. Добре, ви покохаєтеся зі 
мною? І на чолі страхітливе шво. Отже, таки не все гаразд, — мо
вив я і сльози розпачу закипіли на очах — мав би збагнути це че
рез каблучку на правій руці в медсестри. У Німеччині на неї чекав 
коханий. Я став новою людиною, але не до кінця. Отож покинув 
і лікарню, і сонну медсестру.

Під час вранішнього азану я пішов у готель «Нове світло» й за
мовив собі найкращу кімнату. В запилюженій шафі знайшов ста
рий номер газети «Нйггіуеі» і, дивлячись на фотографії голих кра
сунь, помастурбував. На кольорових знімках недільного додатку 
господиня якогось ресторану в кварталі Нішанташі виставила
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напоказ свої «міланські» меблі, двох кастрованих котів і частину 
власного пишного тіла. Я заснув.

Містечко Шірінєр, де я провів близько шістдесяти годин, трид
цять три з яких проспав у готелі «Нове світло», навіть надто від
повідало своїй назві: 1. Цирульня. На прилавку лежало мило для 
гоління ОРА, упаковане в фольгу. Отож, поки я був у місті, від 
моїх щік трішки пахло м’ятою. 2. Кав’ярня-читальня «Молодь». 
Тут старі діди мізкували над чирвовим і виновим королями, спо
глядаючи пам’ятник Ататюркові на майдані, трактори, мою ледь 
кульгаву ходу та все, що показували по завсіди ввімкненому теле
візору: жінок, футболістів, закоханих, які цілувалися, злочинців, 
рекламу мила. 3. «Мальборо». Крім цигарок у цій крамниці мож
на було знайти касети зі старими «бойовиками» та еротикою, яка 
межувала з порно, білети «Національної лотереї» і лото, любовні 
й кримінальні романи, які давали почитати за плату, й отруту для 
щурів; на стіні висів календар з усміхненою красунею, що нага
дала мені мою Джанан. 4. Ресторан. Квасоля, котлети. Все гаразд. 
5. Пошта. Звідси я зателефонував. Матерям незрозуміло — пла
чуть. 6. Кав’ярня-читальня «Шірінєр». Поки за столиком я вко
тре перечитував уже завчену напам’ять коротку замітку про нашу 
щасливу аварію —дванадцять загиблих! — у газеті «Нйггіуеі», 
із якою не розлучався вже два дні, до мене з-за спини, ніби тінь, 
наблизився незнайомець, з вигляду років тридцяти, ні, тридцяти 
п’яти, ні, сорока, схожий чи то на найманого вбивцю, а чи на полі- 
ціянта в цивільному. Він вийняв із кишені годинник і назвав мені 
його марку: «Зеніт», а потім додав:

— Чому в газелях дивану вино п’ють не для смерті, а для ко
хання? А ви сп’яніли від вина катастрофи — так сповіщає газета 
остання?

І не дочекавшись моєї відповіді, він вийшов із кав’ярні, зали
шаючи по собі густий запах ОРА.

У кожного милого міста є свій щасливий божевільний, — по
думав я під час прогулянки, яка закінчилася на автовокзалі. Мого 
друга, поціновувана вина та поезії, не було в жодній із двох міських 
забігайлівок, і за шістдесят годин я вже глибоко відчував п’янку 
спрагу, навіяну палкими спогадами про тебе, Джанан. Сонні водії 
з неголеними напарниками, стомлені автобуси, візьміть мене, від-
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везіть у незнану країну, до якої лину! Хай на порозі смерти я стану 
новою людиною, переступлю через себе із закривавленим чолом. 
Ось так: із двома шрамами на тілі, з тугим гаманцем загиблого ста
рого в кишені, я вечірньої пори покинув «Шірінєр», усівшйсь на 
одне із задніх місць «Магіруса».

І ніч! Довга-предовга вітряна ніч. У чорно-дзеркальному ві
кні миготіли села, ще чорніші скотарні, вічні дерева, печальні за
правки, порожні ресторани, мовчазні гори й сполохані зайці. Ін
коли я прикипав очима до тремкого світла, що жевріло в далині 
яскравої ночі, й хвилина за хвилиною поринав у мрії про життя, 
яке воно осяватиме, шукав у тому житті місце для себе з Джанан. 
А тільки-но автобус починав віддалятися від мого тремкого світла, 
прагнув перенестись зі свого крісла, яке трусилося й стрибало, під 
світляний покров. Інколи ж, на заправках чи стоянках і на вузьких 
мостах або перехрестях, де водії шанобливо один одного пропуска
ли, я чіплявся поглядом за пасажирів автобуса, який нас повільно 
об’їздив, і уявляв, що натраплю серед них на Джанан. Повіривши 
у свою мрію, думав, як наздогнати той автобус, як пересісти в ньо
го, щоб обійняти Джанан. Інколи ж я почувався таким стомленим 
і зневіреним, що жадав опинитися на місці когось із тих чоловіків, 
яких помічав у незавішених вікнах будинків, поки наш автобус 
опівночі петляв тісними вуличками якого-небудь забитого містеч
ка, — вони сиділи за столами й курили цигарки. Хоча я знав, що 
насправді прагну опинитися там, у іншому місці, в іншому часі.

Там, серед загиблих і тих, що прощаються з життям після жах
ливого аварійного спалаху, в ту щасливу мить полегшення, коли 
душа вагається: прощатися їй із тілом чи ні... І поки вона не готова 
до мандрів на сьоме небо, я спробую звикнути до чорного крає
виду, що відкривається на порозі країни, з якої нема вороття, яка 
починається з кривавих річок та розбитого скла, і з насолодою за
питаю в себе: цікаво, а що, як піти туди і що, як не піти? Що, як 
повернусь і що, як піду? Які, цікаво, ранки в тій іншій країні? Як 
воно, цікаво, загубитися в пітьмі бездонної ночі, назавжди відмо
вившись від своїх мандрів? Я тремтів від самої думки про країну, 
де владарює той дивовижний час, у якому стану новою людиною 
і, якщо дозволить Аллах, обійматимусь із Джанан; уявивши це 
несподіване щастя, я відчув у ногах нетерплячість, навіть шво на 
чолі засвербіло.

74 Сучасність - -  ■ ■



Нове життя

у*

Агов! Пасажири нічних автобусів, мої бідолашні браття й се
стри, я знаю: ви теж шукаєте того часу, в якому панує невагомість, 
бо хочете стати іншими людьми й поблукати не де-інде, а — в сум
ному саду поміж двох світів. Знаю: футбольний уболівальник 
у шкіряному піджаку чекає не вранішнього матчу, а години аварії, 
коли він обернеться на червоного героя, заюшеного кров’ю. Знаю: 
нервова тітонька, яка всю дорогу щось наминає, порпаючись у па
кунку, поспішає побачити не сестру з племінницею, а поріг того 
світу. Знаю: відповідальний за кадастри чиновник, який то пильно 
стежить за дорогою, то міцно спить, думає не про будинки району, 
а про точку перетину, де пощезнуть усі будинки; і закоханий бі
лолиций ліцеїст, який куняє попереду, мріє жадібно й пристрасно 
поцілувати не кохану, а — переднє скло. Далебі, щойно водій різ
ко тиснув на гальма або ж автобус підкидало на вибої, як усі ми, 
розплющивши очі, починали схвильовано вдивлятись у темінь 
і намагалися виснувати: чи вже настала ота магічна хвилина? Ні, 
знову ні!

Вісімдесят або й дев’яносто ночей провів я в автобусному 
кріслі, однак душа так і не відчула поривань цієї радісної години. 
Якось ми рвучко загальмували, врізались у вантажівку, що везла 
курей, але все минулося без жодної подряпини не лише для со
нних пасажирів, а навіть для отетерілої птиці. Іншої ночі, коли 
наш автобус легенько понесло зі скрижанілого асфальту просто до 
прірви, я вже спіймав крізь замерзле вікно сяйво Господніх очей; 
приготувався з головою поринути в спільну таємницю буття, ко
хання, життя й часу, аж раптом глумливий автобус завис у порож
ній пітьмі.

Десь я читав, що доля не сліпа, а безтямна. Нині ж думав, що 
доля — це втіха для тих, хто не знає статистки й імовірностей. 
Через задні двері я виходив із автобусів, задніми дверима по
вертався до життя та задніми дверима пробирався на автовокза
ли — туди, де це життя кипіло: привіт вам, продавці насіння, касет 
і лотерейних білетів, вам, дядьки з валізами в руках і тітки з па
кунками. Не покладаючись на присуд долі, я вишукував найбільш 
несправні автобуси, обирав найпетлястіші гірські маршрути; 
у кав’ярнях для водіїв знаходив немислимих соньків. Обирав ком
панії: «Швидше за швидкість», «їзда на льоту», «Справжня їзда», 
«Експрес»...
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Стюарди цілими флаконами виливали мені на руки різноманіт
ні одеколони, однак жоден із них не нагадував запаху обличчя, яке 
я шукав. Вони пригощали дрібненьким печивом на тацях із фаль
шивого срібла, але в пам’яті так і не зринула мамина випічка до 
чаю. Я їв турецький шоколад без какао, але ноги жодного разу не 
зсудомило, як у дитинстві. Іноді пасажирам приносили кошички 
з солодощами та карамельками, але серед марок цукерок «Замбо», 
«Мабель» і «Голден» так і не трапилося «Нове життя», яке любив 
дядько Рифки. Прокидаючись, я рахував кілометри, засинаючи — 
дивився сни. Я скручувався клубком у кріслі, робився зовсім ма
лим, крихітним, скуленим, щільно стискав ноги й кохався уві сні 
з сусідкою, яка сиділа збоку. Коли ж прокидався, заставав на своє
му плечі чиюсь лису голову, а в руці — чужу обм’яклу руку.

Щоночі біля мене сідав якийсь новий бідаха, і спершу ми з ним 
були просто сусідами, потім ставали співрозмовниками, а під ра
нок — щирими приятелями, які поводилися по-панібратському. 
Цигарку? Куди їдете? В якій справі? В одному автобусі я вдавав 
із себе молодого страхового агента, змушеного їздити від міста до 
міста, в іншому — де можна було задубнути від холоду — заявляв, 
що поберуся зі своєю двоюрідною сестрою, яка мені часто снилась. 
А якось, ніби людина, котра зустріла НЛО, втовкмачив якомусь 
дідові, що чекаю на янгола. Ще якось пообіцяв комусь, що пола
годжу годинника. «Мій «Мовадо» ніколи не псується», — відповів 
на те дядько зі вставними зубами. І поки господар міцного годин
ника куняв із роззявленим ротом, я майже чув, як цокотить цей 
точний прилад. Що таке час? Це — випадок! Що таке життя? Це — 
час! Що таке нещасний випадок? Це життя, нове життя! Отож, 
схиляючи голову перед цим простим висновком, я дивуюся: чому 
до цього досі ніхто не дійшов? Я вирішив мандрувати не через ав
товокзали, а відразу — місцями автокатастроф.

Я бачив пасажирів передніх місць, безжально простромлених 
арматурою після того, як автобус нахабно й підступно втаранив- 
ся ззаду у вантажівку, з якої, гойдаючись, випиналася та арматура. 
Бачив труп водія, якого так затисло серед уламків, що нещасного 
ніяк було з них витягти, — цей чоловік загнав автобус у прірву, бо 
злякався, що переїде темно-сірого кота. Бачив розтрощені голо
ви й пошматовані тіла, відірвані руки, нутрощі водіїв, розпороті 
кермом, мозок, посічений, ніби капуста, закривавлені вуха з се-
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режками, цілі й розбиті окуляри, дзеркала, дбайливо складені на 
газету пістряві кишки, гребінці, розчавлені фрукти, дрібні гроші, 
вибиті зуби, пляшечки, з яких годували немовлят, і черевики — ті 
всі душі й речі, принесені в жертву митям катастроф.

Якось холодної весняної ночі я наздогнав два автобуси, котрі 
зазнали лобового зіткнення серед безлюдного степу, неподалік 
озера Туз Гьолю — про аварію мені повідомили в дорожній полі
ції Коньї. З миті їхньої радісної та блискавичної зустрічі, яка су
проводилася гучним вибухом, минуло півгодини, але атмосферу 
й досі наповнювала та магія, що допомагала жити й осмислювати 
життя. Глянувши на чорні колеса одного з перевернутих автобу
сів, які так і лежали між поліційних автомобілів, я відчув звабливі 
пахощі нових життя і смерти. В мене затремтіли ноги, на чолі за
млоїв рубець. Ніби запізнюючись на якесь побаченння, я рішуче 
попрямував навстріч сутінкам, поминаючи розгублених пасажи
рів, які дивом залишилися живі.

Я сяк-так дотягнувся до ручки дверей і заліз в автобус, з на
солодою ступаючи поміж перекинутих крісел по розбитому склу, 
ланцюжках і фруктах, які попадали на стелю, не спромігшись пе
ремогти земне тяжіння; я буцімто щось пригадав. Колись я був 
іншою людиною, іл а  інша людина хотіда стати мною. Я замріяв
ся про життя, в якомучас Ісоли-небудь солодко-солодко загусне 
та стиснеться, а кольори захлеснуть мій розум водограями; замрі
явся, — чи не так? Мені згадалася книжка, яку я залишив на столі, 
я уявив собі, як вона ось уже стільки часу дивиться на стелю моєї 
кімнати, ніби мрець із роззявленим ротом, що втупився в небо. 
Подумалося, що мама так і тримає там книжку: на столі серед ре
чей мого незавершеного минулого життя. «Поглянь, мамо, серед 
розбитого скла, крові та небіжчиків твій син шукає порогу іншого 
життя», — ледь не зірвалося з моїх уст — аж тут я вгледів гама
нець. Хтось перед смертю дерся вгору до розбитого вікна, й гама
нець, який лежав у нього в задній кишені, залишився тим, хто був 
унизу.

Я підняв гаманця, поклав його в кишеню, але це було не те, про 
що хвилину тому я згадував і не міг згадати. Між тремтливими 
симпатичними фіраночками на розтрощених вікнах я вже набачив 
другий автобус. Синя мов смерть, і червона мов пачка «Мальборо» 
фарби злилися в одному написі: «Успішне прибуття».
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Я вискочив надвір крізь розбите вікно й, топчучи закривавлені 
скалки, помчав поміж поліціянтів і досі неприбраних трупів. Це 
був той автобус — я не помилився — той самий «Успішне прибут
тя», на якому я шість тижнів тому щасливо добрався з одного ма
льовничого міста до якогось похмурого містечка. Зайшов у салон 
давнього приятеля поламаними дверима, вмостився в те саме кріс
ло, у якому сидів шість тижнів тому, і, як терплячий мандрівник, 
почав чогось чекати. Чого я чекав? Може, вітру, а може — іншого 
подорожнього, чи просто поки збіжить час. Танули ранкові сутін
ки, я відчув, що в салоні ще хтось є; живі чи мертві, ці люди, тяжко 
дихаючи, мабуть сперечалися у своїх кошмарах із красунями або 
ж марили раєм, сперечаючись зі смертю; їхні голоси свідчили, що 
вони говорять і якимсь невідомим духом. Відтак моє пильне серце 
вловило ще тоншу річ: я глянув на місце водія — від нього нічо
го не лишилось, але вціліло радіо, і з-поміж цих голосів, сопіння, 
ридань та зойків, котрі долинали знадвору, приємний легкий ві
терець розносив звуки музики.

Та якоїсь миті запала тиша, довкола вже посвітлішало. І в хмарі 
куряви я побачив радісних примар, душі загиблих і тих, що тільки 
вмирали. Ти дістався, куди міг, мандрівнику, але, — думав я, — ти 
можеш поїхати й далі, адже ще не знаєш: чи ти вже на порозі тієї 
миті, чи за цими дверима, які знайшов, є інші двері, а за ними — ще 
інший таємний сад, в якому сплелися життя зі смертю, сутність 
із рухом, час із випадковістю, зі щастям — світло; ти вагаєшся, за
стигаєш у солодкім-солодкім чеканні. Несподівано мене знову, 
тільки цього разу ще глибше охопило те непереборне бажання бути 
й тут, і там. Ніби почулося, що хтось промовив слово; я здригнув
ся — і тут увійшла ти, моя красуне, моя Джанан, із закривавленим 
лицем, у тій білій сукні, яку я бачив на тобі в університетських 
коридорах. Ти поволі-поволі наблизилася до мене.

Я не запитував у тебе: «Що ти тут робиш?» І ти, Джанан, не за
питала в мене: «Що ти тут робиш?» Ми обоє все знали!

Я взяв тебе за руку й посадив у крісло біля себе, на тридцять 
восьме місце, картатою хустинкою, придбаною в Шіріншехірі, 
ніжно витер кров із твого чола й обличчя. Потім знову взяв свою 
красуню за руку й ось так довго з нею просидів. Надворі розви
днялося; давно примчала служба порятунку, а з радіо мертвого во
дія линула наша пісня.
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У лікарні міста Конья, де поховано Мевляна, Джанан накла
ли на чоло чотири шви. Машинально пройшовши спорожнілими 
вулицями повз низькі примурівки та похмурі будинки, ми поли
шили це місто з першим же автобусом. Після нього я пам’ятаю ще 
три міста: місто з димарями, місто, де полюбляли суп із сочевиці, 
й місто цілковитого несмаку. Потім ми засинали в автобусах, про
кидалися в автобусах, минали місто за містом, і все злилось у якусь 
ілюзію. Я бачив облуплені стіни, бачив афіші підстаркуватих спі
ваків, розклеєні ще за їхньої юности, мости, знесені весняними 
повенями, та афганських біженців, які продавали томики Корану 
завбільшки як великий палець. Поки мені на плечі спадало кашта
нове волосся Джанан, я, виразно бачив юрмиська на автовокзалах, 
фіалкові гори, плексигласові панно, веселі собачі зграї, що супро
водили нас околицями містечок, похнюплених торгашів, які захо
дили в автобус одними дверима й виходили іншими. Коли під час 
привалів Джанан остаточно втрачала надію віднайти нову нитку 
«своїх пошуків», як сама казала, то з харчів, роздобутих у тих-таки 
торгашів, накривала нам на колінах щось попоїсти: круто зварені 
яйця, пиріжки й обчищені огірки, ставила пляшечки незвичних 
провінційних лимонадів, які я бачив уперше в житті. Потім були 
ранки, потім були ночі, потім — хмарний ранок, потім автобус змі
нював швидкість, потім — чорніша за пітьму чорна ніч, і поки з те
левізора над сидінням водія в обличчя Джанан били помаранчеві 
та червоні промені барви штучних апельсинів і дешевої помади, 
вона мені все розповідала:

Її «стосунки» з Мехметом — вона вперше вжила це слово — 
зав’язалися півтора року тому. Можливо, Джанан зустрічала його й ра
ніше серед студентів архітектурного та інженерного факультетів Тех
нічного університету — вона точно не пам’ятала, втім, по-справжньому 
звернула на нього увагу в холі готелю, що неподалік від майдану Так- 
сім. Якось опівночі вона прийшла в той готель разом із батьками, щоб 
зустрітися зі своїми родичами з Німеччини; тоді й запам’ятався їй 
цей блідолиций, високий і стрункий хлопчина. «Мабуть, через те, що 
я ніяк не могла згадати, де його раніше бачила», — тепло посміхнулася 
мені Джанан, проте я добре розумів, що це не так.
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Тільки-но восени почалися заняття, вони зустрілися знов у ко
ридорах університету, й не минуло багато часу, як одне в одного 
«закохалися». Разом безперестанку вешталися стамбульськими 
вулицями, ходили в кінотеатри, сиділи в кав’ярнях і студентських 
їдальнях. «Спочатку ми більше мовчали», —мовила Джанан тим 
тоном, який приберігала для серйозних пояснень. Але так велося 
не тому, що Мехмет був сором’язливий чи не любив багато говори
ти. Запізнавшись із ним ближче, звідавши з ним і радощів, і лиха, 
Джанан пересвідчилась, яким товариським, бойовим, рішучим 
і навіть агресивним він може бути насправді. «Німував, бо журив
ся», — сказала вона якось уночі, відвертаючи свій погляд до авто- 
перегонів на телеекрані. «Мовчав, бо журився», — додала вона за 
хвильку, ледь усміхнувшись. Поліційні авто на телеекрані, які досі 
то різко гальмували, то летіли з мосту в річку, а то перескакували 
одні через одних, тепер, зіткнувшись, збилися в безладну купу.

Джанан доклала неабияких зусиль, аби розкрити таємницю 
цього смутку, тієї зажури, проникнути в життя, що за ними кри
лось, і пізнати Мехмета. Крок за кроком вона таки домоглася сво
го. Мехмет спочатку заговорив про якесь інше життя, про якийсь 
маєток у провінції, про те, що колись він був іншою людиною. 
А потім осмілів і розказав про те, як відмовився від того колиш
нього життя й вирішив почати нове; як минуле перестало для ньо
го будь-що важити. Колись він був іншою людиною; згодом захо
тів і став ще іншою. Отож Джанан знала ту іншу, нову людину, і не 
мусила тривожити її минулого. Адже Мехмета полонив страх, але 
спіткнувся він об нього не в минулому житті, а в — новому, якого 
колись так палко прагнув.

Якось на одному з похмурих автовокзалів ми з Джанан по
дружньому, навіть весело сперечались, у який автобус сідати. «Це 
життя... — сказала вона тоді, розкладаючи на столі консерви «Бать
ківщина» десятирічної давнини, коліщатка від годинникових ме
ханізмів і дитячі комікси — скарби, роздобуті в базарній крамнич
ці якогось занедбаного містечка, старій годинниковій майстерні 
та на запилюжених полицях у крамниці, де продавалися білети 
лотереї «Спор Тото». — Це життя Мехмет знайшов у книжці». 
Отак, рівно за дев’ятнадцять днів після нашої зустрічі в розбито
му автобусі, ми вперше заговорили про книжку. Джанан розповіла 
мені, що Мехмета було так само важко змусити говорити про неї,
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як і про минуле життя та причини свого смутку. Іноді, чи то під 
час їхніх невеселих прогулянок стамбульськими вулицями, чи то 
в якійсь кав’ярні над Боспором, де вони пили чай, чи то коли вони 
разом працювали над домашнім завданням, Джанан наполегливо 
випрохувала в нього ту книжку, ту магічну оповідь, але Мехмет 
був невблаганний: там, у сутінках тієї країни, на яку проливає 
світло книжка, ніби неприкаяні привиди, блукають смерть, кохан
ня й страх у подобі волоцюг, яким розбили серце, які втратили 
останню надію, у яких почорніли облччя, а за поясом у кожного — 
пістолет; тому такій дівчині, як Джанан, не личить навіть думати 
про той край розбитих сердець, душогубів і їхніх жертв.

Усе це гірко засмучувало Джанан і віддаляло її від Мехмета, але 
вона таки домоглася свого — він почав поступатися її наполяган
ням. «Можливо, він і хотів, щоб я прочитала книжку та порятува
ла його від її отруйної магії, — міркувала вголос Джанан. — Тоді 
я вже вірила, що він мене покохав. А, може, — додала вона, трохи 
помовчавши, наш автобус якраз терпляче чекав, поки через пере
їзд проїде потяг, — він підсвідомо сподівався, що ми зможемо уві
йти в те життя разом — воно крутилося йому на думці». Перед 
лобовим склом автобуса ніби винуваті й смиренні привиддя, які 
приблукали сюди з невідомих країв, замерехтіли вантажні ваго
ни із зерном, автомобілями й товченим склом; потяг прогуркотів, 
як ті його чорні побратими, чиї локомотиви верещать пізньої ночі 
в нашій магалі.

Про те, як вплинула на нас книжка, ми із Джанан майже не го
ворили. Вплив був таким сильним і незаперечним, що кожне слово, 
сказане про нього, обернулося б на марне базікання: книжка жила 
серед нас, у житті як Джанан, так і в моєму, в наших автобусних 
мандрах вона набула такого самого значення, як сонце або вода, 
потребу в яких не обговорюють. Її світло струменіло нам в облич
чя й вивело на цю дорогу — тепер ми намагаємося йти нею, покла- 
даючись на інтуїцію, анітрохи не замислюючись, куди йдемо.

Втім іноді ми могли сперечатися годинами: у котрий автобус 
сідати. Якось у залі для очікувань, схожій на ангар — така вона 
була величезна як на містечкову — Джанан заманулося сісти 
в автобус, час відбуття якого оголошували по гучномовцю, — її 
схвилював незвичний металевий голос, і ми виконали цю забаган
ку, попри всі мої заперечення. Іншого разу ми пішли назирці за
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якимсь невідомим хлопаком, який простував із цератовою валі
зою в супроводі заплаканої матері та батька, який пахтів цигар
кою, і лише тому, що він був схожий зростом та ледь згорбленою 
поставою на Мехмета, влізли до автобуса, чиїм єдиним конкурен
том, як запевняв напис на борту, були «Турецькі Авіалінії». Однак 
минули всього три містечка й дві замулені річки та побачили, як 
наш хлопак вийшов із автобуса, щоб попрямувати до солдатських 
казарм, обнесених колючим дротом, оточених вежами вартових 
і розмальованих гучними гаслами: «Дякую, Доле, що я турок!». 
На які тільки автобуси ми не сідали, мандруючи голими степами, 
і все тому, що Джанан то подобався їхній колір, зелений сукняний 
або червоний черепичний, а то їй раптом здавалося, що кінчик 
букви Р на автобусній вивісці «Швидше блискавки» — тремтить, 
і — тільки поглянь! — загострюється від швидкої їзди, мов сама 
блискавка. Коли пошуки Джанан, які вона вела в курних містеч
ках, на зачумлених базарах і по брудних автовокзалах, не давали 
жодних результатів, я запитував її: куди ми прямуємо, чому й на
віщо, за ким женемося; нагадував, що закінчуються гроші, поцу
плені в жертв автокатастроф, і вдавав, ніби намагаюся зрозуміти 
сенс наших безглуздих пошуків.

Нарешті я розповів Джанан, що бачив із вікна університетської 
авдиторії, як Мехмета вбили, але це її навіть не насторожило. На 
думку дівчини, наше життя було сповнене наперед визначених 
і навіть умисних зустрічей, та деякі дурні, позбавлені інтуїції, на
зивають їх «випадковими». Після того, як стріляли в Мехмета, 
Джанан помітила щось незвичне в рухах у продавця котлет на про
тилежному тротуарі; згадала, що чула постріли, та, передчуваючи 
лихе, побігла до пораненого Мехмета. Там вона миттю спіймала 
таксі й відвезла його до флотського шпиталю в кварталі Касимпа- 
ша — іншим це мало б здатися випадковістю, хоча таксист, який 
їх підібрав, ще недавно відбував на флоті військову повинність. 
Рана на плечі в Мехмета була не тяжка, і через три-чотири дні 
його виписали б. Але коли зранку наступного дня Джанан при
йшла в лікарню, то його там уже не застала; вона збагнула, що він 
утік.

«Я ходила в готель, навідувалася в університет, обійшла його 
улюблені кав’ярні та чекала вдома на телефонний дзвінок, хоча 
добре знала, що марную час, — розповіла вона, приголомшуючи
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мене своєю щирістю й незворушністю, — адже давно збагнула, що 
він повернувся до книжки, туди, в ту країну!

І в мандрівці Джанан до тієї країни я був її «вірним супутни
ком». Ми мали бути «опорою» одне одному, прагнучи відкрити 
той край. Ми не помилилися, гадаючи, що в пошуках нового жит
тя дві голови — «винахідливіші» за одну. Ми стали вірними дру
зями на сумісній дорозі й самовіддано підтримували одне одного; 
ми були винахідливі, ніби Марі з Алі, які добували вогонь лінзою; 
висиджували ночі в автобусах, тулячись одне до одного.

Вряди-годи вночі, далеко по тому, як закінчувався другий ві- 
деофільм і на телеекрані вже весело вибухали всі гелікоптери, 
зачинялися всі двері й звучали останні постріли, а ми, стомлені 
й обшарпані мандрівники, ловлячи подих смерті, тривожно по
ринали в світ снів, гойдаючись разом із колесами, мене спершу 
будила якась яма, потім — гальма автобуса, і я прикипав очима 
до Джанан, що солодко-солодко спала поряд зі мною, біля вікна: 
вона клала голову на зібгану фіранку, і її каштанове волосся, звив
шись на цій подушці м’яким клубком, спадало на плечі. Іноді довгі 
руки моєї красуні простягалися до моїх нетерплячих колін, ніби 
дві зламані гілки, а іноді одна рука підпирала другу, що слугувала 
Джанан за подушку, легенько обхопивши її за лікоть. Вдивляю
чись у обличчя Джанан, я помічав на ньому вираз болю, від яко
го в неї часто супилися брови, — інколи вона так похмурніла, що 
на чолі проступали знаки запитань, які тривожили й мене. Потім 
я бачив, як бліді щоки спалахують вогниками, і уявляв, що в тому 
дивовижному краї, де її підборіддя зливалося з довгою шиєю, або 
ж на недосяжній для мене потилиці, котра ховалася під волоссям, 
тільки-но дівчина нахиляє голову, розквітають троянди й заходить 
сонце, а веселі грайливі білки, обертаючись, мов у колесі, закли
кають мене до цього недоторканного оксамитового раю. Той край 
я бачив і на її широких блідих устах, і на тонкій плівочці, яка зрід
ка з’являлася на них, коли дівчина їх нервово прикушувала, і на 
всьому її обличчі, щойно крізь сон проступала найлегша посміш
ка, — тоді я промовляв сам до себе: цього не чув на жодній лекції, 
не читав у жодній книжці, не бачив у жодному фільмі; ой, Янголе, 
це так гарно — надивитися досхочу, як спить твоя кохана!

Ми розмовляли й про Янгола, й про смерть, яка здавалася нам 
його серйозною та поважною, але не рідною, сестрою. Втім, якщо

число 1, 2010 83



Орхан Памук

робили це, то з вуст злітали слова такі само непевні та заяложені, 
як і той старий мотлох, котрий Джанан виторговувала в наметах 
бакалійників, у продавців дрібного залізяччя й галантерейників, — 
поносившись трохи з ним, вона згодом забувала його на автовок
залах чи в кріслах автобусів. Адже смерть була скрізь, а найбіль
ше — в Тому місці. А Те місце давно було повсюдно. Ми збирали 
нитки, які привели б Туди й вивели нас на Мехмета, хоча потім 
полишали їх, як полишають сліди. Про ці нитки ми давно знали 
з книжки. Так само, як і про надзвичайні хвилини автокатастроф, 
пороги іншого світу, входи в кінотеатри, карамельки «Нове жит
тя», душогубів, які полювали на Мехмета, а можливо, і на нас, го-, 
телі, перед якими я сповільнював ходу, миті затяжної тиші, ночі 
й бляклі вогні їдалень. Скажу ось що: пізнавши це все, ми сідали 
в автобуси; пізнавши це все, ми рушали в дорогу, та іноді, поки ще 
не сутеніло, себто поки стюарди ще збирали квитки, а подорожні 
знайомилися одне з одним і цікаві батьки разом зі своєю малечею 
вдивлялись у гладеньке шосе чи запорошені гірські дороги, ніби 
в екран телевізора, очі Джанан спалахували вогнем, і вона розпо
відала:

«Малою, я вставала ночами з ліжка, поки всі спали, розсовувала 
фіранки й дивилася на вулицю. Там завжди хто-небудь проходив: 
то п’яниця, то горбань, то пузатий дядько, то нічний сторож. За
вжди чоловіки... Було страшно, та хоч я любила своє ліжко, мені 
хотілося опинитися там, надворі».

«З іншими чоловіками, друзями свого старшого брата, я по
знайомилася влітку на дачі, коли грала в хованки. Або стежила 
в шкільному класі за тим, як хлопчаки роздивляються свої речі, 
виймаючи їх із шухляд у партах. Або, коли була ще молодшою, то 
примічала, як вони посеред якоїсь гри раптом починають пересту
пати з ноги на ногу, бо припекло у вбиральню».

«Мені було вісім років, я впала на морському узбережжі й роз
била коліно. Мама здійняла галас, і ми пішли до лікаря в готель. 
«Яка ти гарна дівчинка, яка солоденька, яка кмітлива», — примов
ляв той дядько, припікаючи мою рану пероксидом. З того, як дя
дечко дивився на моє волосся, я збагнула, що сподобалася йому. 
Він дивився завороженими очима, які були мов нетутешні. Його 
повіки ледь приплющилися, можливо, він був сонний, утім він до
бре все бачив, і мене також...»
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«Очі Янгола повсюдно, у всьому, вони завжди Там... Але їх бра
кує таким зіпсутим людям, як ми, — від чого й страждаємо. Це че
рез те, що забуваємо про них? Чи через брак волі? Чи тому, що не 
вміємо любити життя? Я переконана, що тільки в дорозі, мандру
ючи від міста до міста, якось удень чи вночі гляну в автобусне ві
кно й зустріну очі Янгола. Головне — знати, що він дивиться; тоді 
ти їх побачиш. Ці автобуси врешті привезуть людину туди, куди 
вона хоче. Я вірю в автобуси. І зрідка, ні, завжди, вірю в Янгола.— 
так, завжди, ні, зрідка». 1

«Про Янгола я прочитала в книжці. Він витав у ній, ніби чиясь 
чужа думка; заблукав у ній, ніби непроханий гість, але я розпізна
ла його. Я переконана, що як тільки побачу його, мені відкриється 
вся таємниця життя. Я відчула його присутність у автобусах, на 
місцях катастроф. Усе, про що говорив Мехмет, збувається одне 
за одним. І хоч би куди подався Мехмет, за ним назирці ходить 
смерть. Знаєш, може, це тому, що він носить книжку в серці. Про
те я  чула, як на місці автокатастроф про того Янгола говорили 
й люди, не втаємничені ні в книжку, ні в нове життя. Я натрапила 
на його слід. Я збираю знаки, які він залишив по собі».

«Якоїсь дощової ночі Мехмет сказав мені, що люди, які хочуть 
його вбити, почали своє полювання. Вони можуть чаїтися де за
вгодно, либонь навіть зараз нас підслуховують. Зрозумій мене 
правильно, але й ти можеш бути одним із них. Людина переважно 
думає одне, а робить інше. Прямуючи в ту країну, ти повертаєшся 
до себе; гадаючи, що читаєш книжку, переписуєш н; кажучи, що 
допомагаєш, — шкодиш. Більшість людей, по суті, не хочуть ні 
нового життя, ні якогось нового світу. Тому й убили автора книж
ки».

Отак Джанан уперше згадала про автора книжки, точніше 
про того старого, якого вона називала «автором». Її слова прозву
чали не зовсім виразно, тому схвилювали мене не так своїм зміс
том, як таємничістю. Ми сиділи в новенькому автобусі на передніх 
місцях, і Джанан втупилася в білі вказівні смужки, котрі виблис
кували на асфальті. У фіалковій темряві чомусь не промайнуло 
жодного вогника від фар інших автобусів, вантажівок або легко
виків.

«Знаю, що коли Мехмет і старий письменник зустрілися, то 
миттєво зрозуміли один одного. Мехмет шукав його, вистежував.

число 1, 2010 85



Орхан Памук

Під час зустрічі вони багато не розмовляли, сиділи мовчки, трохи 
посперечались і вмовкли. Старий написав книжку замолоду, або 
ж називав ті роки, коли писав її, своєю молодістю. Книжка моєї 
молодости, — сказав він тоді зажурено. Потім старого залякали 
й примусили зректися написаного, видобутого з глибин душі. Тут 
нема з чого дивуватись. Як і не варто дивуватися, що його врешті 
вбили... Як і з того, що після вбивства старого на черзі стояв Мех- 
мет... Ми маємо знайти Мехмета раніше за вбивць... Важливе ось 
що: є люди, які прочитали книжку й повірили їй. Я зустрічаю їх на 
вулицях міст, на автовокзалах і в крамницях; упізнаю їх по очах; 
знаю їх. У цих людей, які повірили книжці, інші обличчя, а в очах 
злилися сум із пристрастю, колись ти теж це зрозумієш — можли
во, вже зрозумів. Якщо ти відаєш таємницю, прямуєш до неї, то 
життя — чарівне».

Бувало, Джанан розповідала мені все це десь на нічній стоянці 
в невеселій їдальні, обліпленій мухами; ми тоді черпали ложкою 
полуничний кисіль із пластмасовим запахом або курили цигарки, 
попиваючи безкоштовний чай, який посеред ночі підносив заспа
ний офіціант. А бувало — посеред стугоніння в старому автобу
сі, коли нас гойдало в передніх рядах, я тоді не відривав погляду 
від гарних пухких вуст Джанан, а вона — від асиметричних фар 
вантажівок, що вряди-годи гуркотіли по зустрічній смузі. Бува
ло, ми сиділи на якомусь автовокзалі серед тісного юрмиська, що 
товклося довкола зі своїми пакунками, клумаками й картонними 
коробками; тоді Джанан могла на півслові зірватися з місця (Оп!) 
і зникнути кудись, покинувши мене в натовпі, в холодній самоті.

Тяглися нескінченні хвилини, години, і аж потім я інколи зна
ходив Джанан у завулках того міста, де ми чекали на автобус, — 
у одній із крамничок, де торгували старим мотлохом; вона могла 
розглядати чи то кавничку, чи зіпсовану праску, чи столітній ка
зан. Інколи вона поверталася з якоюсь чудернацькою провінцій
ною газетою в руці та, загадково сміючись, зачитувала мені, яких 
заходів ужив тутешній муніципалітет, аби худоба не поверталася 

■ в хліви центральною вулицею містечка, або показувала рекламу 
л \ стамбульських новинок, завезених у крамниці дистриб’юторами 
\ |  1 «Айгаза». Та здебільшого я знаходив її, коли вона мало не родича- 
\  ■-* лася з кимось у натовпі: то теревенила з тітками в хустинах, то обі

ймала й розціловувала дівчинку, схожу на бридке каченя, то, де-
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монструючи свої приголомшливі знання в автобусно-вокзальній 
сфері, показувала дорогу підозрілим незнайомцям, напахченим 
кремом для бриття ОРА. Поки я, захеканий і зніяковілий, підхо
див до неї, вона вже повідомляла мені таким тоном, наче ми були 
зобов’язані рятувати всіх цих подорожніх від лиха: «Ця тітонька 
мала зустріти тут свого сина, який відслужив у війську, і з Вана 
вже приїхав автобус, але вона не зустріла жодного знайомого об
личчя!» Ми дізнавалися для інших розклад руху автобусів, міняли 
квитки, заспокоювали дітей, що плакали, стерегли валізи й клун
ки пасажирів, коли ті ходили у вбиральню. «Хай благословить цю 
дівчину Аллах!» — побажала якось одна пухка тітка із золотими 
зубами, а потім, обернувшись до мене, звела догори брови: — «Ге, 
ти знаєш, яка твоя жінка красуня?»

Опівночі, коли в салоні автобуса гасло світло та ще яскраві
ший за нього телеекран і все завмирало, крім стовпів тремкого 
цигаркового диму, який через безсоння накурювали найзажурені- 
ші з пасажирів, ми з Джанан поволі спліталися одне з одним, по
гойдуючись у кріслах. Я відчував у себе на обличчі її волосся, на 
колінах — тоненькі зап’ястки довгих рук, а моя потилиця тремтіла 
від її сонного дихання. Крутилися колеса, звично гув дизельний 
двигун, і час розливався поміж нас, ніби якась густа, чорна й гаря
ча рідина; нова чутливість цього нового часу дрижала пристрастю 
в нашій плоті, сонних ногах, що костеніли, мов паралізовані.

У цьому часі моя рука вряди-годи жаріла від доторку долоні 
Джанан; іноді я годинами чекав, що її голова схилиться, таки схи
литься, на моє плече, а іноді нерухомо застигав у кріслі, боячись 
зачепити її волосся, яке спадало мені на шию, — у ці миті я побож
но рахував кожен подих дівчини й запитував у себе, що означають 
сумні зморшки, які проступали на її чолі. А яким щасливим я був, 
коли на бліде обличчя зненацька падав яскравий промінь світла 
й Джанан прокидалася під моїм поглядом, щоб, не оговтавшись, 
несподівано посміхнутися мені, подивитись не у вікно, аби знати, 
де ми, а в мої вірні очі! Іноді я не спав цілу ніч: стежив, щоб вошг 
не змерзла, тулячись головою до скрижанілої шиби, накривав її 
своїм вишневим піджаком, придбаним у Ерзінджані та, поки водій 
гнав автобус то вниз, то вгору гірськими дорогами, пильнував, щоб 
ніде не вдарилася, підстрибуючи на кріслі. Інколи під час таких 
пильнувань я зосереджував погляд на її шкірі в тому місці, де шия
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переходила в ніжні складки вух, і під гудіння мотора та сопіння 
пасажирів, які марили смертю, віддавався забутим у дитячих фан
тазіях спогадам про якусь прогулянку на човні чи гру в сніжки, 
губився десь у них, переплітаючи зі своїми мріями про те, як ми 
з Джанан щасливо заживемо сімейним життям. А за кілька годин 
я прокидався від рівних і холодних, мов кристали, сонячних про
менів, які жартівливо зазирали у вікно, та усвідомлював, що той 
гарячий сад, куди я поринув з головою, вдихаючи пахощі лаван
ди, і був тією шиєю Джанан. Напівсонний, я терпляче зоставався 
в ньому ще на кілька хвилин, потім, примруживши очі, віддавав 
честь вранішньому сонцю за вікном і фіалковим горам — першим 
ознакам нового життя — відтак сумно зауважував, як далеко зараз 
від мене погляд Джанан.

«Кохання, — починала вона свою мову, ніби майстерний диктор, 
розпалюючи це перше слово, яке жаріло в моєму серці, — спрямо
вує людину до мети, позбавляє її марнот життя, і, як розумію те
пер, врешті-решт веде до таємниці всесвіту. Ми на шляху туди».

«Коли я вперше побачила Мехмета, — провадила Джанан, на
віть не помічаючи, як дивиться на неї Клінт Іствуд з обкладинки 
старого журналу, який залишили на столику в залі очікувань, — то 
відразу збагнула, що моє життя цілковито зміниться. До зустрічі 
з ним у мене було одне життя; після зустрічі — стало інше. Так, 
ніби навколо мене все раптом змінило колір і форму: мої речі, 
ліжка, люди, лампи, попільнички, вулиці, хмари та димарі, а я 
здивовано кинулася пізнавати цей новий світ. Купивши книжку, 
я вирішила, що мені більше не потрібні інші книжки й сюжети. 
Щоб зрозуміти новий світ, який постав переді мною, потрібно 
було просто дивитися, бачити всіх і все власними очима. Але піс
ля того, як я прочитала книжку, мені враз відкрився й зворотний 
бік речей, які потрібно було бачити. Мехмет повернувся сумний 
з того краю, де побував, — я розворушила його, переконала, що ми 
можемо разом вирушити на пошуки нового життя. Тими днями 
ми разом заходилися перечитувати книжку. Іноді присвячували 
одному розділові тижні, а іноді нам все було зрозуміло з перших 
рядків. Потім ми ходили в кінотеатри, читали інші книжки, газети, 
вешталися вулицями. Якщо ти тримаєш книжку в голові, завчив її 
напам’ять, то стамбульські вулиці променяться зовсім іншим світ
лом — вони стали нашими. Спостерігши на хіднику діда з пали
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цею, ми наперед знали, що він іде байдикувати в кав’ярню, а потім 
забере зі школи внука. Ми знали, що кобилиця, яка тягне третю 
з підвід, котрі плентаються одна за одною, — це мати тих шкап, які 
впряжені в дві перші. Нам легко було здогадатися, чому чоловіки 
в синіх шкарпетках тримаються купи; що означає розклад руху по
тягів, якщо його прочитати навпаки; що спітнілий товстий дядько, 
який сідає в міський автобус, хвилину тому пограбував чужу хату, 
і в його валізі разом зі спіднім лежать крадені речі. Ми заходили 
в найпершу кав’ярню, щоб знову почитати книжку, і без упину, без 
будь-якої перерви розмовляли там про неї годинами. Це було ко
хання, і я зрідка думала, що саме воно — єдиний спосіб, аби пере
нести в реальне життя той далекий світ, як це буває в кіно».

«Однак існували речі, про які я нічого не знала, речі, про які 
нічого й не дізнаюся, — сказала Джанан однієї дощової ночі, не 
зводячи очей з телеекрана, де цілувалися закохані. А за кілька 
слизьких кілометрів, після того, як повз нас пропленталося троє- 
п’ятеро стомлених вантажівок, додала: — Нині ми прямуємо до 
такого незнаного місця». На екрані замість сцени з поцілунком 
тепер їхав автобус, схожий на наш; їхав на тлі мальовничого крає
виду, нітрохи не схожого на наш.

Коли наш одяг зношувався від поту, бруду й пилюги, а на тілі 
нашаровувався весь осад історії, яка шматувала ці землі ще з ча
сів хрестоносців, ми вирушали до найближчого базару першого- 
ліпшого міста, а вже потім пересідали в черговий автобус. Джа
нан купувала довгі поплінові спідниці, котрі робили її схожою на 
добросердну провінційну вчительку, а я — щоразу блякліші со
рочки, ніби тьмяні відображення своїх попередніх образів... По
тім десь між провінційною адміністрацією та пам’ятником Ата- 
тюрку, крамницею компанії «Арчелік» і мечеттю з аптекою ми 
могли задерти голови до кришталево-блакитного неба й серед 
транспарантів із оголошеннями про курси Корану та громад
ську церемонію обрізання, яка мала невдовзі відбутися, перед 
нашими очима пролягала біла тоненька лінія, слід реактивно
го літака; тоді, спинившись на хвильку зі своїми паперовими 
пакунками й синтетичними торбинками в руках, ми закохано 
вдивлялись у небо, після чого одразу перепиняли якогось сі
рого чиновника в сірій краватці й запитували: де тут міська 
лазня.
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Позаяк лазні відчинялися для жінок уранці, то першим гаяв час 
на вулиці я: куняв у кав’ярнях, і, вештаючись біля готелів, мріяв, 
як скажу Джанан, що треба бодай одну ніч провести не на колесах 
і не в кріслах автобуса, а, як нормальні люди, — на твердій поверх
ні, наприклад — у готелі. Вряди-годи я пробував їй це запропо
нувати, але тільки-но сутеніло, Джанан уже показувала мені, на 
що розжилася під час своїх пошуків, поки я мився в лазні: старі 
примірники журналу «Фотороман», ще старіші дитячі комікси, 
колишні жувальні гумки — я вже й не пам’ятав, що колись такі 
жував, — та шпильку для волосся, потрібну невідомо кому й нащо. 
«Про все розповім у автобусі», — запевняла Джанан, обдаровуючи 
мене тією особливою усмішкою, що проступала на її вустах, коли 
вона передивлялася один і той самий відеофільм.

Та якось увечері на телеекрані в нашому старенькому автобусі 
замість барвистих кадрів відеофільму з’явилася серйозна та стро
га дикторка з новинами про вбивства й загибелі. Джанан мови
ла: «Я в дорозі до того іншого Мехметового життя. Однак у тому 
житті він був не Мехметом, а кимось іншим». У вікні промайнула 
автозаправна станція — багряні неонові промені запитливо впали 
на обличчя Джанан.

«Мехмет мало розповідав про те, ким він був. Лише згадував 
про своїх сестер, про якийсь маєток із шовковицею, про те, що був 
іншою людиною з іншим іменем. Колись він казав, що в дитинстві 
дуже любив журнал «Дитячий тиждень». Ти коли-небудь читав 
«Дитячий тиждень»? — довгі пальці Джанан блукали між попіль
ничкою і нашими ногами, перебирали пожовклі сторінки журна
лів. Утім дивлячись не на журнали, а на мене, поки я натомість не 
відривав від них погляду, вона вела далі: — Мехмет казав, що всі 
ще повернуться до цих сторінок, знайдуть серед них своє місце. 
Тому я й збираю ці журнали. У них — його дитинство.... І про них 
розповідає книжка. Ти розумієш мене?» До кінця я не міг зрозумі
ти; інколи не міг зрозуміти взагалі, але Джанан так розмовляла зі 
мною, що я вірив: розумію все.

«Тільки-но прочитавши книжку, — говорила Джанан, — Мех
мет, як і ти, збагнув, що зміниться все його життя. І пішов назу
стріч цим змінам до кінця. До кінця... Він вивчав медицину, проте 
занедбав її, щоби присвятити весь свій час книжці, життю, про яке 
в ній ішлося. Він збагнув, що мусить цілковито відмовитися від
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минулого, аби стати іншою людиною. Отак він порвав із батьком 
і родиною... Але від них не так легко було врятуватися. Мехмет 
казав, що справжня свобода, перехід у нове життя стали можливі 
для нього тільки в мить автокатастрофи... Так і є: автокатастро
фи — це перехід, перехід — це автокатастрофи... Янгол постане пе
ред нами в магічну мить переходу, і тоді нам відкриється істинна 
суть колотнечі, яку ми звемо життям. Тільки тоді ми повернемося 
додому...»

Після цих слів я спіймав себе на думці, що замріявся про маму, 
яку покинув, свої речі й кімнату, ліжко й дім. Та разом із найпід- 
ступнішою раціональністю й затамованим відчуттям провини 
я уявляв, як введу в світ цих речей Джанан, котра мріяла біля мене 
про нове життя.

6

У всіх автобусах, якими мандрували ми, телевізор містився над 
кріслом водія. Іноді ми з Джанан могли цілий вечір вдивлятися 
в ту точку, не зронивши й пари з уст. Позаяк ми місяцями не чи
тали газет, то телеекран став для нас єдиним вікном у світ, звісно, 
за винятком автобусного. Обрамлений лакованими дощечками 
й коробочками, накритий мереживом і затулений оксамитовими 
фіраночками, прикрашений з боків талісманами й намистинками 
від пристріту, орнаментами й перебивними картинками, він давно 
перетворився для нас на якийсь сучасний міхраб. Ми переглядали 
бойовики, де спритні герої-каратисти, підстрибуючи, мов гумові, 
лупцювали ногами відразу по сотні босяцьких пик, також диви
лись і їхні втричі повільніші імітації з незграбними вітчизняними 
акторами. Дивилися американські фільми, в яких кмітливі й сим
патичні чорношкірі хлопці ошукували безпомічних багатіїв, полі- 
ціянтів і гангстерів; фільми про пілотів, у яких молоді красунчики 
затягували в повітрі мертві петлі, фільми жахів, у яких примари 
з упирями страхали юних красунь. У більшості вітчизняних філь
мів щиросердним багатіям ніяк не вдавалося підшукати для своїх 
доньок-панянок добропорядних наречених, а всі їхні герої — і чо
ловіки, й жінки, мали бодай трохи побути в житті співаками. Крім 
того, вони завжди одне одного так кепсько розуміли, що кожне
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перекручене слово врешті-решт ставало правдивим. Ми так зви
кли до одних і тих самих облич у цих фільмах: терплячого пошта
ря в незмінному костюмі, жорстокого ґвалтівника, добросердної, 
але потворної сестри, гучноголосого судді, мудрої, досвідченої 
тітоньки й місцевого дурника, — що просто відчули себе ошука
ними, зустрівши якось під час привалу одну з таких добросердних 
сестер разом із жорстоким ґвалтівником. Як і решта сонних паса
жирів, вони спокійнісінько сьорбали суп із сочевиці в ресторані 
«Місце Спогадів», стіни якого були обліплені світлинами мечетей, 
Ататюрка, артистів і борців. Поки Джанан пригадувала, з яких 
відомих акторок на тих фотографіях познущався цей ґвалтівник, 
я замислено споглядав розмаїтих відвідувачів ресторану й мені 
здавалося, що всі ми їмо цей суп у світлій та холодній каюті не
відомого пароплава, пливучи назустріч смерті.

Ми передивилися на екрані безліч сцен насильства, безліч роз
битих вікон та склянок і розтрощених дверей; бачили, як умить 
щезають літаки й автомобілі, а потім полум’я від їхніх вибухів зді
ймається аж до неба; дивились, як вогонь пожирає будинки та армії, 
щасливі родини й лиходіїв, любовні листи, скарбниці й хмарочоси. 
Бачили, як кров цівками цебенить із ран, облич і перетятих горля
нок; як сотні, тисячі машин з безлічі фільмів весело розбиваються, 
переслідуючи одна одну на крутих віражах у нескінченних сценах 
автоперегонів. Перебачили десятки тисяч бідолах, які безупину 
стріляли одне в одного, в чоловіків і жінок, у турків і в чужоземців, 
у вусатих і в безвусих. «Я й на думці не мала, що хлопчина так легко 
дасть себе одурити», — казала Джанан після першого відеофільму 
й перед початком другого. А після другого, коли екран вкривався 
чорними плямами, підсумовувала: «Все-таки, якщо ти кудись пря
муєш, життя — прекрасне». Або: «Не вірю, не повірю, але люблю». 
Або, вже засинаючи: «Мені присниться щаслива сім’я». Її обличчя 
тоді було таке саме щасливе, як і кінцівка фільму.

Наприкінці третього місяця наших мандрів, ми, напевне, бачи
ли вже тисячну сцену з поцілунками. Коли на екрані цілувалися 
закохані, весь автобус щоразу завмирав, хоч би в яку глушину ми 
їхали і хоч би хто сидів у салоні — чи простолюд із кошиками яєць, 
а чи то чиновники з валізами. Тієї хвилини я відчував, як Джа
нан кладе руки на коліна або схрещує їх на грудях, і мені раптом 
кортіло якнайшвидше зробити одну річ: серйозну, важливу й бру-
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тальну водночас. Якось дощової літньої ночі я зробив її або щось 
схоже, хоча й сам не був певен, чи це потрібно.

Темний салон автобуса був напівпорожній; ми сиділи десь по
середині, а на екрані в чужих і далеких тропіках періщив дощ. Ми
мохіть наблизившись до вікна, а отже, і до Джанан, я зауважив, що 
дощ почався і в нас. Джанан усміхнулася.Тої ж митя я поцілував її 
у вуста так, як це бачив у фільмах, як це робили у фільмах, або, як 
я гадав, роблять у фільмах, поцілував міцно, поцілував пристрас
но й жадібно, до крові, Янголе, хоча вона й опиралася.

«Ні, серце, ні, — сказала вона. — Ти дуже схожий на нього, але 
ти — не він. Він у іншому місці...»

Звідки впали рожеві неонові промені на її обличчя? З найдаль
шого, з обліпленого мухами, з найпроклятущого щита «Турецький 
бензин» чи з телеекрана, на якому займався неймовірний світанок 
іншого світу? «Дівочі вуста забарвила кров», — пишуть у книжках 
в такому разі, а кіногерої перевертають столи, б’ють вікна та врі
зуються машинами в стіни. Збентежений, я чекав, що відчую смак 
поцілунку на вустах. Може, мене не існує, — багатів я думкою, — 
а якщо не існує, то хіба мені не однаково?! Але автобус загойдало 
з новою силою, і тепер я відчув, що існую, дужче, ніж будь-коли. 
Все через той біль, який наростав поміж ніг: хотілося напружити
ся, вибухнути й розтопитись. Далі моє жадання вочевидь тільки 
поглибшало, перекинулося на цілий світ, новий світ. Я чогось че
кав, не знаю чого, але чекав нетерпляче, увесь спітнілий, очі тума
нилися слізьми — і враз усе радісно бабахнуло — голосно, швид
ко — розтопилося й пощезло!

Спочатку ми почули дивовижний грім, а потім — ту миттєву 
мертву тишу, яка западає після автокатастроф. Цього разу теле
візор стерло на порох разом із водієм. Здійнялися лемент і плач; 
я схопив Джанан за руку й живу та здорову спритно опустив на 
підлогу.

Періщила злива; я хутко збагнув, що ні ми, ні автобус не зазна
ли великої шкоди. Окрім водія ще всього двоє чи троє загиблих. 
Але в другому автобусі була купа трупів, як і тих, котрі помирали: 
«МИТТЄВЕ ПРИБУТТЯ», сплющилось удвоє, скотилося про
сто в багнисте поле. Обережно та стривожено, мовби спускаючись 
у огорнутий пітьмою центр життя, ми зійшли в це кукурудзяне 
поле й заворожено наблизилися до автобуса.
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Якась дівчина, з голови до ніг заюшена кров’ю, намагалася 
видряпатися назовні крізь розбите вікно. Вона тримала за руку 
юнака — побачили ми, нахилившись. Той, мабуть, був зовсім зне
силений. Ми допомогли дівчині в блакитних джинсах вибратися 
назовні. За цей час вона ні на мить не відпустила руки того хлопця, 
потім нагнулася та спробувала витягти і його. Але ми побачили, 
що бідолаху, розпластаного долілиць, міцно затисло між нікельо
ваними прутами і пофарбованим металом, який склався вдвоє, 
мов картон. Невдовзі він отак, долілиць, і помер, не відриваючи 
погляду від нас та дощової пітьми.

По обличчю довговолосої дівчини струменіли цівки крові. 
Вона була нашого віку. Однак на рожевому від дощу обличчі за
стиг вираз ошелешеної дитини, а не людини, яка щойно зазирнула 
у вічі смерті. Як нам було тебе шкода, маленька мокра дівчинко! 
Наш автобус іще світився, й ти глянула на свого мертвого друга, 
що застиг у кріслі, та промовила:

— Тато, мій тато так розсердиться!
Відпустила руку хлопця, обернулася до Джанан, спершу об

хопила її лице долонями, а потім так погладила, ніби перед нею 
стояла рідна сестра.

— Янголе, — промовила вона, — нарешті я знайшла тебе, наре
шті, тут, під дощем, після нескінченних мандрів.

Очі на чарівному обличчі, зафарбленому кров’ю, зачудовано, 
тужно й водночас щасливо дивилися на Джанан.

— Це твій погляд щохвилини стежив за мною, ніби от-от мав 
перестріти в найнесподіванішому місці, потім зникав і примушу
вав себе шукати, — говорила дівчина. — Ми проїхали сотні доріг, 
аби зустрітися з ним; Янголе, ти знаєш, ми ночували в автобусах, 
мандрували від міста до міста, раз у раз перечитували книжку, аби 
зустрітися з твоїм лагідним поглядом.

Джанан легко й сумно посміхнулася — вона була трохи здиво
вана, трохи зніяковіла, але й задоволена таємною геометрією цьо
го непорозуміння.

— Усміхнися, — попросила дівчина в джинсах, прощаючись 
із життям (Я давно зрозумів, що вона помре, Янголе). — Усміх
нися, щоб я востаннє побачила промінь того світу на твоєму виду. 
Нагадай мені про тепло пекарні, про те, як снігової зими, повер
таючись зі школи, я заглядала туди з ранцем у руці, щоб купити
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чурека; а спекотного літа безжурно стрибала з пристані в море — 
нагадай; нагадай мені про перший поцілунок і перші обійми; про 
горіха, на вершечок якого я видерлася без жодної допомоги; про 
літній вечір, коли переступила через себе; і про ніч, коли з радощів 
напилася; про теплу ковдру й про гарного хлопця, який дивився 
на мене закоханими очима, — нагадай мені. Це все — вже в тих 
краях; і я теж хочу туди; поможи, поможи — хай я радісно відчую, 
як меншаю з кожним подихом.

Кукурудзяним полем линули крики смерти й пам’яти. Джанан 
лагідно посміхалася дівчині в джинсах.

— Ви, янголи, — звірялася далі та, — які ви страшні! Які без
жальні, але й прекрасні! Як це так: ми обертаємося на порох, вси
хаємо від кожного слова, кожної речі, кожного спогаду; натомість 
усе, до чого торкнеться ваше проміння, перебуває в спокої за 
межами часу! Тому з моїм безталанним коханим ми й шукали ва
ших очей, вдивлялись у автобусні вікна після того, як прочитали 
книжку! Твої очі, Янголе, тепер я бачу: ось та неповторна мить, 
яку заповідала книжка. Хвилина переходу між двома світами. Я — 
ні тут, ні там; а точніше, і тут, і там; тепер я розумію, що зветься 
переходом; я щаслива, бо розумію, що таке спокій, смерть і час. 
Усміхнися ще, Янголе!

Далі в мене — провал у пам’яті. Так буває, коли під кінець гар
ної пиятики раптом затуманюється голова, а вранці прокидаєшся 
і думаєш: «Звідси кіно обривається». Таке вже коїлося зі мною. 
Пригадую, спочатку я почув звук, а потім нібито бачив, як Джа
нан із дівчиною в блакитних джинсах дивляться одна на одну. За 
звуком, певне, зникло й зображення, бо все, що я бачив після того, 
вже не належало до моїх спогадів і не записане на жоден пристрій 
моєї пам’яти.

Таке щось крутилося в голові, ніби дівчина в джинсах згадала 
про воду, але як ми перетнули кукурудзяне поле й вийшли на берег 
річки і чи це взагалі була річка, чи замулений потічок — я згадати 
не міг; у блакитному сяйві, що лилося не знати звідки, я лише міг 
розгледіти, як краплі дощу тихо падають у стоячу воду, мережачи 
її кільцями.

Незабаром я побачив, як дівчина в блакитних джинсах знову 
обхопила долонями обличчя Джанан. Вона їй щось шепотіла, про
те я нічого не чув, або ці нашептані, ніби уві сні, слова просто не
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долітали до мене. Ніби відчуваючи себе винним, я вирішив, що 
треба залишити їх удвох. Ноги грузли в багні, й налякані жаби 
одна за одною лунко ляпалися переді мною у воду. Назустріч по
волі випливла зіжмакана пачка з-під цигарок. Пачка «Мальтепе»; 
вона трохи погойдалася під краплями дощу, які бомбардували її 
зусібіч, і, самовпевнена та гордовита, демонстративно попливла 
в невідомі краї. Здавалося, що в глибокій пітьмі, яка простелила
ся перед очима, ворушаться тіні Джанан з дівчиною, — окрім них 
і цієї пачки з-під цигарок у ній ніби більше нічого не було. «Мамо, 
мамо, я цілувався з нею та бачив смерть», — промовив я сам до 
себе, аж раптом почув голос Джанан.

— Допоможи мені! — гукнула вона. — Я вмию її, щоб батько не 
бачив крові.

Я обхопив дівчину ззаду попід пахви. Вони були мов розжа
рені; плечі — тендітні. Я досхочу надивився, як Джанан набирає 
пригорщами воду з потічка, де досі плавала пачка з-під цигарок, 
і вмиває дівчину, як ніжно промиває рану на її чолі. Рухи Джанан 
були вправні й по-материнському турботливі; однак я розумів, 
що крові їй не вгамувати. Дівчина сказала, що в дитинстві її отак 
мила мама. Колись вона була мала й боялася води, тепер — дорос
ла й любить воду, але помирає.

— Я маю вам дещо розповісти перед смертю, — озвалася вона. — 
Відведіть мене до автобуса.

Навколо перевернутого сплющеного автобуса тепер товклося 
розгублене юрмисько, — таке можна зустріти на зорі після яко
їсь швидкої та втомливої святкової ночі. Кілька чоловіків мляво 
човгали, мабуть, носили трупи; носили, ніби валізи. Жінка з па
кунком у руці розкрила парасольку й ніби чекала наступного ав
тобуса. Вцілілі пасажири «автобуса-жертви» намагалися витягти 
з нього під дощ інших людей, які вижили, але застрягли між валі
зами та небіжчиками, їм допомагали наші подорожні з «автобуса- 
вбивці».

Рука, яку в своїй руці ще хвилину тому тримала дівчина в бла
китних джинсах, лежала, як і раніше. Не так із жалю, як радше 
з обов’язку, вона підійшла до автобуса й знову її лагідно взяла.

— Це мій коханий, — промовила вона. — Першою книжку про
читала я — і була зачарована, й злякалась. Я зробила помилку: 
дала йому прочитати, бо гадала, що книжка зачарує його, як і мене.
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Так і сталось, але йому цього було замало — він вирішив знайти Ту 
країну. Коли я вмовляла його, що це всього-на-всього книжка, він 
і слухати не хотів. Але він був мій коханий. Отож ми разом виру
шили в дорогу; мандрували від міста до міста; торкалися до вер
шин життя; проникали в те, що ховається за кольорами; шукали 
суті, проте так її й не знайшли. Я покинула його на цій дорозі, бо 
між нами почалися сварки. Повернулася до батьків і почала чека
ти. Врешті мій коханий теж повернувся до мене, але зовсім іншою 
людиною. Він розповідав мені, що книжка — джерело всіх нещасть, 
що вона збила з пуття достобіса людей, багатьом нещасним звела 
життя нанівець. Тому він заприсягся помститись книжці, бо й сам 
прокладав їй стежку до розбитих мрій і понівечених доль. Я пере
конувала його, що книжка не винна, казала, що таких книжок — 
безліч. Переконувала, що важить тільки те, що людина сама від
криває для себе, коли читає, — він не слухав. Він уже палав вогнем 
помсти, як ті ошукані невдахи. І розповів мені про Доктора На- 
ріна* та його війну з книжкою; війну проти чужих цивілізацій, які 
нас нищать, і всіх винаходів, що приходять із Заходу, про велику 
боротьбу з друкованим словом.... Він говорив про всілякі годин
ники, старі речі, клітки для канарок, ручні кавнички й криничних 
журавлів. Я не розуміла його, проте кохала. Ненависть згризла 
йому душу, та моє серце не могло без нього. Так я подалася з ним 
у містечко Гюдюль. Він казав, що там має відбутися якесь таєм
не зібрання крамарів, об’єднаних «нашою метою». Люди Доктора 
Наріна мали зустріти нас і допровадити безпосередньо до нього... 
Тепер їдьте ви туди замість нас... Зупиніть підступи проти книж
ки й життя! Доктор Нарін чекає на нас як на молодих торговців 
кухонними плитами, втаємничених у справу. Наші документи — 
у внутрішній кишені піджака мого коханого...Чоловік, який має 
вас забрати, пахнутиме кремом для гоління ОРА.

Обличчя дівчини знову залила кров, вона поцілувала мертву 
руку хлопця, погладила її, заплакала. Джанан обійняла дівчину за 
плечі.

— Я теж винна, Янголе, — каялася та. — Я не гідна твоєї любови. 
Я довірилася коханому, пішла за ним і зрадила книжку. А він зави
нив ще дужче, ніж я, тому й помер, не зустрівшись із тобою. Мій 
тато дуже розгнівається, але я щаслива, бо вмру в тебе на руках.

* Нарін — витончений, вишуканий (тур.)
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Джанан запевняла її, що вона не помре. Хоча нам смерть дівчи
ни вже здавалася неминучою, адже герої наших фільмів, які відхо
дили на той світ, ніколи про.це не сповіщали. Ніби в одному з тих 
фільмів, Джанан затисла руку дівчини в долоні мертвого хлопця, 
граючи роль Янгола. Незабаром дівчина так і померла.

Загиблий хлопець, як і раніше, лежав долілиць із розплющени
ми очима. Джанан наблизилася до нього. Простромивши голову 
у розбите вікно в автобус, трохи покопирсалася там і, радісно по
сміхаючись, повернулася в наш дощовий світ із новими докумен
тами в руці.

Як я любив Джанан, коли на її обличчі грала та щаслива по
смішка! Я милувався двома чорними цятками на кінчиках її вуст, 
які, ледь розімкнувшись, зливалися з білосніжними зубами. Два 
милі трикутнички, які проступали на кінчиках її вуст, коли вона 
отак посміхалася!

Вона мене вже раз поцілувала; я її вже раз поцілував і тепер 
хотів, щоб ми поцілувалися знову під дощем, але вона легенько 
відступила від мене.

— У новому житті тебе звати Алі Кара, мене — Ефсун Кара. 
У нас навіть є свідоцтво про шлюб — повідомила вона, оглядаю
чи документи. І, посміхаючись, додала тим напутливим, лагідним 
учительським тоном, який можна почути на уроках англійської 
мови: — Пан і пані Кара їдуть у містечко Гюдюль на зібрання кра
марів!

7

До містечка Гюдюль ми дісталися в пору нескінченних літніх 
злив, змінили три автобуси, залишили позаду двоє міст. Вийшов
ши з брудного автовокзалу на вузеньку базарну бруківку, я задер 
голову й побачив, що небо якесь чудернацьке; білий транспарант 
над головою, натягнутий упоперек вулиці, кликав дітей на літні 
курси вивчення Корану. На вітрині крамнички, де продавали бі
лети лотереї «Спор Тото» й алкогольні напої держкомпанії «Те- 
кель», серед різнобарвних пляшок з лікерами висіли три щурячі 
опудала; вони посміхалися, вищиряючи зуби. Двері аптеки були 
обліплені майже такими фотографіями, як ті, що пришпилюють
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до комірців, коли ховають жертв політичних злочинів. Мерці на 
фотографіях із датами їхніх народження та смерті нагадали Джа- 
нан ґречних багатіїв зі старих вітчизняних фільмів. У найпершій 
крамниці ми придбали собі по синтетичній сумці та по нейлоновій 
сорочці, щоб скидатися на молодих торгівців. Ряди каштанів на
вдивовижу рівно вишикувалися вздовж вузьких тротуарів, котрі 
вели прямо до готелю. Помітивши в затінку одного з дерев оголо
шення про «обрізання наживо, без лазера», Джанан сказала, що 
на «нас чекають». Я підготував свідоцтво про шлюб покійних Алі 
та Ефсун Кара, яке лежало в кишені. Однак миршавий адміністра
тор готелю «Благо» з вусиками, як у Гітлера, тільки недбало його 
проглянув.

— Ви приїхали на зібрання крамарів? — запитав він. — Усі вже 
на відкритті в ліцеї. У вас є ще сумки, крім цієї?

— Усі наші сумки згоріли разом із автобусом і його пасажира
ми — відповів я. — А де ліцей?

— Певна річ, автобуси горять, Алі-бею, — підтвердив адміні
стратор. — Цей хлопчик проведе вас до ліцею.

Джанан завела розмову з малим проводирем. До мене вона та
ким солоденьким голоском ніколи й не озивалася.

— І тобі щось видно через ті чорні окуляри? — запитала вона.
— Видно. Бо я Майкл Джексон, — відповів хлопчак.
— А мама що каже? — знову запитала Джанан. — Ой, яку гарну 

камізельку вона тобі зв’язала!
— Це її не обходить! — вигукнув малий.
Дорогою до ліцею імени Кенана Еврена, неонова вивіска якого 

мерехтіла, ніби на одному з павільйонів стамбульського кварталу 
Бейоглу, ми довідалися від «Майкла Джексона» таке: він учився 
в школі; його батько працював у кінотеатрі, який належав власни
кові готелю, але нині опікувався зібранням крамарів; усі містеч
кові крамарі заклопотані зібранням; але дехто виступив і проти 
цієї справи; бо каймакам' заявив: «Я тут каймакам і не дозволю 
знеславити це місце!»

Крім юрмиська в ліцеї імени Кенана Еврена, ми вгледіли при
стрій, який беріг час, чарівне скло, котре обертало чорно-білий 
телевізор на кольоровий, перший турецький детектор свинини, 
лосьйон після гоління, який не мав запаху, ножиці, щоб без моро- *

* Каймакам (тур.) — повітовий голова.
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ки вирізувати з газети лотерейні купони, електрокамін, який авто
матично вмикався, тільки-но господар заходив у дім, і механічний 
годинник, що напрочуд легко, по-модерному й ощадливо, вирішу
вав питання вестернізації та ісламізму, поклавши край проблемі 
оголошення часу: гучномовцем чи муедзинові з мінарета. Замість 
звичної нам годинникової пташечки в незвичайний механізм було 
вмонтовано дві фігурки: в години намазу на його першому повер
сі, зробленому в формі шерефе, з’являвся мініатюрний імам, який 
тричі вигукував: «Аллах великий!», а на початку решти годин 
з верхнього поверху вискакував безвусий та безбородий іграш
ковий панок у краватці й волав: «Дякую доле, що я турок, турок, 
турок!» Побачили ми й пристрій, який зберігав зображення, — він 
відразу змусив нас засумніватися, що всі ці винаходи належать лі
цеїстам. І батьки, й дядьки, й учителі, котрі тупцювали в натовпі, 
теж мали б докласти до них чимало зусиль та розуму.

Ряд кишенькових люстерок, закріплених одне навпроти од
ою між ободом та шиною автомобільного колеса, утворювали 

своєрідний лабіринт — це й був той пристрій. Потрапляючи в цю 
блискотливу плутанину, світло та зображення приречені були без 
кінця циркулювати поміж дзеркал, щойно закривалася покриш
ка. Отож можна коли заманеться притулити око до затуленого 
отвору, висмикнути покришку та побачити ув’язнене зображення; 
це могли бути й чинар, і сварливий учитель, який вештався ви
ставкою, і гладкий продавець холодильників, і прищуватий учень, 
і чиновник кадастрового управління, що пив лимонад, і карафа 
з айраном, і портрет Еврена-паші, й беззуба прибиральниця, яка 
посміхнулась у пристрій, і похмурий чолов’яга, і вродлива та ціка
ва Джанан, чия шкіра ясніла на сонці попри всі мандри, або й про
сто — твоє власне око.

Уже не зазираючи в пристрій, а роззираючись навсібіч, ми помі
тили ще й таке: якийсь чоловік у картатому піджаку, білій сорочці 
та краватці виголошував промову. Більшість присутніх на вистав
ці розбилися на дрібні групки й міряли одне одного поглядами — 
нас у тім числі. Маленька руда дівчинка зі стрічкою на голові, не 
відходячи ні на крок від своєї огрядної матусі, закутаної в хустину, 
проглядала віршик, який невдовзі мала читати публіці. Джанан 
наблизилася до мене. На ній була фісташкова спідниця, яку ми 
придбали в Кастамону. Ти знаєш, Янголе, як я кохав цю дівчину,
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як кохав! Ми випили айрану. Потім сонно, стомлено й замислено 
втупилися в курні вечірні промені, що наповнили їдальню. Тут чу
лася своєрідна музика буття. Своєрідна життєва мудрість. А нашу 
увагу привернув такий само своєрідний телеекран; ми підійшли 
ближче, щоб роздивитися.

«Цим телевізором ми завдячуємо Доктору Наріну», — озвався 
якийсь чоловік із метеликом. Він масон? Колись я читав у якійсь 
газеті, що масони носять «метелики». «З ким маю честь позна
йомитися?» — спитав чоловік, уважно придивляючись до мого 
чола — мабуть, йому стало ніяково, що досі забагато дивився на 
Джанан.

«Алі та Ефсун Кара», — відповів я.
«Ви ще дуже молоді. Бачити таких молодих людей серед знедо

лених крамарів — це подає надію.
«Ми репрезентуємо тут не молодість, а — нове життя, ефен

ді», — сказав був я, та в розмову несподівано втрутився якийсь 
здоровань, один із тих милих і доброзичливих дядьків, у кого шко
лярки можуть сміливо запитати на вулиці, котра година.

«Ми не знедолені, ми — істинні віряни», — озвався він.
Отож ми долучилися до натовпу. Дівчинка зі стрічкою на го

лові, ніби літній легіт, промурмотіла свій вірш. Вродливий хлоп
чина, гідний ролі найкращого співака у вітчизняних фільмах, 
по-солдатському чітко й детально розповів про «наш» край: його 
мінарети сельджуцької епохи, лелек, електростанції, які буду
ються, та дійних корів. Коли учні розказували про свої винаходи, 
котрі демонструвалися на столах їдальні, батьки та вчителі гор
до зиркали в наш бік. Попиваючи зі склянок айран і лимонад, ми 
збивалися в купки з іншими відвідувачами виставки, натикалися 
на когось та ручкалися. Зненацька я вловив невиразний запах ал
коголю, запах крему для гоління ОРА. Але від кого він линув? Ми 
знову оглянули телевізор Доктора Наріна. На виставці найбільше 
теревенили про Доктора Наріна, але його самого тут не було.

Тільки-но смеркло, ми всі полишили ліцей і попрямували до 
ресторану: чоловіки — попереду, жінки — позаду. На темних міс
течкових вулицях панувала ворожа тиша. За нами стежили з по
рогів бакалійних крамниць і перукарні, які досі були відчинені, 
з кав’ярні, де працював телевізор, і з вікон місцевої адміністрації, 
у яких горіло світло. Поки ми заходили в ресторан, один із лелек,
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про яких розповідав вродливий ліцеїст, свердлив нас очима з вежі 
на майдані. Зацікавлено? Чи вороже?

Ресторан виявився гостинним куточком; обставлений акварі
умами та вазонами, а також прикрашений світлинами видатних 
турків, нашого підводного човна, який колись героїчно затонув, 
кривоголових футболістів, фіалкового інжиру, солом’яно-жовтих 
груш і щасливих селян. Його вмить заполонили крамарі з дружи
нами, вчителі з ліцеїстами, всі, хто нас любив та вірив нам, і мені 
здалося, неначе я чекав на це юрмисько довгі місяці, місяцями 
готувався до цієї ночі. Я пив із усіма, пив більше, ніж усі. Чарку
вався з кожним, хто підсідав до мене — за наш чоловічий столик, 
і палко говорив про честь, про втрачений сенс життя, про все, що 
ми втратили.

Хоча першим завів мову про це не я. Але так палко підтримав 
одного з нових друзів, що це приголомшило нас обох. Він дістав 
із кишені колоду гральних карт і гордо показав, що в ній замість 
королів намальовані «шейхи», а замість нижників — «невільни
ки», довго переконував нас, що вже час покласти по такій колоді 
на кожен із майже двох з половиною мільйонів столиків ста сімде- 

/  сяти тисяч кав’ярень нашої країни.
Тут променилася надія, того вечора вона життєдайно витала по

між нас; цією надією був Янгол? «У образі світла», — казали мені. 
Ще казали, що нас меншає з кожним подихом. Казали, що ми від
копуємо закопані речі. Хтось показав світлини печі. Інший новий 
знайомий говорив про велосипед, який ідеально регулюється під 
людський зріст. Бей із «метеликом» дістав із кишені пляшечку яко
їсь рідини замість зубної пасти... А беззубий дідуган, що, «як на 
гріх», не міг пити, розповів свій сон: «Не бійтесь! І ніхто вас не зла
має!» — наказав він...». Хто «він»? Чому не приїхав Доктор Нарін, 
чому його немає? Він же знає відповіді на головні питання. «Да
лебі, — озвався чийсь голос, — якби Доктор Нарін побачив цього 
гарного юнака, то полюбив би його, мов рідного сина». Чий це го
лос? Поки я обернувся, він замовк. «Ц-с-с-с! — зацитькали всі. — 
Не згадуй намарне імени Доктора Наріна! Ото буде веремія, якщо 
завтра по телевізору покажуть Янгола! Все через цього каймакама, 
бо нагнав страху — нарікали вони, — хоча й він насправді не зо
всім проти нас. Найзаможніший із турецьких багатіїв Вегбі Коч 
теж може з’явитися за цим столом, на нашому бенкеті. Він — най-
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поважніший серед крамарів», — додав хтось. Пам’ятаю, я з кимось 
цілувався, одні вшановували мене за молодість, інші обіймали за 
щирість. Адже я розповів цим людям про телеекрани, кольори й час 
у автобусах. «Екран! — озвався до мене симпатичний представник 
компанії «Текель». — Незабаром наш екран покладе край тим, хто 
підготував нам цю пастку; новий екран — це нове життя».

Хтось сідав біля мене, хтось підводивсь; я теж підсідав то до одних, 
то до інших і розповідав про автокатастрофи, смерть, спокій, книжку 
й Ту мить... Напевне, я забалакався: «Кохання...» — почав був я; устав 
і подивився туди, де в оточенні вчителів та їхніх дружин сиділа Джа- 
нан — вони закидали її запитаннями. Потім сів і сказав: «Час — це 
випадок, ми потрапили сюди випадково. Так само ми приходимо й у 
цей світ». Тоді вони покликали якогось селянина в шкіряному під- 
жаці й порадили мені послухати його. Дядько був не дуже старий, 
але все кректав і сопів; «Ох, яка честь мені!» — притакнув він і дістав 
із внутрішньої кишеньки піджака свій «скромний» винахід: звичай
ний кишеньковий годинник, але він розпізнавав час, коли ти щасли
вий, і в ті хвилини сам по собі зупинявся — тоді твоє щастя тривало 
вічно. Якщо ж ти нещасний, годинна та хвилинна стрілки починали 
поквапливо кружляти по циферблату, і можна тільки дивуватися, як 
швидко збігав час — не встигнеш і оком змигнути, як усі твої злигод
ні позаду. А потім уночі, коли ти спокійно спиш і годинник лежить 
поруч, він сам налаштується на правильний час, і ти прокидаєшся 
вранці разом із усіма, мовби нічого й не було. Ця штукенція зараз 
терпляче цокала переді мною на його долоні.

— Час, — промовив я і задивився на рибок, які мляво плавали 
в акваріумі. До мене прихилився якийсь чоловік.

— Нас звинувачують у зневазі до західної цивілізації, — озва
лась його тінь. — Насправді — все навпаки... Ви чули будь-коли 
про рештки хрестоносців, які вже століттями живуть у печерах 
Кападокії?

Я розмовляв із рибками. Та хто була ця риба, яка розмовляла 
зі мною? Поки я обернувся, вона щезла. Спершу я подумав, що то 
була тінь, потім злякано відчув той страшний запах: ОРА, крем 
для гоління.

Тільки-но я вмостився на стілець, якийсь вусатий дядько, нер
вово крутячи ланцюжок із ключами, почав розпитувати в мене: що 
я за один? За кого проголосував? Який винахід мені сподобався?
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Що вирішу вранці? Мені ж не йшли з думки риби. Я збирався запро
понувати йому ще келих раки, аж тут почув голоси, голоси, голоси... 
І промовчав. Потім наштовхнувся на симпатичного представника 
держкомпанії «Текель». Він заявив, що більше нікого не боїться, на
віть каймакама, якому не подобаються опудала щурів на вітрині його 
крамниці. Цікаво: чому в цій країні — монополія на торгівлю лікера
ми? Державна монополія. Я пам’ятав одну річ, відтак злякався й ска
зав перше, що спало на думку: «Якщо життя — це подорож, то я вже 
шість місяців у дорозі й дещо встиг пізнати. З вашого дозволу, про це 
розповім. Я прочитав одну книжку і втратив свій світ, тому вирушив 
у мандри, щоб знайти новий! Що я знайшов?» Мені здалося, що ти, 
Янголе, зараз скажеш, що я знайшов! Я на мить замовк, на мить за
мислився й відповів сам не знаю що, та раптом, ніби прокинувшись 
зі сну, згадав: «Кохання». І пішов шукати тебе в натовпі, Янголе. З не
видимого приймача лунала музика — ти, Джанан, танцювала з ви
соким і безсоромним ліцеїстом під важкими поглядами вчителів 
та здитинілих стариганів, серед продавців холодильників і кухонних 
плит та крамарих, біля чоловіка з «метеликом» і його доньок.

Я примостився на стілець, підкурив цигарку. Якби ж я вмів тан
цювати... Так, як наречені у фільмах. Я випив кави. Зараз, напевне, 
поспішали всі годинники, навіть той кишеньковий годинник щас
тя... Цигарка... Юрма аплодує парам танцюристів. Кава... Джанан 
повернулася в жіноче товариство. Я знову випив кави...

Дорогою до готелю я йшов, притискуючись до Джанан так 
само, як місцеві чоловіки та крамарі до своїх дружин, тримаю
чи її під руку. Хто цей хлопчисько-ліцеїст, і звідки він тебе знає? 
Лелека на вежі стежив за нами в містечковій темряві. Ми ніби 
справжнє подружжя, вже взяли в нічного портьє свого ключа від 
дев’ятнадцятого номера, аж раптом між мною та сходами вирос
ло спітніле огрядне тіло. Чоловік, який перепинив мені шлях, був 
із вигляду рішучим як ніхто, як ніхто, впевненим.

— Шановний Кара, — звернувся він. — Якщо маєте трохи 
часу....

Продовження в наступному числі

З турецької переклав 
Олесь Кульчинський
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Сергій Татчин

Еклектична тема 
з аритмічним героєм

1

Занурення в себе — це подорож в один бік, 
бо відтепер для соціуму вас нема.
Уявляєте, посеред світу стоїть чоловік 
і перераховує все, що мав.

Починає здалеку, загинає пальці, 
згадує скрипальку з музичної школи, 
о-о-у! як він віддавався отій скрипальці, 
щоб потім не бачитися ніколи!
Перескакує на дитинство — рибалка, школа, 
потім академія, збройні лави... 
потім знов рибалка... і — жінка гола... 
як її... марина, орися, клава...

Щось шепоче, збивається, починає спочатку, 
у куточках очей накопичує небо, 
мружиться в розпечену небесну печатку, 
марить несвободою... кіньми... степом...
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2

А далеко-далеко — на перехресті світів, 
Зійдуться старійшини довкола багаття, 
посмішками щирі, спогадами багаті, 
самодостатні ще при житті: 
щоб до зір сперечатися за мої картини, 
і цокати язиками: — Ото людина!..

Прикладатимуться по черзі до Пляшки Миру, 
довго і уважно вивчатимуть вирій.

З

Таточку, Татку, Тату!
Як ти мені й казав: 
люди ідуть по п’ятах, 
з думкою розіп’яти, 
зрадити втретє, вп’яте — 
за небеса!
Матінко, Мамцю, Мамо! 
Випало їм 2его...
Я припаду до рами, 
в мареві за дарами, 
в Божій крамниці краму — 
наче зірок!

в

4

Дві кобили і кінь, 
і прозоре лоша...
Догорає багаття, жевріє межа.
З того боку землі форматується схід. 
Несуттєві подробиці кидає в піт.
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5

А наслідна задача, мій сину, в тому, 
щоб о пів на розвидниться вийти з дому, 
й, паралельно до глузду, дійти живим 
до місцини, де править шаман трави. 
Триєдине посвячення там просте: 
ти лягаєш в траву, і трава росте, 
й проростає крізь тебе до стелі хмар, 
а крізь неї — в слова.
І тебе — нема.
Відтепер твої друзі листки і ростки, 
бо на тисячу років вросли у кістки, 
три мурахи, жуки і самітник-павук, 
що сповідує віру в святий інфразвук.

Ці пульсації ритму клітин і мембран 
потойбічні мелодії зла і добра! — 
ця статична напруга угору і вглиб, 
і химерний здогад — ким стати могли б!

До оновлення світу, до скону часів, 
ти лежатимеш вічно у срібній росі, 
і коли зрозумієш, що літери — гра, 
от тоді-то й додому збиратись пора.
Всі, хто вірив у тебе, влаштують обід: 
пелюстки, різнотрав’я і маковий піт, 
а в подяку, що ти не таке вже й цабе, 
у просвітлений лоб поцілують тебе. 
Попрощайся за руку.
Дивися в лице.
І не здумай, мій сину, не вірити в це!
Бо коли в трансформаторній вимкніть світи, 
ти триматимеш вибір — зостатись чи йти.
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У цієї свободи помірна ціна: 
не лишитися «в» — не послатися «на», 
і навчитися вірити тільки собі, 
щоб дивитися прямо у вічі юрбі!

6

[...]

7

Ой летіла стріла 
востра,
і попала стріла 
в острів.
І зробилось мені 
млосно,
бо наснились мені 
сосни.
А між сосон — жива 
церква,
в ній кохана — жива 
й мертва.
І упала стріла 
поряд,
і пробила стріла 
горе,
що дивилось мені 
в очі...
І за що це мені, 
Отче?
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8

Дівчинко, Господине, Ґаздине Вітру... 
Кришталеві сльози зі щік твоїх витру. 
Довго і ніжно дихатиму в долоні, 
передчуватиму майбутнє в твоєму лоні.

А в зіницю закотився, як мак, літак, 
в пошуках маршрутів порізно вижити, 
на яких і не віриться в-щось-не-так 
під блідолицим небом, 
від вологи вижатим...

А як же тебе хотітиму — до сказу, до млості, 
до відрази-до-себе й на-себе-злості! — 
не допомагатимуть ні жінки, ні зілля: 
від жінок досада... з вина — похмілля.

9

В архетипних Ометинцях — пустота.
Глинобитні віґвами нитками диму
почіплялись за хмари і їх нестиме
мимо лірики, мимо
натхнення,
мимо
псевдопрагнення бути одним зі ста.
І коли б не слова, то Господь би з ним, 
з тим наївним бажанням — собі любові, 
бо вони — від зневаги! — на все готові: 
захлинутись словами — як смерть у повінь, 
щоб хитатись у хвилях зі ста одним...
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Ця пісенна країна — як вірш — проста: 
часто вживані рими, зужиті теми, 
так багаті повторами дні-фонеми, 
та коли врозуміється — хто ми й де ми! 
і сформується образ IIА-Едему, 
от тоді-то і станеш одним зі ста!

ІО

Осінь на Вінниччині — це хвилі іржі, 
під якими золото горить і зблискує.
Осінь — це коли безнадійно чужі 
намагаються бути сумними і близькими. 
Осінь — це простір, це видих-пара, 
коли стомлені очі на сонце мружиш, 
і коли не потім, а просто зараз 
взяти і заїхати: — Ну як ти, друже...
Осінь — це музика, що так свербить 
під малою шкіри й тікає зовні, 
це безодня ставу і три верби, 
що бредуть у тумані, як в сивій повені. 
Осінь — це здогад про всю любов, 
що пересічному смертному вже вготована, 
це дописані вірші й, само-собов, 
кохана, якщо і не знаєш — хто вона.

11

Я навчив тебе вірити в нас не так, 
як хотіли б сторонні, і цей апокриф 
переріс парування відтінків вохри 
і судомне тремтіння зі мною в такт.
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Я навчив тебе марити змістом слів, 
відчувати їх смак, цілувати в губи, 
дослухатися грому шаманський бубон 
і стелитися танцем уздовж землі.

Я навчив тебе бачити спільні сни, 
що проходять мурахами вище стегон, 
і щомиті вживатися в аііег е§о — 
тільки з ним римуватися.
Тільки з ним.

Я навчив тебе нюхати жовтий лист, 
і ділити між нами цей тлінний запах, 
чи чекати що прийде на задніх лапах 
тільки мною приручений звір імли.

Я навчив тебе слухати білий шум 
і у цьому умінні іти до краю: 
дочекатись від Осени: — я вмираю... 
а тоді заступити оту межу.

12

[...]

13

[...]
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Із циклу «Півсонети»

* * *
З приходом ночі гусне власний морок.
Зі всіх можливих розвитків подій 
я вибрав той, якому вже за сорок, 
а дружбани лишились молоді.

Мене ніхто з-за обрію не кличе,
та все ж не спиться десь на місяць тричі:
«як би ж то...» — видих, «мати розум...» — вдих. 
І хоч довкола вдосталь ще жирку є, 
у мене піст: взаємности бракує — 
заримувати вічно молодих.

* * *
У центрі світу хочеться пустелі. 
Немолодий лінивий бонвіан 
смакує дим, вивчає тінь на стелі, 
вкладає рештки серця у слова.

І саме так судилося до скону: 
у чорних вікнах — зоряні ікони, 
а в римуванні стільки самоти, 
що навіть час на мене не впливає, 
бо у остачі вірю не в слова я, 
а в те, що десь живеш самітня ти.
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* * *
Гульвіса-вечір мається по клубах: 
парує молодь, нудиться, тупить, 
хмільних жінок цілує в спраглі губи, 
діагностує виразки юрби.

Від словоблудства — до міфологеми 
про архетипне скурвлення богеми: 
ярмо глямуру — низка зваб-і-згуб.
А на похмілля (хтиве-і-лукаве) 
ранковий секс, затим коньяк і кава: 
гульвіса-вечір (анти)однолюб.

* * *
Чумацький Шлях тече Південним Бугом. 
Важкі вози вгрузають у намул. 
Скриплять колеса. Серце крає туга.
Ропа води освячує пітьму.

Поет-і-слово — двоє — вдих-і-видих!
Іти крізь н іч ... на місяць віршу вити... 
варіювати з надміру краси... 
форматуватись... вештатись по чатах... 
буденний день молитвою стрічати... 
благоговіти — Господи, єси...



Культурологія

Зеновій Терлак

Незвичний об'єкт 
лексикографічного 

опрацювання
Ставицька Леся. Українська мова без 

табу. Словник нецензурної лексики та її від
повідників. Обсценізми, евфемізми, сексуа- 
лізми. — К.: Критика, 2008. — 454 с.

Перше десятиліття нового сторіччя озна
менувалося виходом у світ кількох словників, 
які не залишили байдужим наше суспільство. 
Маємо на увазі «Короткий словник жарґонної 
лексики української мови» Лесі Ставицької (К., 
2003), «Німецько-український словник лайли

вих слів» Оксани Гаврилів (Львів, 2005) і «Українська мова без табу. Слов
ник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, 
сексуалізми» (К., 2008) тієї ж Лесі Ставицької. І якщо «Німецько- 
український словник лайливих слів» громадськість сприйняла терпимо, 
а інтерв'ю з його авторкою преса подавала під поблажливими заголов
ками на зразок «Лінгвістика — патологоанатомія» (Поступ, 21 .IX 05) чи 
«Лайка позбавляє агресії» (Львівська газета, 25.Х 05)*, то поява словників 
жарґонної і нецензурної лексики української мови викликала шквал 
емоцій, і ці емоції вилилися переважно на газетні шпальти у вигляді не- 
фахових коментарів і некваліфікованих висновків журналістів. Але як 
жаргонний словник «в науковій громаді жодної дискусії не викликав»

* В інтерв'ю з Оксаною Гаврилів журналістка Ярина Коваль переповідає таку 
ситуацію: якось бабуся повернулася з онуком із прогулянки і не може зайти 
в квартиру -  «заїло» замок. «Бабцю, -  сказав хлопчик, -  ти скажи "шайсе", то 
двері й відчиняться. Коли ми з мамою не можемо зайти додому, мама каже 
це слово -  і двері відчиняються». «Чарівне» слово «шайсе» не викликало в 
бабусі жодних асоціацій -  ні негативних, ані позитивних, бо хто ж там знає 
всі тонкощі німецької мови!).
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(О. Забужко), так і про словник нецензурної лексики мовознавці воліють 
сором'язливо промовчати. Нав'язані пресою стереотипи у сприйнятті 
та оцінюванні жарґонної і табуйованої лексики гальмують процес неу- 
передженого аналізу цього пласта лексичної системи української мови 
і ставлять під сумнів доцільність подібних лексикографічних видань.

На тлі «медійного розголосу» про останню працю Лесі Ставицької 
у рядового носія мови, і не тільки в нього виникає низка запитань, які 
потребують відповіді: чи потрібно мовознавцям вивчати ту лексику, 
на яку суспільна мораль наклала табу? Чи потрібно укладати словни
ки цієї лексики? Чи свідчить поява таких словників про кодифікацію 
і нормалізацію нецензурної лексики? Чи мають подібні словники прак
тичне застосування? Чи виправдане вживання ненормативної лексики 
в усному мовленні та в текстах художньої літератури тощо.

Як відомо, система загальнонародної мови включає в себе як 
літературну мову, так і позалітературні мовні елементи — просторіччя, 
діалекти, жаргони, які різною мірою взаємодіють із літературною мовою, 
тому питання про доцільність вживання тієї чи іншої мовної одиниці в ме
жах літературної мови розв'язується в кожному конкретному випадку. 
До позалітературних мовних елементів належить і т. зв. обсценна лекси
ка (від лат. оЬзсепе — непристойний, розпусний, аморальний) — один 
із сегментів лайливої лексики, до складу якого входять брутальні слова, 
що слугують за назви різних понять анатоми, фізіології та сексуальної 
сфери людини, і вжиті як усталені в даному соціумі лайливі вислови, ча
сто виражають спонтанну мовленнєву реакцію особи на несподівану, 
здебільшого неприємну ситуацію. Традиційно обсценну лексику нази
вають ненормативною, нецензурною, вульгарною, табуйованою, лай
ливою. У багатьох випадках ці поняття перехрещуються, хоча останнім 
часом помітна тенденція до їх розрізнення. Ненормативна лексика, зо
крема, охоплює набагато ширше коло понять і стосовно багатьох із них 
може виступати родовою назвою. У розряд табуйованої лексики по
трапляють і слова, які не прийнято вживати не лише з морального, а й 
із релігійного, містичного чи політичного погляду. Наприклад, в іудаїзмі 
накладено табу на вживання імени Бога, а саму лексему «Бог» іудеї пере
дають слов'янськими літерами як «Б-г». До вульгаризмів зараховують сло
ва і звороти, які побутують у просторіччі, але неприйнятні в літературній 
мові. Проте з часом для окремої частини таких лексем функціональні рам
ки зміщуються, що призводить до певної переорієнтації стилістичного 
канону. Не повністю ідентичними є й поняття лайливої та обсценної лек
сики, бо лайка включає в себе й такі лексеми, на які суспільна мораль не
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наклала табу. Отже, обсценізми — це окремий пласт особливо бруталь
них слів, які одночасно є і ненормативними, і нецензурними, і вульгарни
ми, і лайливими, тому суспільство накладає заборону на їх використання 
в системі літературної мови. Така заборона існувала завжди. За спосте
реженнями Д. Б. Якимович-Чапран, поняття «вульгаризм, нецензурне, 
непристойне слово» передається в українських пам'ятках XVI—XVII ст. 
висловами «гнилоє слово» (1687), «корчемноє слово» (1592), «невчтивоє 
слово» (1619), «сромотноє слово» (1599), «шкарадоє слово» (1642), а мов
лення, насичене такими лексемами, називали «нікчемная мова», «шкара- 
дая мова», «шпетная мова» [8,137].

Не викликає сумніву, що об'єктом уваги фахівців має бути не лише 
літературна мова — унормований різновид загальнонародної мови, 
який має усну і писемну форми реалізації і розгалужену систему 
функціональних стилів, а й ті мовні елементи, які стоять поза межами 
літературної мови. В українському мовознавстві маємо чимало робіт, 
присвячених вивченню територіальних і соціальних діалектів (арґо, 
жаргон, сленґ), просторічної лексики тощо. Проте на дослідження 
обсценної лексики в добу «радянського» мовознавства було накла
дено табу, вона перестала бути об'єктом лексикографічного опрацю
вання, хоча, наприклад, у словнику за редакцією Б. Грінченка, який 
високо оцінював акад. О. Шахматов і якому Російська Академія наук 
присудила другу премію М. І. Костомарова, знаходимо і чималий пласт 
обсценізмів як фактів живої української мови [6]. Матеріал до цього 
словника збирала редакція журналу «Кіевская старина», записували 
слова з уст народу численні кореспонденти, а в лексикографічному 
опрацюванні зібраного матеріалу брали участь, серед інших, і К. Ми- 
хальчук, П. Житецький, Є. Тимченко, В. Науменко, М. Драгоманов, 
О. Косач, М. Старицький, П. Чубинський, В. Гнатюк, Є. Чикаленко та ба
гато інших відомих українських діячів.

Отже, чи потрібно сьогодні фіксувати і досліджувати той сегмент 
мовленнєвої дійсности, що перебуває на периферії мовної системи? 
Очевидно, що так. Тут мовознавців можна порівняти з лікарями. Адже 
лікар, щоб порятувати нас від страждань, обстежує найінтимніші части
ни людського тіла (наприклад, гінеколог, проктолог, уролог, дермато
лог), але робить він це як фахівець. І в лабораторію для аналізів хворі 
віддають виділення з людського організму, які не дуже гарно пахнуть, 
і спеціально навчені медичні працівники повинні «копирсатися» в усьо
му цьому «непотребі», щоб встановити істину — поставити людині 
правильний діагноз її хвороби. Так і стан мовного організму можна
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об'єктивно діагностувати лише тоді, коли матимемо уявлення про всі 
пласти загальнонародної мови, які ніколи не існують ізольовано, а завж
ди взаємодіють між собою, і в тому, як вони функціонально взаємодіють, 
простежуються певні тенденції в розвитку суспільства, що опосередко
вано знаходять своє відображення і в мові, якою послуговується соціум 
на конкретному часовому зрізі.

Посилену увагу на пострадянському мовному просторі до забороненої 
колись лексики пояснюють тими демократичними процесами, які викли
кали зміни в суспільній моралі після розпаду СРСР, зумовили послаблен
ня контролю за друкованою продукцією і призвели до ліквідації цензури, 
до реального утвердження свободи слова, до можливости незалежно 
й об'єктивно оцінювати окремі факти мовної системи. Та найважливішим 
стимулом для активізації подібних досліджень послужило й те, що ненор
мативна лексика давно стала об'єктом аналізу майже в усіх мовах світу. З по
чатком перебудови цю нішу заповнила й російська мова. Спочатку роботи, 
присвячені аналізові російської обсценноїлексики, виходили за кордоном 
(В. Мокієнко, Б. Успенський, В. Биков та ін.) [докладнішу бібліографію див. 
3], але вже в 1997 р. у Росії з'явилася перша наукова монографія, присвя
чена проблемам лайки, яку написав доктор філологічних наук професор 
В.Жельвіс[2],азгодомбулоопублікованойчималолексикографічнихпраць 
на цю тему [4; 5 та ін.]. Отже, поява словника Лесі Ставицької не є чимось ви
падковим в українській лінгвістиці, вона продиктована закономірною по
требою заповнити ті лакуни в мовознавчому дискурсі, які з відомих причин 
лишалися поза увагою дослідників.

Вихід словника нецензурної лексики дехто намагається пов'язати 
із проблемою кодифікації мовної норми. «Як правильно лаятися 
українською? Хто не впевнений у своїх знаннях у цій царині, може 
відтепер скористатися словником», — радив журналіст на п'ятому 
каналі СТБ (06.03.08). Навряд чи хтось серйозно може сприймати цю 
рекомендацію, проте слід зазначити, що кодифікаційну функцію виконує 
далеко не кожен словник. Адже є словники, які лише фіксують окремі 
мовні факти, що побутують на певній географічній території чи в пев
ному соціальному середовищі (діалектизми, арґотизми, жаргонізми), 
і до такого типу лексикографічних праць належить і рецензована. Вона 
не нормує, не узаконює вживання нецензурної лексики, а лише дає їй 
фахову лінгвістичну інтерпретацію. Цього не цуралися ні Б. Грінченко, 
ні В. Даль, який збирав «нецензурні» прислів'я і приказки, ні І. Бодуен 
де Куртене, який, перевидаючи тлумачний словник В. Даля, включив до 
нього і низку лайливих російських слів і висловів [1], ні М. Фасмер, який
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у своєму етимологічному словнику пояснював походження найчастіше 
вживаних обсценних лексем [9].

Яке ж практичне значення має рецензований словник, якщо подана 
в ньому лексика нецензурне й не рекомендована до вжитку? Передовсім 
він стане в пригоді іноземцеві, який вивчає українську мову в ситуації не
вимушеного спі/ікування. Знання семантики лайливих слів убереже його 
від неприємних комунікативних ситуацій, у яких він може опинитися. 
Сьогодні в інтернеті є чимало сайтів, на яких подано добірки англійських, 
німецьких, французьких, італійських, іспанських та інших лайливих слів, 
які, як там зазначено, потрібно знати, але не бажано вживати.

Незамінним цей словник є і для перекладачів, які вводять пост- 
модерну українську літературу у світовий контекст. Демократизація 
суспільства призвела до розширення меж допустимої лексики, яку 
почали вживати в текстах художнього стилю. У багатьох випадках не
нормативний сленґ став засобом піару в мові мас-медіа. Питання про 
доцільність і допустимість вживання ненормативної лексики в художніх 
текстах, зокрема в мовленні персонажів,—це предмет окремої розмови, 
але слід визнати, що таке слововживання сьогодні є фактом літератури. 
І щоб зрозуміти прозу Л. Подерв'янського, С. Жадана, О. Ульяненка, 
І. Карпи, Б. Жолдака та інших сучасних авторів, навіть для того, щоб її кри
тично проаналізувати, перекладач мусить мати під рукою й відповідне 
лексикографічне джерело, з якого можна довідатися про зміст тих лек
сем чи фразеологічних висловів, що знаходяться на периферії системи 
загальнонародної мови*.

* Творчість згаданих авторів, що відзначається мовною розкутістю стилю, стала
об'єктом аналізу в навчальному посібнику Р. Харчук «Сучасна українська 
проза: Постмодерний період» (К., 2008). Але ненормативну лексику 
подибуємо і в наших класиків. Зняття цензури на друковане слово сприяло 
публікації текстів чи інтимних щоденникових записів письменників, у яких 
вжито обсценну лексику і які в радянські часи були під забороною друку. Див., 
наприклад: Грабович Г. Прихований Шевченко /  /  Грабович Г. Шевченко, 
якого не знаємо. -  К., 2000. -  С. 265-269; Смолич Юрій. Рай-я / /  Поступ, №7, 
вересень 2009, с. 19 та ін. У друкованих творах письменники, як правило, 
замінювали в непристойних словах окремі букви трьома крапками, порівн. у 
«Тюремних сонетах» І. Франка: «І розвели нас у апартаменти Державні. Злишні 
тут всі компліменти! Салон, їдальня, спальня й с ... -  все вкупі». При перекладі 
українською мовою творів світової класики зміст вжитих там «непристойних» 
слів передавали, як правило, евфемізмами. Проте сьогодні, переглядаючи 
«Пригоди бравого вояки Швейка» Ярослава Гашека в перекладі С. Масляка, 
редактор видання І. Лучук реставрував питомо авторський текст, внісши туди 
всі вилучені з нього «ненормативні» лексеми.
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Нарешті, словниктакого типу стає вкрай необхідним при проведенні 
лінгвістичної експертизи, коли треба довести факт образи чести 
й гідности особи у зв'язку з вживанням стосовно неї нецензурних 
висловів* **.

Не викликає сумніву, що подібні праці не розраховані на масово
го читача, вони передбачають конкретного адресата, а результати 
дослідження етимології, семантики та стилістичного забарвлення окре
мих груп ненормативної лексики слід публікувати у спеціально призна
чених для цього виданнях".

Слід віддати належне авторові «Словника нецензурної лексики та її 
відповідників» докторові філологічних наук Лесі Ставицькій, яка, пе
редбачаючи можливі закиди на адресу її праці, додала до неї розлогу 
і ґрунтовну передмову (с. 11—70), у якій кваліфіковано розкрила суть 
обсценної лексики як лінгвокультурологічної проблеми, визначила її 
лінгвістичний статус, окреслила комунікативно-прагматичні аспекти 
обсценного лексикону, його національно-мовні особливості, розгля
нула обсценну лексику з погляду концептуального аналізу, просте
жила кореляцію понять обсценна лексика — евфемізми. Важлива тут 
і характеристика соціолінгвістичного спектру обсценности з опорою 
на вікові та Тендерні особливості. І все це — вперше в українському 
мовознавстві.

Обґрунтовуючи потребу лексикографічного опрацювання обсценної 
лексики, Леся Ставицька наводить слова І. Бодуена де Куртене з його пе
редмови до четвертого, доповненого ним видання словника В. Даля. Не 
зайвим буде ще раз нагадати їх читачеві: «[...] Повна лексикографічна 
об'єктивність потребує внесення в серйозний словник «живої мови» так 
званих «непристойних» слів, «лихослів'я», «мерзоти жарґону площ» і т. 
ін. Лексикограф не має права урізувати і каструвати «живу мову». Якщо 
відомі слова існують у головах більшости народу і постійно виливають
ся назовні, лексикограф зобов'язаний занести їх у словник, хоча б проти

* Свого часу широкого розголосу набув судовий позов ростовської 
журналістки І. Ароян проти естрадного співака Ф. Кіркорова, який образив 
її' нецензурними словами. Експертний висновок у  цій справі робив завідувач 
відділу експериментальної лексикографії Інституту російської мови ім. В. В. 
Виноградова доктор філологічних наук професор А. Баранов. Він же, до речі, 
є й автором навчального посібника «Лингвистическая зкспертиза: теория и 
практика» (М., 2007. -  592 с.).

** Практика такого видання існує. Маємо на увазі журнал «Маїесіісіа. ТЬе іпіег- 
пайопаїе їоигпаї о£ уегЬаІ А§§ге88Іоп», який  редагує і видає Райнгольд Гаман 
(Техас).
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цього повставали лицеміри і тартюфи, які є не тільки аматорами масно
го слівця, коли ніхто не чує, але й охоче вдаються до лайки і лихослів'я. 
[...] Надавати мовознавцеві чи хоча б звичайному читачеві, який бажає 
ознайомитися з певною мовою, словник без цієї категорії засуджених 
до вилучення слів — це майже те саме, що примушувати анатома вивча
ти людське тіло без тих чи інших частин. [...] Іноді саме в непристойних 
словах і висловах зберігаються дуже давні форми і синтаксичні зворо
ти. Перехід значень і семасіологічна творчість виявляються однаково 
у сфері пристойного і непристойного» [1].

Укладено тлумачний словник нецензурної лексики за всіма прави
лами лексикографії. Цікаві й етимологічні коментарі до окремих слов
никових статей. Як наголошує авторка, мета цих коментарів — «дати 
якомога вичерпніші відомості про походження слова аж до праформи 
з огляду на глибинні мотиваційні основи перифразування та евфемізації, 
що в свою чергу зумовлюють системні зв'язки відповідного лексикону, 
а отже й сприяють точнішій реконструкції смислової глибини одиниці» 
[7, 72]. Багатий ілюстративний матеріал почерпнуто із художньої 
літератури і різнотипних дискурсів, він акумулює різні мовленнєві жан
ри і справді відкриває певні лінгвістичні перспективи різноаспектного 
дослідження мовних периферій. У додатку подано покажчик синонімів 
до табуйованих обсценних слів і усталених словосполучень, які станов
лять ядро цього лексичного пласта.

Оскільки об'єктом лексикографічного опрацювання є «дуже нетипо
вий для української лексикології матеріал» [7, 72], рецензований слов
ник містить і докладну бібліографію, що охоплює довідкові лекси
кографічні джерела й наукову літературу з означеної проблеми.

На завершення зазначимо, що це один із перших словників 
«периферійної мови», об'єктом лінгвістичного опрацювання в якому 
є обсценна лексика. Як і кожен інший словник, він має право на існуван
ня й належне поцінування. =
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Павло Кутуєв

Пригоди теорії 
модернізації:
Від третього світу 

до незалежної України
Ми живемо не лише у світі 

бурхливих соціальних змін, але 
й світі, в якому подібний темп 
фундаментальних перетворень 
став нормою нашого існування. 
Попри це масштаб, швидкість 
та тектонічна глибина сьогоден
них трансформацій не можуть 
не вразити навіть сучасного 
індивіда, який начебто й під
готовлений для життя у турбу
лентному світі. За промовистий 
приклад подібної динамічности 
править Китай та зміни, які пе
режила ця країна. Ще 10 років 
тому — короткий термін під ку
том зору не лише вічности, але 
й історії — поважний британ
ський журнал «Економіст» (ТЬе 
Есопошізі:) відзначив 50-ту 
річницю утворення КНР стат

тею під симптоматичною на
звою «МоНііп§ іо сеІеЬгаіе» 
(Немає приводу святкувати). 
Пафос британської публікації

був у висловленні стримано
го співчуття до незаможного 
і сумного китайського селя
нина, фото якого прикрашало 
обкладинку журналу, присвя
ченого ювілею КНР, та симво
лізувало скромність здобутків 
комуністичного Китаю у спів- 
ставленні з їхньою людською 
ціною. У той самий час амери
канські оглядачі з не менш ві
домого журналу «Закордонні 
справи» (Рогеі§п АЙРаігз) глу
зували з початкових успіхів 
китайців на шляху економічної 
експансії. Граючи словами «Се
рединна імперія» та «середняк», 
вони запропонували сприймати 
Піднебесну саме як економіч
ного середняка з огляду на ще 
й досі низькі показники ВВП 
на душу населення. За іронією 
історії той самий журнал тепер 
друкує рецензії на книжки про 
Китай як одноосібного керма-
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нича світу в найближчі деся
тиліття. Сьогодні, коли Китай 
легковажно узалежнив від себе 
США фінансово й торгівельно 
та потенційно загрожує погли
нути російський Далекий Схід 
демографічно, а може, навіть 
і військовим шляхом, подібні 
матеріали про Піднебесну імпе
рію мали вигляд неадекватного 
блюзнірства. Зміни, що пере
жив світ у цілому за роки після 
Другої світової війни та Китай 
зокрема, зазвичай описують, 
застосовуючи поняття модер
нізації. Тож є всі підстави дла4 
постановки питання: що таиер' 
теорія модернізації і звідки 
вона походить; якими є вислі
ди модернізації для суспільства 
та як ці процеси пояснює теорія 
модернізації?

Розробка теорії модернізації 
розпочалась у повоєнний час 
в академічних центрах США за 
активного сприяння уряду 
та неурядових фондів. За ви
значенням, типовим для пер
шого покоління творців цієї до
слідницької програми, перебіг 
модернізації був раціоналізаці
єю та «розчаклуванням» світу — 
тобто описувався, вдаючись до 
понять, розроблених німець
ким соціологом Максом Вебе
ром. Розвій соціальної, куль
турної та психологічної систем 
координат, що стимулюють за

провадження науки в процес 
виробництва, витлумачувався 
як визначальна ознака модер
нізації. Відповідно, модерніза
ція робить можливим схвальне 
ставлення суспільства, куль
тури та індивідів до зростання 
знання та його ролі в повсяк
денному житті. За словами аме
риканського соціолога Едварда 
Шилза, динамізм є значущим 
показником модерної держа
ви. Модерні країни мають бути 
державами загального добро
буту. Вони також мають бути 
Демократичними, тобто та
кими, в яких народ є не лише 
об’єктом турботи з боку прави
телів, але також, в іпостасі на
ції, — і джерелом натхнення для 
правителів. Модерн передбачає 
егалітарну демократію та зна
чне зменшення визначального 
впливу традиційно привілейо
ваних верств. Модерн включає 
злам влади традиційних інте
ресів вождів, священнослужи
телів. І хоча модерн з вдаваною 
скромністю визнавався в прин
ципі незавершеною справою, 
Захід, а особливо США, сприй
малися під цим кутом зору як 
найпрогресивнішінації. Модерн 
є індустріальним, урбанізова- 
ним, мобільним, складним сус
пільством. Там панують полі
тична демократія, ідеологічний 
лібералізм, ринкова економіка
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і верховенство права. Модерн 
передбачає високий рівень 
життя (зокрема споживання) 
і освіти. Натомість традиційна 
спільнота була сільською, мала 
за своє опертя аграрне вироб
ництво, відзначалася низькою 
мобільністю та перевагою осо
бових зв’язків над формально- 
безособовими. Традиційний со
ціум мислився як осередок не
ефективного автократичного 
правління — незрідка монар
хічного штабу — і на загал був 
слабко диференційованим, на 
противагу модерну з його від
окремленням автономних під
систем: економіки, політики, 
культури та громадянського 
суспільства. З огляду на свою 
політичну організацію, модерн 
і традиція теж сприймались як 
антитетичні: модерна держа
ва є суверенною, джерелом її 
леґітимности є нація, виплека- 
на на основі стандартизованої 
культури, натомість традицій
ні спільноти є монархіями, які 
деспотично керують слабко ін
тегрованими та гетерогенними 
політичними системами, не
зрідка імперського ґатунку. На- 
загал модернізація подавалася 
як прогресивний перехід від 
«ідіотизму традиційного спосо
бу життя» (в пригоді стає пере
фразований Маркс) до принад 
динамічного модерну, тобто ви-

■ Павло Кутуєв
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сокомобільного функціонуван
ня в урбанізованому середови- ^  
щі індустріального су сп іл ьств а /^  

Зародження дослідницької 
програми модернізації саме 
в американському академічно
му середовищі у повоєнний пе
ріод було не випадковим. У пе
ріод 1930-1950 років патріарх 
американської соціології Тал- 
кот Парсонс розбудував власну 
концепцію, яка надихалася єв
ропейськими класиками. Тим 
самим він забезпечив націю без 
теорії, як висловився на адресу 
США послідовник Парсонса 
Джефрі Александер, вагомою 
та всеосяжною аналітичною 
системою координат. Через ре
пресії нацистської Німеччини 
щодо опозиційно налаштова
них мислителів — а надто «не- 
арійського» походження — чи
мало дослідників знайшли собі 
прихисток в університетах Но
вого світу, що не могло не спри
яти популяризації їхніх погля
дів. Не менш засадничими були 
і висліди тектонічного зсуву 
в структурі геополітики. Завер
шення «другої тридцятирічної 
війни» — так німецький політо
лог Зігмунд Нойман визначив 
період з 1914 (початок Першої 
світової війни) до 1945 (кінець 
Другої світової війни) — озна
менував перемогу США у бо
ротьбі за глобальну гегемонію.
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США мали адаптуватися до 
нової для себе ролі світового 
гегемона, ролі, яка заступила 
звичний ізоляціонізм, натомість 
уся земна куля стала ареною 
боротьби озброєних ядерними 
арсеналами вільного (під про
водом США) та комуністично
го (під проводом СССР) світів. 
Відтак однією з функцій теорії 
модернізації стало творення 
своєрідного механізму терапії 
внутрішньоамериканських фо
бій, спричинених цією неви
значеністю світу, що розділив
ся уздовж ідеологічних ліній* 
розлому. Країни ліберальною 
капіталізму сформували кістя| 
першого світу, ленінські режи
ми — другого, натомість третій 
світ перебував у процесі тво
рення на місці колишніх коло
ніальних імперій.

За Другої світової війни, 
фактично всі — за винятком 
Великої Британії — метрополії 
великих колоніальних імперій 
самі були окуповані Німеччи
ною, що, поза сумнівом, не мо
гло не підважити ауру вищости 
колонізаторів в очах колоні
зованих. У деяких випадках — 
приміром, Нідерландів — разом 
із метрополією так само були 
окуповані колонії цієї країни. 
Така подвійна окупація мала да
лекосяжні висліди. Так, японці, 
які кілька років контролювали

голландську колонію, що з ча
сом стане Індонезією, активно 
заохочували створення адміні
стративних органів та військо
вих підрозділів, укомплекто
ваних місцевим населенням. 
Перший президент унезалеж- 
неної Індонезії Сукарно актив
но співпрацював з японським 
окупаційним режимом, а інсти
туції, створені у той час, стали 
основою адміністративної сис
теми країни після звільнення 
від голландського колоніально
го панування. Японський уряд 
;у такий спосіб хотів зменшити 
витрати на адміністрування 
територій, що були відібрані 
в європейських колоніальних 
імперій, а також інтегрувати їх 
у межах Азійської сфери спіль
ного процвітання під проводом 
Країни Вранішнього Сонця. 
Одним із незапланованих ви- 
слідів суто пропагандистського 
гасла японського імперіаліз
му — «Азія для азіатів» — ста
ло зростання політичної свідо- 
мости колонізованих народів 
Азії. У свою чергу брутальність 
японського окупаційного ре
жиму спричинилася до виник
нення рухів опору, які чимраз 
частіше очолювалися місцеви
ми осередками комуністичних 
партій. Справді, перемога над 
Німеччиною та Японією не 
означала автоматичного повер-
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нення до старого порядку. Аби 
все лишилося по-старому, все 
має змінитися. Ця фраза одно
го з персонажів італійського 
письменника Джузеппе Томазі, 
11-го князя ді Лампедузи, який 
у своєму романі змалював епо
ху Рисорджименто, чи не най
краще передає дух часу повоєн
ного світу. Відтак США багато 
в чому стимулювали процес де
монтажу колоніальних імперій. 
Подвійний тягар відновлення 
постраждалих від наслідків 
Другої світової війни євро
пейських союзників США та 
підтримка їхньої боротьби за 
збереження колоніального па
нування був би над силу навіть 
такому потужному гегемонові, 
який поєднав у собі економічну 
перевагу, військову міць та іде
ологічний шарм.

Ще однією засадничою ри
сою повоєнного світу стало 
постання СССР як надпотуги, 
що перемогла у військовому зі
ткненні Німеччину та оточила 
себе кордоном новонавернених 
до ідеї ленінізму держав. Ленін
ська загроза ліберальному капі
талізму, який щойно пережив 
навалу нацизму, перетворилася 
з фантомної на цілком реальну.

Саме третій світ став полем 
конфлікту лібералізму та ле
нінізму, позаяк лідери США і 
СССР були свідомі того, що без-

І/

посереднє військове зіткнення 
ядерних надпотуг загрожува
ло самознищенням. Відтак хо
лодна війна була боротьбою за 
право кшталтувати політико- 
економічний та ідеологічний 
профіль нових держав. Маючи 
за опертя знамениту сентенцію 
Мао Цзедуна про те, що влада 
виростає з дула гвинтівки, аме
риканський історик Кореї Брюс 
Камінгс дотепно заявив, що 
США повинні були підтриму
вати свою гегемонію, запропо
нувавши «владу, що виростає 
з дула привабливих ідей». Саме 
теорія та політика модернізації 
були покликані стати такими 
привабливими ідеями.

Дослідження модернізації 
фінансово та організаційно під
живлювалися Комітетом з по
рівняльної політики Ради з до
сліджень у соціальних науках, 
створеним 1954 р., та Центром 
міжнародних досліджень Мас- 
сачусетського інституту тех
нологій, заснованим 1951-го. 
Феномен модернізації вивчали 
політологи, до яких приєднали
ся соціологи, економісти та ан
тропологи. До найвпливовіших 
дослідників модернізації нале
жали Г. Алмонд, Д. Аптер, Р. Бел- 
ла, М. Вейнер, К. Гірц, К. Дойч, 
С. Гантінгтон, Ш. Ейзенштадт, 
М. Леві, Д. Лернер, С. Ліпсет, 
Л. Пай, В. В. Ростоу, Е. Шилз.
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Президент США Г.Трумен 
у своїй інавгураційній промові 
20 січня 1949 року заклав під
мурівки дискурсу модерніза
ції світу як головне завдання 
американської політики. Він 
проголосив ідею «справедли
вої угоди» (Еаіг Беаі) — власне, 
ця ініціатива мала стати поши
ренням Рузвельтового Нового 
курсу (№\у Оеаі) з розбудови 
держави загального добробуту 
на цілий світ. Втім, світогляд 
Трумена різнився своєю обме
женістю від Рузвельтової візії 
Глобального Рах Атегісапа, ві
зії, яка передбачала залучення 
СРСР до цього плану. Організа
ційним принципом американ
ської гегемонії стала політика 
стримування СРСР, що мала за 
своє опертя контроль над світо
вими грішми та військову поту
гу як засіб стримування. Ці за
ходи уможливили серію кроків 
у бік перерозподілу фінансових 
ресурсів зі США до решти сві
ту, аби гарантувати військову 
й політичну безпеку Америки 
та її союзників. Трумен піддав 
ґрунтовній ревізії Рузвельтову 
ідею Глобальної держави за
гального добробуту, модифіку
вавши її в «проект «військової 
держави загального добробуту» 
(Уаг1аге-\уе1£аге зГаїе) у світово
му масштабі в процесі конкурен
ції та протистояння радянській

системі комуністичних держав» 
(Джованні Аррігі). За Арріґі, 
з огляду на свою внутрішню по
літику, США запроваджували 
соціальне кейнсіанство — тобто 
силкувалися забезпечити повну 
зайнятість та якнайактивніше 
масове споживання у країнах 
Заходу. Натомість решті світу 
було накинуто проект «розви
тку як модернізації». Ключо
вими компонентами програми 
модернізації стала вимога по
єднання країнами третього сві
ту принципів вільного ринку 
в сфері економіки та антикому- 
нізму в політико-ідеологічному 
полі.

За парадигматичним форму
люванням авторитетного аме
риканського історика Артура 
Шлезінгера, дискурс модерні
зації став суто американською 
спробою переконати країни, що 
розвиваються, послуговуватися 
ідеями Джона Локка, а не Кар- 
ла Маркса як підмурівком своїх 
революцій. Ленінська страте
гія модернізації мала спирати
ся на діяльність партії нового 
типу, партії, яка була носієм 
безособової харизми, та спо
відувала ідеологію системного 
революційного прориву. Не
сподівано Ленінова візія отри
мала симетрично-авторитарну 
відповідь з боку чільних аме
риканських дослідників (як-от
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К-Дойча, С.Гантінгтона, Л.Пая). 
Ці вчені наголошували на необ
хідності соціальної мобілізації 
під проводом централізованої 
політичної організації за од
ночасного обмеження повно
важень репрезентативних ін
ституцій. Для них Москва, а не 
ліберальні Лондон та Вашинг
тон, вибудувала взірцеву мо
дель для успішної модернізації 
країн третього світу.

Цілком певно, за доби конф
ронтації Москви і Вашингтона 
теорія модернізації відкидалася 
радянським офіціозним дискур
сом як науково сумнівна та іде
ологічно ворожа. Зникнення 
ленінізму та піррова перемога 
лібералізму докорінно змінили 
ситуацію — разом із брудною

відповідь: «Я не знаю». Така щи
рість різко контрастує із само
впевненістю численних вітчиз
няних науковців та журналістів. 
Для них «модернізація» стала 
мантрою, просте повторення 
якої гарантує успішне пояснен
ня того, хто ми є і на що може
мо сподіватись як суспільство. 
Один за одним минулі й тепе
рішні кандидати в президенти 
та прем’єр-міністри проголошу
ють то стратегію «Українського 
прориву» (за колективним, але 
аж ніяк не добровільним автор
ством Анатолія Кінаха та Юлії 
Тимошенко), то проект розви
тку України (останній є витво
ром фантазії Сергія Тігіпка), то 
Яценюкову «нову індустріалі
зацію». Росія так само споря-

водою догматизму було ви- /джає свою державну політику 
хлюпнуто деякі евристичні З Д О 7 / ідеологією модернізації, прові- 
бутки марксизму, місце якого' 1
заступили погляди, запозичені 
зі Заходу, і серед них — концеп
ція модернізації. На жаль, мало 
хто з українських дослідників 
та політичних діячів ставлять 
собі питання про те, що саме 
вони беруть на озброєння.

Виступаючи 7 жовтня цього 
року в Києві з лекцією на тему 
національної формули модер
нізації, відомий російський 
економіст Александр Аузан на 
запитання «що таке модерніза
ція»? дав лаконічну та стислу

щаючи ініціативи вдосконален
ня розмаїтих суспільних сфер 
від освіти до економіки, вдоско
налення, яке мислиться саме як 
модернізація. Президент Росії 
Дмітрій Мєдвєдев навіть ство
рив та очолив Комісію з модер
нізації та технологічного розви
тку Росії. Наступним кроком 
російського лідера стала про
грамова стаття «Росія вперед!», 
яка провістила курс на модерні
зацію країни як єдино можливу 
стратегією досягнення успіху 
в сучасному світі. З вщповід-
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Пригоди теорії модернізації: 
Від третього світу до незалежної України

дю Мєдвєдеву не забарився 
ув'язнений олігарх Міхаїл Хо- 
дорковский. Погоджуючись 
із неуникністю модернізації, 
він висунув власну версію її 
втілення — не згори, а радше 
«зсередини». Інакше кажучи, 
модернізацію треба просува
ти не силами «владної еліти» 
(цредставники якої в сучасній 
Росії чимраз частіше є вихідця
ми з еліти «силовиків»), а енер
гією модернізаційного клас^ 
самодостатніх професіоналів 
та підприємців-інноваторів.

Свого часу Маркс дошкуль
но-влучно висловився на адре
су своїх опонентів — вуль
гарних політекономів — для 
яких, за німецьким мислите
лем, характерне те, що все нове, 
оригінальне, глибоке та об
ґрунтоване стосовно певного 
історичного ступеня розвитку, 
вони повторюють тоді, коли 
це стає пласким, відсталим 
та хибним. Аналогічна доля 
спіткала теорію модернізації 
в Україні.

Численні українські інтелек
туали пристрасно долучилися 
до хору оспівувачів модерніза
ції. До цього табору «вірних» 
ідеї модернізації увійшли як 
люди щиро віддані своєму по
кликанню виробників ідей, так 
і численні незграбні імітатори 
наукової діяльности. Подібна

сервільна постава унаочню
ється емоціями, збуреними 
такою рутинною подією як ви
дання українського перекладу 
праці «Культура має значен
ня» . Ця книжки стала продук
том співпраці ветеранів теорії 
модернізації з їхніми молод
шими послідовниками і має 
переважно публіцистично-про
пагандистський характер. На
томість вітчизняні коментато
ри потрактовують згадуване 
видання як явище епохального 
масштабу та вбачають у ньому 
потенціал, який не обмежуєть
ся суто схоластичними дебата
ми. Засвоєння застарілих ідей 
сумнівної обґрунтованости по
кликане навернути українське 
суспільство, зокрема його «елі
ту», на шлях істинної політи
ки. Насправді в такий спосіб 
вимуровуються доктринальні 
бар'єри. Вони мають перевагу, 
доконечно полегшуючи сприй
няття реальности, але це відбу
вається коштом її спотворення, 
викривлення.

Не менш промовистим при
кладом непродуктивного ви
користання — а радше зловжи
вання ідеями теорії модерніза
ції — є рецепція праць одного 
з ключових поборників цієї па
радигми Семуела Гантінґтона. 
Цей мислитель відомий у сві
тових наукових колах як автор
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класичного трактату «Політич
ний порядок у суспільствах, що 
змінюються» (1968 рік), трак
тату, який стимулював мислен
ня про модернізацію кількох 
поколінь суспільствознавців. 
В Україні Гантінгтон асоціюєть
ся з публіцистичним памфле
том «Зіткнення цивілізацій», 
який, попри викликаний ним 
значний резонанс, самим авто
ром не сприймався як вправа 
у жанрі наукового дослідження. 
У «Політичному порядку» Ган- 
тінґтон запропонував дихото
мію політичної участи та полі
тичної інституціоналізацїї, яку 
він розробив на матеріалі кра
їн третього світу. Політичний 
розвиток відбувається за умов 
гармонійного співвідношення 
участи та інституціоналізації; 
у випадку домінування однієї зі 
складових має місце політична 
дегенерація. Сьогодні ця схема 
придатна для пояснення подій 
в Україні після Помаранчевої 
революції, в ході яких відбув
ся вибух політичної участи не 
забезпеченої відповідним роз
витком політичних інституцій. 
Відтак, розпочавшись як ре
волюція, «помаранчеві» події 
мали результат радше баналь
ного перевороту. На жаль, за
мість клопітної дослідницької 
роботи щодо уточнення понять 
та наповнення їх емпіричним

змістом, постленінські адепти 
теорії модернізації з ентузіаз
мом повторюють поверхово- 
провокаційні тези про зіткнен
ня цивілізацій. У такий спосіб 
відбувається дезорієнтація са
мих користувачів, позаяк ви
творюється ілюзія можливости 
простого пояснення складних 
феноменів. Ідейна мішанка, як 
продукт подібного затумане
ного стилю мислення, здатна 
створити ілюзорне відчуття 
комфорту для своїх ревних 
прихильників. Але це відчуття 
досягається коштом відмови 
від побудови чіткої аналітичної 
схеми, позаяк силкується уві
бгати до Прокрустового ложа 
своїх схем строкаті едшіричні 
дані.

Представники українських 
мас-медіа теж влягаються згуб
ним чарам примітизовано-вуль- 
гарної версії теорії модернізації, 
яка забезпечує їх ефектними, 

але воднораз «дефектними» 
концептуальними окуляра
ми. Це, своєю чергою, умож
ливлює відтворення головно 
викривлено-ідеалізованої кар
тини світу, яка притлумлює 
реальні суспільні суперечності. 
Так, головний редактор газе
ти «День» Лариса Івшина від
відала Японію — країну, яка 
має репутацію взірцевої нації, 
що успішно модернізувалася.
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/'■* П р и г о д и  т е о р ії м о д ер н іза ц ії:  
В ід т р еть о го  св іту д о  н е з а л е ж н о ї У к р аїн и

і4.- '
У своїх репортажах вона оспі
вує досвід Країни Вранішньо
го Сонця. Здобутки цієї країни 
пояснюються виключно успіш
ним вибором з боку її керівни
цтва ефективної стратегії роз
витку та наявністю в японців 
«правильного» для модернізації 
культурного коду. Звісно, важ
ко переоцінити роль «держа
ви, що сприяла розвитку» (цей 
термін запропонував амери
канський науковець Чалмерс 
Джонсон), у кшталтуванні 
японського дива. Але неза 
перечний факт дієздатносг 
японської держави не повине 
затьмарювати існування тем
них сторін функціонування 
японського соціуму. Так само 
не можна нехтувати й геополі- 
тичними чинниками — зокрема 
статусом Країни Вранішнього 
Сонця як протекторату США — 
що спричинилися до піднесен
ня цієї нації.

щастя від українських політиків 
заступає інший, такий самий 
утопічний та непрацездатний. 
Ще вчора країні пропонував
ся буцімто єдино правильний 
метод здобуття благого життя 
та добробуту — приєднання до 
одного з сусідніх з Україною 
мегаблоків: ЕС і НАТО (у варі
анті Ющенка) та ЄЕП (у варі
анті Януковича). Нині Арсеній 
Яцешок пропонує радикально 
відмінний припис, який нага
дує формулу опертя на власні 
шли у стилі ідей чучхе лідерів 

'Північної Кореї, або відокрем
лення від світової системи, ака- 
демічнішою мовою ліворади
кальних мислителів на кшталт 
Саміра Аміна. За Яценюком 
та його оточенням, Західна Єв
ропа своїми комфортом і багат
ством завдячує неоколоніаль
ній експлуатації третього світу 
та нелегальних емігрантів. Від
так Україні нема сенсу шукати

Зворотнім боком неофіт- чарівної формули успіху поза
ського замилування теорією мо
дернізації є не менш дилетант
ське та легковажне зречення 
всіх її постулатів. Сприйняття 
теорії модернізації як інстру
мента побудови благого сус
пільства поступається місцем 
звинуваченням цієї концепції 
та практик, що з неї виплива
ють, у всіх смертних гріхах. Як 
вислід, один рецепт суспільного

своїми кордонами. Правильна 
відповідь на запитання, як саме 
слід модернізуватись, містить
ся всередині нас самих. Поза 
всяким сумнівом, вітчизняно
му істеблішменту притаманні 
хаотичні коливання між вираз
но крайніми позиціями. Хоча 
політики й уникають чіткого 
формулювання цих антиномій, 
зрештою, їхня суть зводиться
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до таких викладів: «Захід (або 
Росія) нам допоможе» уегзиз 
«ми самі витягнемо себе з боло
та за волосся, так, як це зробив 
барон Мюнхґаузен». Обидві 
ідеологеми однаково хибні, по- 
заяк міжнародні кооперація 
та інтеграція аж ніяк не запере
чують необхідности мобілізації 
та раціонального використання 
внутрішніх ресурсів (економіч
них, політичних і культурних). 
Власне, навіть такий войовни
чий критик теорії модерніза
ції, як Імануїл Валерстайн, ви
знає, що влада гегемона має за 
опертя не стільки військово- 
політичну потугу та вульгарну 
експлуатацію інших, скільки 
перевагу з огляду продуктив- 
ности його економіки. На жаль, 
інтелектуальні здобутки люд
ства, спроможні зорієнтувати 
в сучасному світі та виробити 
ефективну політику модерні
зації, існують для вітчизняних 
політиків у своєрідній мертвій 
зоні. З цього звалища запози
чується головно секондхенд, 
незрідка забруднений — як це 
трапляється з секондхендом 
на речових ринках — ідейними 
«токсинами» та «інфекціями» 
некомпетентности, поверховос
те й примітивізму. Попри те, що 
Фрідріх фон Гаєк приписував 
інтелектуалам природний по
тяг до розповсюдження секонд-

хенду, я є прибічником погляду 
німецького соціолога Макса 
Вебера на науку як дисциплі
новану та методичну діяльність 
з інтерпретації та впорядкуван
ня емпіричних даних про той 
сегмент світу, який має для нас 
значення і сенс. Було б утопією 
сподіватися на те, що політика 
перетвориться на перманентне 
застосування принципів розуму 
до громадських справ; воднораз 
повна деінтелектуалізація полі
тики небезпечна, позаяк драма
тично обмежує візію ключових 
гравців, перетворюючи їх на ра
бів кон’юнктури та заручників 
імперативу досягнення властей" 
егоїстичної мети коштом/сус
пільства. [ /

Українські журналісти й по
літики регулярно говорять про 
необхідність побудови «нор
мальної» країни в Україні, про
те їхній інтелектуальний обрій 
витлумачення цієї «нормаль
носте» є обмеженим. За взірець 
правлять розвинені країни За
ходу, що є вислідом підсвідо
мого використання некритично 
та поверхово засвоєних посту
латів теоретиків модернізації 
про вищість Оксиденту. Більш 
кричущої неспівмірности по
між соціальними ідеями та сус
пільними реаліями годі уявити. 
Абсурдність та міфологізова- 
ність оцінки життя розвинених
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країн як цілком безпроблемно- їчна на тлі британської, нато- 
го виопуклюється парадоксаль- ліість для багатьох американ- 
ним для сьогодення прикладом/^ ців державна система охорони 
У 1975 році за редакцією ниніш- здоров’я британського ґатунку 
нього британського прем’єр- є заграванням із комунізмом, 
міністра Гордона Брауна — на Подібні імпресіоністичні спосте- 
той час студентського ректора реження підтверджуються си- 
Единбурзького університету — стематичнішим науковим ана- 
було видано «Червону книплДлізом. Індійський економіст, 
Шотландії». Згідно з цією щ -  лавреат Нобелівської премії 
блікацією злидні та нерівність Амартія Сен пропонує неорто-

Пригоди теорії модернізації: :
Від третього світу до незалежної України

були буденними елементами 
життя тодішнього шотланд
ського соціуму. Певна річ, іде
алізована сьогодні в Україні 
«нормальність» Заходу, з одного 
боку, була здобута лише відне
давна, а з іншого — неможлива 
для всієї планети через баналь
ну обмеженість її природних 
ресурсів.

Мій особистий досвід по
дорожей на Захід та Схід по
казав, що жодне суспільство 
світу не може претендувати 
на статус взірцево досконало
го. Ті, хто бував у Нью-Йорку, 
погодяться, що місцеве метро 
програє Київському, не кажучи 
вже про Токійське, проте відві
дувач Японії буде заскоченим 
від спостереження навдивови
жу недбалих та неефективних — 
з огляду на енергозбереження — 
місцевих звичаїв теплоізоляції 
приміщень та їхнього опалення. 
Американська система охорони 
громадського здоров’я арха-

доксальний погляд на «розви
нені» суспільства, підводячи 
до думки, що їх також не оми
нають дражливі проблеми, які 
вважалися «прерогативою» пе
реважно країн, що розвивають
ся. Приміром, попри відносно 
вищий рівень добробуту афро
американців порівняно з меш
канцями третього світу, вони 
мають менші шанси дожити до 
похилого віку, ніж китайці або 
шріланкійці. Середня трива
лість життя чоловіків афроаме- 
риканського походження в та
ких містах, як Вашингтон або 
Сан-Франциско, нижча за 60 
років! Аналогічні процеси від
буваються і в сфері політики. 
Так, феномен керованої демо
кратії — винахід президента Ін
донезії Сукарно (держави тре
тього світу) — скопіювала Росія 
Путіна (тобто уламок провідної 
країни колишнього другого 
світу). Сьогодні поважні аме
риканські коментатори — як-
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Павло Кутуєв

от Чалмерс Джонсон і Шелдон 
Волін — навіть у США (тобто 
країні світу першого) спосте
рігають риси подібної системи, 
яка суттєво підважує практики 
демократії як народовладдя.

Як я вже зазначав, сучасна 
оцінка теорії модернізації — і не 
лише в Україні! — коливається 
між полюсами екзальтованої 
апологетики та нігілістичної 
зневаги. Серед речників промо- 
дернізаційного та антимодерні- 
заційного таборів подеколи тра
пляються блискучі мислителі 
та полемісти (приміром, Мико
ла Рябчук та Жак Деріда відпо
відно). Але прихильники обох 
таборів — хто з поблажливою 
посмішкою, хто з фанатичним 
блиском в очах — висувають 
концепції, покликані встанови
ти взірцевість власного погляду 
на світ, рівночасно не долуча
ючись до ґрунтовної полеміки 
з «іншим». Так з’являється Ряб- 
чукове ремствування стосовно 
постленінської шантажистської 
держави. Ця держава по- 
хижацькому злочинно експлуа
тує / грабує суспільство, позаяк 
потерпає від недоладности й де
фіциту західного варіанту мо
дерну. Несвідомо-дзеркальним 
відображенням Рябчукової 
конструкції є держава-шахрай 
Деріди. Держави-шахраї — це не 
країни-вигнанці, що симпати

зують релігійному фундамен- 
талізмові та підтримують те
роризм, із якими веде війну 
Захід під проводом США. Ні, 
сама Америка стала уособлен
ням такого шахрайства, по
заяк є двигуном неолібераль
ної глобалізації, тобто нової 
іпостасі модернізації, а вислід 
поступу Глобалізації — 
сильство.

Мені видається доречнішим 
відмовитися від цих виразних 
крайнощів та натомість озбро
їтись Марксовою поставою до 
Гегеля. Пояснюючи теоретичні 
та методологічні засади свого 
дослідження капіталу, Маркс 
закликав поставити філософію 
Гегеля з голови на ноги, тобто 
перетворити її з ідеалістичної 
на матеріалістичну за одночас
ного збереження діалектики. 
Аналогічній процедурі варто 
піддати теорію модернізації — її 
зверхньо-місіонерський погляд 
на світ, що розлягається за ме
жами Заходу, сьогодні втра
тив свою беззаперечну леґітпм- 
ність. Глобальна гегемонія 
у всякому разі економічна 
зсувається до Східної Азії, 
і дослідження останніх років за
свідчують, що такий стан речей 
є поверненням до норми, поза
як саме Китай був економічним 
центром світу щонайменше до 
початку XIX століття.
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П р и г о д и  т е о р ії м о д ер н іза ц ії:  
В ід т р еть о го  св іту  д о  н е з а л е ж н о ї У к р а їн и

В Україні ж ми спостеріга
ємо механістично-ритуальне 
камлання, мета якого — не по
шук адекватних дій, а моно
польна приватизація «просу
нутого» наукового словника, 
а відтак привласнення собі 
символів високого інтелекту
ального статусу і престижу за 
одночасної маргіналізації опо
нентів. Насамкінець, зауважу, 
теорія модернізації за умови не
вправного використання його 
як еквівалента радянської 
версії історичного матеріаліз
му — тобто як універсального

та істинного пояснення проце
су соціальних змін — блокува
тиме процес осягнення нами 
чинників успіху та невдачі 
окремих суспільств. Усвідом
лення історичної, ідеологіч
ної та наукової обмежености 
теорії модернізації перетво
рює її на корисний інструмент 
пояснення соціальної дина
міки, інструмент, який пови
нен доповнюватися іншими 
аналітичними знаряддями, ге
нерованими діяльністю як по
дібних, так і докорінно відмін
них парадигм. =



Публіцистика

Петро Вознюк

Ісламський вектор України
Поки Україна є полем значною 

мірою вдаваної боротьби Росії 
та Заходу, на її теренах готується 
рішуче заявити про себе новий гра
вець — мусульманський світ. По
при свою нинішню національно- 
державну розпорошеність, він ви
являє дедалі більше ознак консолі
дації та геополітичної активности. 
Водночас більшість вітчизняних 
експертів, ніби змовившись, і далі 
обговорює тільки два варіанти 
цивілізаційного позиціонування 
нашої країни — східний (промос- 
ковський) і західний («євроатлан
тичний»). Скласти ж уявлення про 
величезний світ ісламського Пів
дня, що починається, по суті, вже 
у Криму, можна, радше почитавши 
праці таких класиків українсько
го гуманітарного знання, як Юрій 
Липа, Степан Рудницький чи Ага- 
тангел Кримський, аніж розвідки 
сучасних київських інтелектуалів...

Ідеологія наступу

Один із найодіозніших іс
ламських лідерів, президент 
Ірану Махмуд Ахмадінеджад

не стомлюється анонсувати на
стання Глобального тріумфу ре
лігії Пророка ще до кінця XXI 
століття. Звісно, до подібних 
тверджень можна ставитись 
як завгодно скептично, проте 
найбільшою помилкою було 
б не зважати на факт наявнос
те в ісламі простого й водно
час вичерпного обґрунтування 
ідеї експансіонізму. Не секрет, 
що відповідно до «істинно му
сульманського» світогляду вся 
ойкумена поділяється на «дар 
аль-іслам» («оселя ісламу») — 
країни, де вже панує «істинна 
віра», і «дар аль-харб» («про
стір війни») — землі та народи, 
які ще належить до неї навер
нути.

Як перший крок на шляху 
до загальної перемоги багать
ма ісламськими теоретиками 
розглядається об’єднання спо
чатку тих територій, де вчен
ня Мухаммеда вже домінувало 
коли-небудь в історії — від Пі
ренеїв до Центральної Азії і від 
Уралу до Мадагаскару. Оскіль
ки південно-східні терени Ук
раїни також входять у цей іс
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Ісламський вектор України

торичний ареал ісламу, то неза
лежно від нашого бажання ми 
рано чи пізно опинимося на ще 
одній лінії міжцивілізаційного 
суперництва.

Те, що майже неминучий 
мусульманський наступ зда
тен стати достатньо успішним, 
можна сміливо стверджувати 
вже зараз. Адже він спирати
меться не лише на величезний 
природний та людський потен
ціал, але й щодалі успішніше 
використовуватиме такі ресур
си глобалізації і «відкритого 
суспільства», як свобода слова, 
Інтернет, мережеві громадські 
структури тощо. В деяких ви
падках послідовники Пророка 
вже випереджають Західний 
світ: приміром, канал «Аль- 
Джазіра» систематично виграє 
інформаційні баталії за висвіт
лення близькосхідних подій. 
Усе це дає підстави говорити 
про початок ісламської Глобалі
зації, альтернативної щодо вже 
звичної американської.

Певна річ, Глобальний му
сульманський проект не слід 
розглядати як тотальну ісламі
зацію. Радикалізуючи питання 
рівности всіх людей перед Бо
гом, він передбачає насамперед 
більш справедливий розподіл 
матеріальних благ і ризиків—як 
усередині кожної окремої дер
жави, так і в загальнопланетар-

ному вимірі. Адже ще Аятолла 
Хомейні в своєму політичному 
заповіті проголошував: «Ми — 
на боці пригноблених, ми — за 
будь-якого пригнобленого, не
залежно від того, в якому він 
місці світу. Ми зобов’язані вря
тувати всі пригноблені та зне
долені народи».

До речі, саме в мусульман
ських країнах комуністична 
пропаганда завжди мала мен
ший порівняно з рештою «тре
тього світу» успіх: ідеї соціаль
ної справедливости настільки ж 
природні для ісламу, наскільки 
чужі для нього притаманні марк
сизмові космополітичні й ан
тиклерикальні мотиви.

По країнах і континентах

Уже нині поширення релі
гійної та суспільно-політичної 
програми Мухаммеда далеко 
не обмежується територією му
сульманських держав минулого. 
Іслам дедалі активніше заявляє 
про себе у найрізноманітніших 
куточках земної кулі.

Так, завдяки наростанню ан- 
тиґлобалістських загалом і ан- 
тиамериканських зокрема на
строїв ісламські впливи успіш
но поширюються в Латинській 
Америці. Заклики мусульман
ських політиків до повалення
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І/ •диктату ^золотого мільярда» 
знаходять тут неабияке розу
міння як серед широких кіл гро
мадськості!, так і серед окремих 
національних політичних еліт. 
У підсумку Аргентина, Брази
лія та Парагвай — країни, де 
загальна кількість мусульман 
ледь перевищує 5 млн. осіб, — 
давно перетворилися на цен
три збору коштів для радикалів 
з організації «Хізбаллах».

Іран фактично не приховує 
намірів упритул наблизити ме
режу постачання підконтроль
них йому екстремістських угру
повань до кордонів СІЛА, ви
користовуючи соціально-полі
тичну нестабільність і побуто
вий антиамериканізм у їхньому 
безпосередньому геополітич- 
ному «запіллі». Першим со
юзником тут є Венесуела, чий 
лідер Уго Чавес під час нещо
давнього турне ісламським сві
том висловив намір створити 
ірано-венесуельський «Неза
лежний фронт» з метою все
бічної підтримки країн, що роз
виваються. Звідси видно, що 
запорукою міцностп мусульма- 
но-латиноамериканського парт
нерства є його ідейний, а не 
суто вимушено-кон’юнктурний 
характер. Інакше кажучи, це 
альянс не тільки «проти» спіль
ного ворога — СІЛА, але й не 
меншою мірою «за» повален

ня системи несправедливости 
в усьому світі.

Ще промовистішими є про
цеси у «старих» християнських 
країнах Європи та в Росії. По
силення соціальної риторики 
та нарощування контактів із іс
ламськими екстремістами (аж 
до прийняття релігії Пророка) — 
це саме те, що єднає сьогодні 
багатьох європейських правих, 
навіть тих із них, які традицій
но позитивно ставляться до 
Ізраїлю. Зокрема, такий теоре
тик «нових правих», як Робер 
Стойкерс, пропагує активізацію 
співпраці між новою Європою 
та мусульманським (зокрема, 
арабським) світом — щоправда, 
з прагматично-геополітичних 
позицій, вбачаючи у такому со
юзі шанс незалежного доступу 
ЄЄ до стратегічно важливого 
Індійського океану.

Взагалі, на Старому конти
ненті іслам здобуває дедалі біль
шу прихильність не лише серед 
інтелектуалів та науковців, але 
її серед простих громадян. Най
більш характерною тут є ситу
ація, що склалась у Франції. Її 
реальна близькість до світу іс
ламу визначається не наявністю 
кількамільйонної мусульмансь
кої діаспори й навіть не фак
том прийняття релігії Проро
ка, приміром, наполеонівським 
генералом Мену, метафізиком
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Рене Ґеноном чи всесвітньо ві
домим океанографом Жаком 
Івом Кусто. Симптоматичне те, 
що адептами вчення Мухамме- 
да щороку стають тисячі етніч
них французів — колишніх р>£ 
них католиків або атеїстів.. 

Наша північна сусідка та
кож не пасе задніх у цій спра
ві. Хоча сама по собі кількість 
новонавернених етнічних росі
ян — менше ЗО тисяч осіб — не 
є значною, спостерігається тен
денція до зростання популяр
носте серед них найрадикаль- 
ніших течій ісламу (зокрема, 
ваххабізму, який поширюється 
навіть серед військовослужбов
ців федеральних сил на Північ
ному Кавказі). На думку екс
пертів, це відбувається тому, що 
у слов’янського населення від
сутні зв’язки з історично сфор
мованими мусульманськими 
громадами та розуміннялгшьої 
культури. ф г

Згадаймо хоча б історію іс
ламського командира Павла 
Косолапова. Після краху осо
бистих кар’єрних амбіцій у ро
сійській армії (його виключи
ли з ракетного училища) цей 
уродженець Волгоградської об
ласте в своєму селі пішов на 
контакт із представниками че
ченської громади, прийняв іс
лам і виїхав на Кавказ воювати 
проти своїх колишніх військо

вих побратимів. Згодом на чолі 
терористичної групи його було 
відряджено до «материкової» 
Росії, де він та його підлеглі 
виявилися причетними до ор
ганізації низки резонансних те- 
рактів, зокрема до захоплення 
заручників на мюзиклі «Норд- 
Ост» восени 2002 року.

Певна річ, ренегати існували 
завжди і серед прихильників 
усіх відомих релігій. Однак без 
перебільшення вибухове зрос
тання впливу ісламу (що, як уже 
було зауважено, виявляється не 
тільки у безпосередньому при
йнятті його віровчення, а, пере
дусім, у масових симпатіях до 
його соціальної програми) дає 
підстави вважати, що ми є свід
ками справжнього «зеленого 
ренесансу». Його глобальні на
слідки історики майбутнього, 
цілком можливо, порівнюва
тимуть із наслідками^Великої 
Французької революції для по
дальшого розвитку всього світу.

Втім, про наявність тієї чи 
іншої тенденції з цілковитою 
упевненістю можна говори
ти виключно в разі наявності! 
чинників, що намагаються їй 
протидіяти. І тут досить ска
зати, що, усвідомлюючи при
вабливість ісламської альтер
нативи (причому навіть у її 
найрадикальнішому варіанті), 
англосаксонський Захід вуста
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ми колишнього британського 
прем’єра Тоні Блера оголосив 
їй — ні більше, ні менше — «ідей
ну війну».

Український рахунок

Чи означає це, що Україна 
має стати учасником імовір
ної антимусульманської коа
ліції? Певна річ, наші західні 
й північно-східні «стратегічні 
партнери» роблять для цього 
все можливе. Зокрема, ведеть
ся активна провокаційна ді
яльність серед татарського на
селення Криму, періодично 
з’являються повідомлення про 
наявність в Україні «таємних 
в’язниць ЦРУ» для новітніх 
мучеників ісламу. Зв’язки Ки
єва у близькосхідному регіоні 
дедалі наполегливіше нама
гаються обмежити винятково 
«безпечними» для Заходу краї
нами — приміром, Азербайджа
ном та Туркменістаном.

Цілком несподівано вия
вив себе на цих теренах і один 
із найвідоміших представників 
української мусульманської гро
мади Ринат Ахметов, чия газета 
«Сегодня» передрукувала сум
но відомі карикатури на Про
рока Мухаммеда саме в розпал 
пов’язаного з ними міжнарод
ного скандалу взимку 2006 року.

Можливо, втім, що справа тут 
«всього-на-всього» у тодішній 
опозиційності видання — в су
сідній Білорусі, приміром, зга
дані зображення теж з’явилися 
на сторінках антипрезидент- 
ської преси.

Проте конфронтаційний сто
совно ісламу сценарій видаєть
ся безглуздим і заздалегідь про
грашним для країни, розташо
ваної на межі зіткнення світів 
і пов’язаної зі світом ісламу кон
тактами, не менш тяглими ніж 
із Заходом. Достатньо згадати, 
що ми могли би жити в мусуль
манському суспільстві, якби 
свого часу князь Володимир 
Великий обрав саме цю релігію 
як державну. Втім, ісламський 
вектор у нашій історії — це не 
тільки цивілізаційний вибір 
Володимира, але й, приміром, 
геополітичні проекти гетьма
нів Богдана Хмельницького, 
Петра Дорошенка та Пилипа 
Орлика. Всі вони розрахову
вали — і небезпідставно — що 
протекторат мусульманських 
держав буде оптимальною від
повіддю жорсткому духовному 
експансіонізмові раціонально- 
утилітарного католицького За
ходу й підступно-месіанської 
православної Москви. Щоправ
да, тоді ці безсумнівно страте
гічно перспективні плани стар
шинської еліти здебільшого не
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знаходили відгуку серед народу, 
який регулярно потерпав від 
турецько-татарської агресії.

Нині ситуація повторюєть
ся, й Україна знову вимушена 
протистояти тискові як із Захо
ду, так і зі Сходу. При цьому ре
альних спроб побудови власної 
концепції світоустрою наразі не 
помітно. В цих умовах також 
цілком імовірною видається по
ява сил, орієнтованих на розви
ток Українського проекту «під 
крилом Корану» (за назвою од
нієї з книжок радикального іс
ламського письменника Сейїда 
Кутуба). Ще більш реальною 
видається перспектива соліда
ризації декого з вітчизняних 
«нонконформістів» із іслам
ськими екстремістами й навіть 
спроби утворення спільного 
з ними антизахідного, антилі- 
берального, антикапіталістич- 
ного фронту — в тій чи тій його 
можливій формі. «Краще чал
ма, ніж тіара» — це відоме гас
ло візантійських патріотів часів 
падіння «другого Риму» може 
знов актуалізуватись у нас. 
Адже в українському суспіль
стві дедалі відчутніше виявля
ється попит з одного боку на 
альтернативні щодо західних 
світоглядні цінності, а з іншо
го — на непримиренний протест 
проти сьогоднішньої дійсности. 
Щоправда, темпи поширення

власне ісламу серед етнічних 
українців наразі доволі скромні 
й помітно відстають від анало
гічних показників, приміром, 
у тих-таки французів чи росіян. 
Та й періодичні повідомлення 
в ЗМІ про «знешкодження» на
шими «доблесними» спецслуж- 
бами осередків ісламського екс
тремізму більше скидаються на 
елементи ненав’язливого само- 
піару вітчизняних «силовиків».

Втім, опертя на Південь, на 
соціально-політичні цінності 
ісламу може бути привабливим 
не лише для різноманітних мар
гінальних антисистемних угру
повань (на кшталт карнавально- 
буффонадної організації «Лучи 
чучхе»). Адже спроби монопо
лізації найпотужнішими олігар
хічними групами прозахідного 
і промосковського векторів (і, 
насамперед, відповідних елек
торальних ніш) обумовлюють 
підвищену увагу будь-якої ре
альної опозиції насамперед до 
ісламського світу, провідні кра
їни котрого стрімко нарощують 
свій вплив на планеті. Не слід 
також забувати, що саме з його 
допомогою Київ може виріши
ти й проблему диверсифікації 
постачання енергоносіїв. Утім, 
про реалізацію стратегічної 
максими «Україна має зале
жати від російських ресурсів 
меншою мірою, ніж ті країни,
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куди вони надходять україн
ською територією», схоже, вже 
не йдеться.

За належного пропагандист
ського й РК-забезпечення від
повідні ідеї сьогодні цілком 
можуть розраховувати на під
тримку з боку принаймні час
тини пересічних громадян, які 
вже стомилися від «прелестей» 
вестернізації та ідейно безбарв
ного тиску Москви. Жаданим 
альтернативним вектором на
вряд чи може бути, приміром, 
китайський — як з огляду на 
суто географічну віддаленість, 
так і враховуючи відсутність 
у нинішнього Пекіна будь-якої 
глобальної ідеології.

Також цілком очевидно, що 
у нас ісламська суспільна про
грама може бути затребувана 
насамперед лівопротестними ви
борцями, які нині розчарувались 
у комуно-соціалістах і частково

віддали свої симпатії Юлії Тимо- 
шенко. Остання ж, своєю чергою, 
теж поступово втрачає попу
лярність внаслідок дедалі оче
виднішої неспроможносте сво
го антикризового курсу.

Звичайно, наразі жодним чи
ном не може йтися про встанов
лення в Україні проісламського 
політичного режиму. Однак 
уже зараз нашим лідерам слід 
серйозно подбати про подо
лання соціальної несправедли
восте й нестерпних (не тільки 
й не стільки суто в матеріаль
ному плані) умов життя біль
шосте громадян. Адже лише 
таким чином можна запобігти 
розширенню потенційної соці
альної бази екстремізму будь- 
якого ідеологічного забарвлен
ня чи релігійного спрямування. 
Краще усунути причину, ніж 
потім мати справу з наслід
ками. =



Публіцистика

Як та для чого 
московський піп 

українських журналістів
«зразу мляє»?

Як скалка під нігтем, не 
дає мені спокою одна ситуа
ція. Власне, буденний епізод 
медійного життя. Дрібничка. 
Журналістки із «Сегодня» над
рукували в своєму виданні 
інформаційний матеріал про 
розцінки на церковні послуги 
в Одесі. Прайсові аркуші дівча
та роздобули не шпигунським 
шляхом чи спокусами. Вони 
вивішені для пастви в одеських 
храмах — вочевидь для того, 
щоб вірні не набридали запи
таннями скільки за що, й у сво
їй вдячності до слуг церковних 
не спускалися нижче за рівень 
розуміння церквою ціни за свої 
послуги. Скажу більше, якби 
журналісти дослідили цінову 
політику в храмах різних течій, 
то були б неабияк здивовані, 
що слуги Божі різних конфесій 
правлять за свої послуги по- 
різному.

Обурення клириків викликав 
і сам репортаж, а ще більше ко
ментар до нього правозахисника 
О. Плужникова. Останній вий
шов за межі розмови про ціни на 
свічки чи панахиди. Цитую.

«Ото не религия, ато биз- 
нес и политика. Церковь — ато 
огромньїе деньги, которьіе не 
учитьіваются, как доходьі госу- 
дарства».

Священнослужителів обури
ло саме оце зазіхання «на святе», 
вони побачили в ньому натяк 
на необхідність оподаткування 
церковних прибутків. На одному 
з одеських сайтів добродій Іван 
Юр’єв виступив із гнівною філі- 
пікою, яка не варта була б уваги, 
якби не кілька прикінцевих ряд
ків. Цитую.

«Отньїне в Свято-Успенском 
Патриаршем Одесском, Свято- 
Пантелеимоновском, Свято- Иль- 
инском и Свято-Иверском муж-
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ских монастирях будет возно- 
ситься молитва о том, чтобьі 
Господь вразумил скорбями и 
болезнями озлобленннх, обезу- 
мевших клеветников на Христа 
и Его Святую Церковь, Ольгу 
Князь, Светлану Годовенко и 
Лилию Фещенко».

До чого тут Христос і Свята 
Церква? Спаситель точно став би 
у цій ситуації на бік журналістів, 
бо хто, як не Він виганяв торгов
ців із храму? Тут добродій Юр’єв 
виступає в ролі секретаря парт- 
кому чи уповноваженого в шкі
рянці, який за браком аргументів 
погрозливо запитує в опонента 
у розпал суперечки: «Ти що, про
ти лінії партії? Проти радянської 
влади?».

Лишимо поза увагою стиль 
та оцінки на кшталт «обезумев- 
ших клеветников». Важливо ось 
що: офіційною відповіддю церк
ви на публікацію стали прокльо
ни на голови журналістів у най
більших одеських храмах. їх 
«вразумлятимуть», насилаючи 
іменем Господа нещастя і хворо
би. Інакше як дикунством із при
смаком середньовіччя це назвати 
не можна. Вочевидь для Москов
ського патріархату, який завжди 
легкий на анафеми, інша думка 
органічно неприйнятна. І це та
кож можна вважати внутріш
ньою справою УПЦ МП — нам 
не подобається, ми й сиплемо

іУ
прокляттями. Але церква виго
лошуватиме свою позицію в хра
мах, мирянам, і таким чином 
впливатиме на свободу слова 
в країні, що є вже прямим і бру
тальним втручанням у політичне 
життя.

Проголошення Московської 
церкви зоною, закритою для 
будь-яких критичних зауважень, 
є рудиментом імперського мину
лого, в якому у неї була своя і не 
завжди шляхетна роль. Поза тим 
мати свою думку про Москов
ську патріархію, так само як і про 
будь-яку іншу суспільну, полі
тичну чи релігійну інституцію, 
про її позицію і політичні при
страсті — наше право. Бо це не 
Україна перебуває на території 
Московської церкви, а зовсім на
впаки. І якщо говорити відверто, 
то її присутність, роль і впливи 
є складовою нашого суспільного 
і політичного життя, яке вимагає 
не просто публічности, а вдумли
вого, аргументованого і чесного 
осмислення. Тут буде доречною 
історична довідка.

***

Невдовзі після Преяславської 
ради Московський патріархат 
поставив питання про перехід 
Української православної церк
ви «під високу руку царя». Ки
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ївський патріархат категорично 
заперечив. У 1659 році Москва 
знову спробувала підпорядкува
ти собі Українську церкву. Тоді 
обурене українське духовенство 
заявило, що в разі зазіхань на 
його самостійність, Киїйський 
патріархат порушить питання 
про розрив союзу з Московією. 
Після цього загарбницькі нама
гання притлумились аж до 1685 
року, коли Київська кафедра 
осиротіла — вмер митрополит. 
Для Москви настав слушний 
момент. За сприяння та впливу 
гетьмана Лівобережжя Самойло- 
вича митрополитом Київським 
обрали Гедеона Святополка-Чет- 
вертинського, який прийняв 
благословення не Константино
польського патріарха, як було 
усталено з часів хрещення Руси, 
а Московського. Цим, здавалося 
б, формальним обрядом Четвер- 
тинський поставив Київський 
патріархат у васальну залеж
ність. Московську стратегію при 
обранні очільника Київської ка
федри виконували за наказом 
гетьмана І. Мазепа та полковник 
Л. Полуботок. Потім, після Пол
тави, ця послуга Мазепі не зара
хується — його й досі анафему- 
ють із московських амвонів. Тож 
Україна стала «канонічною тери
торією» Московської церкви за 
історичним літочисленням мить 
тому, а сама процедура «воссоє-

дінєнія» двох церков відбулася 
з таким значними підступами 
та порушеннями, що ставить під 
сумнів леґітимність підпорядку
вання. Про що й нагадав нам усім 
Вселенський патріарх Варфоло
мій на святі 1020 річчя Хрещен
ня Русі у Києві.

Якщо уважно поставитися не 
до факту появи статті добродія 
Юр’єва з його прокльонами, а до 
її підгрунтя, то треба визнати, що 
хай опосередковано, але в цьому 
підгрунті лежить і провина су
часної української публіцистики 
та журналістики. Справедливіше 
було б сказати — гумантірної по
літики в державі, але я цього не 
скажу. За такою формулою ви
нні всі, а відтак винних немає. 
Ми байдуже лишали поза увагою 
такий надзвичайно важливий 
пласт буття, як релігійне і церков
не життя, а якщо ширше — життя 
духовне. Суспільство дискуту
вало про будь-що — про НАТО, 
про депутатські списки, про по
вій і педофілів, любих та нелюбих 
друзів, але проблему розіп’ятої 
Української церкви і розтерзаної 
української душі обходило деся
тою дорогою. Так — вона гостра, 
вона вибухова, вона вимагає 
осмислення величезного масиву
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історичного маатеріалу і знань, 
а також тактовности й поваги до 
опонуючої сторони, але вона, ця 
тема, існує і вимагає осмислен
ня. І ось наслідок неуваги: вияв
ляється, мало того, що в Україні 
вже є інститут недоторканних, 
але цей інститут ще й агресивно 
ставиться до висвітлення своєї 
діяльности, не просто обносить 
себе високим муром, а іще й дик
тує із-за цього муру правила для 
всього суспільства.

Я не можу позбутися вражен
ня, що надміру агресивна реак
ція на загалом спокійну за тоном 
і стилем публікацію в далеко не 
флагманській і не проукраїн- 
ській газеті «Сегодня» викликана 
якраз не тим, що журналісти від
крили невідому грань життя мос
ковської церкви. Від безкорисли- 
вости вона ніколи не страждала, 
й навіть серед її найпалкіших 
адептів не знайдете таких, що 
сподіваються на будь-яку храмо
ву послугу за «спасибі». Очевид
но, московитів стривожило, що 
публікація може стати прецеден
том, першим кроком за вже зве
дений навколо неї мур, за який 
наразі не можна зазирати. А вже 
щоб розглянути, проаналізува
ти і зрозуміти, чим є для Укра
їни сьогодні християнство вза
галі та московське православ’я 
зокрема, щоб усвідомити гли
бинні причини існування в краї

ні п’яти церков — старовірської, 
греко-католицької, автокефаль
ної, української та московської — 
годі сподіватися. Що стоїть за 
так званим «розколом»? Високо- 
достойний Філарет вчинив щось 
надзвичайне і немислиме, про
голосивши незалежність УПЦ 
від Московського патріархату, за 
що йому й проголошено анафе
му? Чи він тільки повторив до
свід, призабуту сторінку історії 
Російської церкви? Адже у 1448 
році Московський патріархат 
так само відійшов від Констан
тинопольської церкви, і не тіль
ки проголосив свою незалеж
ність, а й назвався — без зайвої 
скромности — Третім Римом. За 
що був проклятий Константино
полем і перебував під анафемою 
100 років.

Московська церква пішла 
в розкол у чи не найважчі часи 
для Візантії, і ще невідомо, чи 
в’їхав би через шість років Мех- 
мет II на коні в Святу Софію, 
якби цього розколу не було. І для 
цього не існувало жодних суто 
релігійних підстав — тлумачен
ня символів віри, святого пись
ма чи різного розуміння обрядів. 
Північно-Східна Русь на той 
час у страшних муках народжу
вала свою державність, дбала 
про свою долю — не про Візан
тію. І правильно робила. Борони 
Боже, щоб я брався розумувати
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над апостольськими повчання
ми, але Отці церкви мудро перед
бачили об’єднання етносів у на
ціональні держави й визначили, 
що церкви мають право бути 
національними. А улюбленець 
інтелектуалів апостол Павло не 
залишив жодного шансу «інтер
націоналістам», чітко вказавши, 
що відправи в храмах мають вес
тися зрозумілою, рідною миря
нам мовою.

Між відповідальністю перед 
нацією, перед державою і пе
ред Богом стоїть знак рівности. 
І якщо очільники Московської 
церкви у XV столітті розуміли, 
яку має силу віра і яку роль може 
відіграти помісна церква у на
ціє- та державотворенні, то чому 
це мають не розуміти українські 
церковні ієрархи у ХХ-ХХІ сто
літтях?

Патріархи Мстислав, Во
лодимир і Філарет можуть ви
кликати будь-яке невдоволення 
в Москві, але на українських 
землях вони заслуговують на 
найглибшу вдячність. Це — аксі
ома. На жаль, зрозуміла не всім. 
І хоч роз’яснення її є неписаним 
обов’язком національних еліт, 
першу відповідальність за це, на 
моє переконання, несе перед Іс

торією українська журналістика. 
Це мало кому сподобається, але 
не змовчу — окрім чесної журна
лістики, сьогодні ніхто в країні 
на цю роботу й не здатен.

***

Тон попівських обвинува
чень — одне, а зміст журналіст
ської роботи — зовсім інше. Хоч 
у який мікроскоп розглядай 
публікацію в «Сегодня», там не 
знайдеш і макової зернири того, 
що вичитав І. Юр’єв.

«“Отобрать все — и поде- 
лить”. Да, да. Чем-то именно 
таким, до боли знакомьім, по- 
шариковски совковьім повеяло 
от статьи “Ритуальньїе гонорари 
одесских храмов”... Логика ав- 
торов статьи, с жадностью и за- 
вистью обсасьівающих мнимьіе 

“сверхдоходьі” православних 
храмов и приводящих гневньїе 
требования “правозащитников” 
обложить классового врага тру
дового народа — Церковь — на- 
логами, поразительно близка к 
логике всем известного Поли- 
графа Полиграфовича из бесс- 
мертного “Собачьего сердца” и 
рассчитана, очевидно, на то, что 
статью не будут читать люди с 
университетским образованием. 
Под зтой статьей, кстати, со- 
вершенно свободно вместо фа-
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милий ее настоящих авторов 
Ольги Князь, Светланьї Годо- 
венко и Лилии Фещенко впо- 
лне могли бьі стоять фамилии 
их единомьішленников — Ша
рикова, Швондера и... скажем, 
пламенного борца за социаль- 
ную справедливость и обличи- 
теля “попов” Льва Троцкого, чей 
портрет не случайно красовался 
в кабинете незабвенного товари
ша Швондера».

І як тут не згадати дідуся 
Фройда із міркуваннями про під
свідомі тривоги та комплекси?

Бізнес та політика й справді 
для Московської церкви завжди, 
були пріоритетними напряг^ 
ками. Навіть у свої найкращі 
часи — під Золотою Ордою, ро
сійське православ’я не тільки 
несло слово Боже у розтерза
ний усобицям народ, виступало 
єдиною об’єднавчою силою, але 
і успішно примножувало свої 
статки. Захищена Ясою Чингіз- 
хана, церква стала міцною, бага
тою і незалежною корпорацією. 
На час утворення Московського 
царства, за твердженням інозем
них дослідників, вона володіла 
двоматретинами земельних угідь, 
а за твердженнями російських іс
ториків — всього третиною. На

веду думку одного із сучасних 
(не більшовицьких) російських 
дослідників.

«У ХІУ-ХУ ст. монастирі на 
Русі процвітали. У центрі й на 
околицях з’явилися сотні нових 
чернечих осідків. Деякі доросли 
до крупних землевласників, інші 
існували як скити чи крихітні 
«пустоші» в лісах. Там іноки тру
дом рук своїх і жили аскетично. 
А в заможних монастирях жит
тя братії зазнало разючих змін. 
Старці не жаліли сил, щоб при
множити володіння та статки. 
Вони вели торгівлю, займалися 
лихварством, а виручені гроші 
вкладали у нерухомість...»

Починаючи від Івана Третьо
го і до Петра церква і держава 
жорстко змагалися саме за зем- 
’лю та маєтності й відомо, чим це 
скінчилося. Кожен самодержець 
у свій спосіб обрізував права цер
ковного управління — Грозний, 
що за життя звався Лютим, рука
ми Скуратова задушив неслух
няного патріарха Філіппа. Улю
блениця сучасного одеського 
та кримського самоврядування 
і духовенства Катерина відбирала 
у монастирів землі. Рішучий Пе
тро перетворив Російську церкву 
на ідеологічний департамент імпе
рії. Це не образ—про департамент. 
В «Своде Законов Российской 
Империи» значилося, що найви
ща влада в Російській православ
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ній Церкві належить імператору. 
Тобто, РПЦ була не стільки релі
гійним інститутом, скільки про
відником через релігійну роботу 
ідей і принципів самодержавства, 
імперської політики. Кілька сто
літь сателітного існування, на
слідком чого була втрата церквою 
навичок самостійного життя, не 
могла не позначитися на її твер
дості у принципових питаннях. 
А головним питаннями для всіх 
церков є вибір — служити Богові 
чи Мамоні?

Згадуючи з надривом про 
зруйновані комуністами хра
ми та подвижництво владики 
Одесько-Ізмаїльської єпархії Ага- 
фангела при відбудові їх, авторо
ві Юр’єву — та і нам із вами! — не 
варто забувати ось про що. Не 
заокеанаські «агенти впливу», 
а саме Московський патріарх 
Сергій у 1927 році зрікся накла
деного на сатанинський біль
шовицький режим патріархом 
Тихоном прокляття і закликав 
до співробітництва із владою. На 
знак протесту проти цього пішли 
у вигнання кращі сини україн
ського та російського православ’я 
і заснували за кордоном свої 
церкви — Російську зарубіжну 
та Українську автокефальну. Це 
був не позірний, а справжній, сві
тоглядний розкол. Але Москов
ський патріархат і не муркнув 
про анафему...

Співробітництво з тоталітар
ним ладом, хоч би якими були 
мотиви та виправдання, є да
лебі більшим гріхом, ніж по
вернення своєму народові його 
Церкви-матері. Чи чули ми від 
Московського патріархату бо
дай покаяння в прислужництві 
сатанинському режимові? Чи не 
є своя частка провини Москов
ської патріархії, яка підпряглася 
до Сталінської колісниці, в пе
чальному мартиролозі церков? 
А за масштабами репресій Ста
лінської доби тьмяніють не тіль
ки злочини середньовічної інкві
зиції, а й німецького фашизму. Бо 
як-не-як, а Гітлер нищив у першу 
чергу чужі народи, а Сталін — 
свої, підвладні імперії.

Саме після проголошення 
патріархом Сергієм лояльносте 
до більшовицької влади розпо
чалася руйнація храмів, тоталь
ні утиски духовенства. Із 25 000 
православних церков та монас
тирів у СРСР на час хрущов- 
ської відлиги залишилося 1277, 
360 тисяч священників було ре
пресовано чи розстріляно. Пере
важно тих, хто пішов у відставку 
на знак незгоди з доктриною па
тріарха Сергія. Треба мати над
то своєрідне розуміння вчення 
Спасителя, щоб після жахів ста
лінізму жалкувати за Сталіним. 
А наступник Сергія патріарх 
Алексій — жалкував. У своєму
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посланні до православного світу 
з приводу смерте Вождя він пе
чалився: «Відійшла велика сила 
моральна. Його славні діла бу
дуть жити вічно».

Стосовно «вічно» є сумніви. 
Хоча суспільні настрої сучасної 
Росії свідчать, що симпатії до ста
лінізму зростають і набули домі
нуючого значення. Можна різно 
оцінюватит намір якутів встано
вити в своїй столиці пам’ятник 
Сталіну, реставрацію саме тієї 
станції московського метро, яку 
прикрашає панно-панегірик Ста
ліну чи марші «трухлявих» че
кістів із портретами Сталіна 
проти «переписування історії». 
Але від того, що акція «Ім’я Ро
сії», серед експертів якої був, до
речно згадати, і теперішній мос
ковський патріарх, назвала саме 
Сталіна серед перших провідних 
і найбільш заслужених діячів — 
факт.

***

Щодо «отобрать и поделить»... 
Український загал має знати, що 
саме РПЦ у цій процедурі — як 
щука в ставку з карасями. При 
кожному переділі Польщі ро
сійська церква прибирала до рук 
храми і маєтності на загарбаних 
імперією землях, вкорінялася 
на них і тут-таки оголошувала

їх своєю канонічною територі
єю. Останніми надбаннями РПЦ 
були храми на теренах Західної 
України та Білорусії, які вона 
активно «оправославлювала» із 
1946 року — після заборони 
греко-католицької церкви.

До слова, чи був у РПЦ інший 
шлях—не йти на співробітництво 
із Сталіним? Відповідь — історія 
українських греко-католиків.

Окрім суто професійної со
лідарносте — захистити право 
журналіста думати й писати, 
я не ставив перед собою у цих 
нотатках жодної мети. Перекру
чування фактів та витлумачення 
їх на свою користь, якими грі
шить вправа І. Юр’єва, мене не 
бентежать. Зрештою, хто може 
заборонити любити й обожню
вати свого владику Агафангела? 
Але якщо зайшла мова про «вра- 
зумлєніє», то його заслуговують 
в першу чергу не журналістам/ 

Хоч Собор як вищий орган 
і уже в новітній історії заборо
нив російським священикам за
йматися політичною агітацією 
та брати участь у виборах — себ
то перейматися суєтними мир
ськими справами, руські цер
ковники в Україні цю настанову 
ігнорують. Із завзяттям, гідним
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кращого застосування, вони час 
від часу то «мітингують» під 
Верховною Радою, то марширу
ють із хоругвами по Хрещатику, 
то вперто лізуть у агітатори під 
час виброчих перегонів. Засвід
чую: на кожних виборах в Одесі, 
підіткнувши поли ряс, містом 
гасають чорноризці та з іменем 
Божим агітують то за Боделана, 
то за Януковича. То їм бракує 
«руського язика», то «єдіной не- 
дєлімой». А вже щоб не дарма 
бігали, саме від Партії Регіонів 
засідає в Одеській обласній раді 
владика Агафангел, а в Одеській 
міській — ігуменя Серафима. Бо
рони Боже, щоб я навіть подумав 
про «вразумлєніє» їх печаля
ми чи болячками за порушення

Москви тощо. Хоча знайомої нам 
тріади «Один народ, одна мова, 
одна церква!» РПЦ не проголо
шувала, зміст її діяльности був 
традиційно саме такий — росій
ський народ, російська мова, ро
сійська церква. Мені вчувається 
тут міцний запах шовінізму.

Повернімося до підпорядку
вання Київського патріархату 
Москві. Воно мало не релігій
ний, а в першу чергу політичний 
характер. За допомогою Мос
ковської церкви здійснювалась 
імперська політика стирання, 
притлумлення національної іден
тичносте українців. Уже Пе
тро, назвавшись Імператором 
Всєя Русі, розпочинає боротьбу 
з українською культурною окре-

не тільки настанов Собору, а й дяішністю. Єдиним інструмен- 
основоположних заповідей. Бо /том , який він мав для цього, була
постулат «Мне отмщение и Аз^церква. 
воздам» є одним із наріжних ка- ж його 
менів християнської моралі й ба
жати зла будь-кому, навіть якщо 
це людина інших поглядів, є поза 
межами добра. Мене насправді 
цікавить інша, важливіша про
блема.

Після краху Імперії єдиним 
спільним простором для колиш
ніх слов’янських республік зали
шається простір Руської церкви.
За Союзу він був жорстко цен
тралізований, РПЦ відігравала 
в імперській ідеології свою роль 
пропагандиста провідної ролі

Справді-бо, не могли 
вельможі-невігласи чи 

армійська старшина, що пере
важно складалася з іноземців, 
«перековувати» українство, яке 
у своєму розвитку стояло вище 
хоч би тому, що мало як-не-як 
близько Дй-^зщхггків грамот
носте? Петро у 1709^рбцГвидаі^ 
щлутеизку указів, спрямованих 
на витіснення української мови 
з українських церков — «дабьі 
не бьіло различия». Забороною 
вживання української в храмах 
цар не обмежився — наказав та
кож запроваджувати російсько-
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го зразка «гражданское письмо», 
чим, власне, перебрав на себе 
роль науково-культурного цен
тру, яким того часу була Києво- 
Могилянська Академія. 1720-го 
вийде заборона друкувати в Ма
лоросії будь-які книги, крім цер
ковних. Лишалося подбати, щоб 
ці церковні книги не були укра
їнськими. Що вже було справою 
техніки — спочатку видали за
борону на навчання українською 
у Києво-Могилянській Академії, 
потім — указ про переведення 
навчання спудеїв по-російськи, 
внаслідок чого українське духо
венство брутально перекову
валося на малоросійське. 1769 
року вже не государ імператор, 
а Російська церква забороняє 
друк і використання україн
ського «Букваря». Таким чином 
коло замкнулося — українців 
звідтоді навчають так, щоб вони 
сприймали російську в церк
вах як близьку й рідну, як мову 
віри. Оце — витоки того процесу, 
який мав у різні часи різні назви: 
зближення і взаємодія культур, 
творення єдиного культурного 
простору, слов’янська єдність, іс
торична двомовність і так далі. 
Назви різні, але зміст один. Це 
початок лінгвоциду, який і досі 
дається взнаки в Україні. Ви
дима сторона його — скалічена 
лексика, дефіцит термінології 
як у гуманітарній, так і техніч

ній та природничій сферах, при
щеплена українському етносові 
й зрощена імперією меншовар
тість у мовному питанні, [ у  

Імперську силу, імперський 
ресурс, спрямований на асиміля
цію підкорених земель і народів, 
можна (із певними застережен
нями) порівняти з генетичною 
домінантою сильніших хромо
сом над слабшими. Із шлюбу лю
дини чорної (жовтої, червоної) 
раси з людиною білої раси ні
коли не народжуються білі діти. 
Після схрещення червоних тро
янд із білими — зникнуть саме 
білі троянди, а проміжні види 
рано чи пізно дають червоне по- 
томство. Найбільш породисті ві
вчарки не народять вовка, а вовк, 
скільки його не тримай у клітці, 
вже в другому поколінні на волі 
стає справжнім сіроманцем. Що
йно будь-який етнос із найслав- 
нішою історією втрачає силу до 
опору перед прибульцями, іде на 
поступки в чільних для самовиз
начення позиціях — мові, історії 
чи культурній спадщині — при
речений. Україна і українці де
монстрували фантастичну волю 
до самозбереження протягом 
350 років. Ми зазнали на цьому 
шляху величезних, непоправних 
втрат і втрат поправних. Гіркою, 
звичайно, була втрата церкви як 
інституту духовного прихистку, 
моральних засад нації. Але якщо
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є віра — церква буде. І розпоча
тий у суспільстві діалог про від
родження Української помісної 
церкви є одним із найважливі
ших для становлення суверен
ної держави. Не мною сказано — 
якщо дбатимемо не про душу, 
а про хліб, не матимемо ані душі, 
ані хліба.

Аналізуючи «стирание раз- 
личий», звернімо увагу на дати. 
Початок наступу на українську 
ідентичність — 1709 рік. Це рік 
Полтави, рік української трагедії. 
І саме це пояснює царську не
самовиту лють, жадобу помсти 
за спробу Івана Мазепи вирвати 
свою націю із пазурів хижака. Це 
також ілюстрація правильного 
розуміння Петром першопричи
ни вчинку Мазепи — існування 
вільного духу, генетичного по
клику українців до суверенного 
життя. Імперська влада якийсь 
час була приспана зовнішньою 
покірністю хохлів, жадібністю 
української шляхти до чинів 
та інших милостей. Розумовсько- 
го, приміром, вони привели до 
особливої близькости з царською 
персоною, а Прокоповича — до 
прийняття державних стратегій... 
Але цього разу імперська влада 
перестрашилася — Україна може 
відірватися від метрополоії. При
рощення величезної території, 
більшої за будь-яку європейську 
країну, вимагало знищення усіх

до однієї можливостей відокрем
лення України. І всі ці небез
печні для імперії можливості ле
жали в царині духовного життя 
України. Успіх Москві дався не 
відразу — майже сто років, три 
цикли зміни поколінь витрачено 
на нищення національні еліти, 
вольности Козацької України. 
І головною дійовою особою — 
повторю ще раз — у цьому про
цесі була Російська церква.

Рубіжного для України 1786- 
го року Київський митрополит 
С. Мисливський видає наказ, щоб 
у всіх церквах дяки й священни
ки молились і правили «голосом, 
свойственним российскому на- 
речию».

***

Вибір церкви як інструмен
та зросійщення України, на мою 
думку, був не випадковим. Мені 
навіть здається, що якби йшлося 
про іншу країну, імперська влада 
могла б вдатися до примітивні
ших технологій. Зокрема, під час 
колонізації Туркестану з досвіду 
поневолення України були вико
ристані тільки підкуп, брутальне 
застосування сили та цинічне ви-
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користання міждержавних угод, 
у яких Московія легко йшла на 
будь-які умови, бо ніколи не зби
ралася їх виконувати. Задовго до 
того, як Бісмарк скаже, що до
мовленості з Росією мають мен
шу ціну, ніж папір, на яких вони 
записані, цю гірку істину засвої
ли й Україна, і Середня Азія.

Україна — насправді христи
янська країна. Релігійні почуття 
українців були щирими, авто
ритет священика для них стояв 
вище за страх перед вельмож
ним чи не вельможним владцею, 
і саме через церкву можна було 
найпростіше впливати на суспіл- 
ні настрої та змінювати суспіль
ну свідомість народу. Якщо хтось 
захоче порівняти релігійність 
поневолених і поневолювачів, це 
нескладно зробити. Досить почи
тати провідних і шанованих у Ро
сії філософів, мислителів, пись
менників. Якщо виокремити 
спільне в роздумах Чаадаєва, Бє
лінського, Салтикова, Леонтьєва, 
Тютчева, Блока, Ключевського, 
Соловйова, Покровського, Роза- 
нова, Гіппіус, Булгакова, Бердяє- 
ва, Горького і так далі й таке інше, 
то цим спільним буде вражаюче 
відкриття — ментальність русь
ких далека від християнського 
самовідчуття, вона швидше ате] 
їстична, належність росіян ді 
церкви здбільшого формальна, 
з остраху перед владою. Названі

: Леонід^Ка^глюшний

імена — не список ворогів Росії, 
а її гордість, її духовні скарби. І як 
доказ, що християнство для росі
ян було радше поверховим, аніж 
глибинним та істинним, свідчить 
той дикий захват, із яким нарід 
у Росії кинувся нищити храми, 
палити іконостаси й церковні 
книги, збиткуватися над свяще
никами після революції 1917-го 
року. Безумовно, було б блюз
нірством не визнати, що такі самі 
події відбувались і в Україні. Але 
масштаби — інші. А географія 
богоборства підказує: варварство 
меншою мірою спостерігалося ра /  
Правобережжі, серед селян. \^У'

За матеріалами сучасних ро
сійських дослідників повернен
ня населення Росії до віри після 
семи десятиліть безбожжя від
бувається доволі складно й су
перечливо. Із православ’ям іден
тифікує себе заледве 10 відсотків 
росіян. У перекладі на цифри — 
близько 15 мільйонів. Разом 
із тим у деяких федеральних 
округах, зокрема у Поволжі, три
ває активний і мало зрозумілий 
мені процес переходу православ
них в іслам. Які причини і які 
масштаби ісламізації — судити 
важка Але якщо кинути оком 
неросійське прикордоння, то,1 за 

/винятком західних земель, наша 
сусідка перебуває в оточенні му
сульманських країн. І хай вони 
далекі від фундаменталізму, але
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таке оточення не може не чинити 
певного, в тому числі й психоло
гічного тиску на Росію. Перехід 
етнічних росіян «в мечеть» може 
набути тієї сили, що «Третій 
Рим» перетвориться з часом на 
заднє подвір’я ісламського сві
ту — є і такі прогнози.

Серед країн КРС Україну ви
знають найбільш релігійною кра
їною, до віруючих себе зараховує 
більшість населення, у цифрах 
це щонайменше 23-25 мільйо
нів. Переважна більшість із цьо
го числа — православні. Уявіть 
тепер, який вигляд матиме без 
України Московська церква.

І ось питання, на яке побою
ється шукати відповіді сучасна 
політична думка: чим є РПЦ 
для України, і чим є Україна для 
Руської Церкви?

Якщо не лукавити, то РПЦ, 
хай би вона формально сто ра
зів змінювала назву, так і зали
шається імперськи форпостом 
в Україні. Настирлива пропаган
да старих формул «славянско- 
го единства», «великого общего 
прошлого», «перевіреного сто
літтями братерства» — уламки 
імперських міфів. Розрахунок 
тут найперше — на незнання 
широким українським загалом 
власної історії, чорної ролі РПЦ 
в нищенні національної само- 
свідомости українців. Тільки за
вдяки цьому незнанню активно

експлуатується теза про «перепи
сування» історії, яку одна катего
рія політиків та пропагандистів 
нав’язує суспільсту через дурість, 
інша — з підлосте. Залишаючись 
по суті пропагандистським під
розділом російської влади, РПЦ 
чесно і сумлінно дбає про від
родження Великої Росії, відро
дження російського духу й вели
чі. І в межах Росії ця діяльність 
заслуговує на високу оцінку 
та подяку. А на українських зем
лях? Чи чув хто, щоб російське 
(в УПЦ МП) духовенство підри- 
мувало національне відроджен
ня в Україні? Щоб, спокутуючи 
гріх зросійщення нашого народу, 
гріх нищення нашої культури, 
по-християнському визнало іс
торичні провини й закликало ет
нічних росіян вивчати українські 
мову та культуру як запоруку 
суспільної злагоди? Якщо вони, 
звичайно, збираються жити не 
в російській колонії. Воістину: 
«Вьі нашей земли не считаете 
раєм, а краєм пшеничним, чу
жим караваем...»

Хоч би до якого красномов
ства вдавалися московські про
пагандисти в рясах та клобуках, 
але вони дбають не про Україну 
і її відродження. Так сталося, що 
в розпал ганебної кампанії про
кльонів я був у невеличкому 
прикарпатському містечку. Що
дня, проминаючи місцеву церкву,
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я бачив скромний пам’ятник — 
металевий хрест та меморіаль
ний камінь із лаконічною епіта
фією «Борцям за волю України». 
Щонеділі служба Божа у цій 
церкві розпочиналася Молит
вою за Україну. Ця церква дба
ла й завжди дбатиме про наші 
душі й нашу країну. Вона — наша 
Саме така церква й потрібна за
раз Україні, саме така церква 
відродить, воскресить україн
ську душу. Вона відкрита серцем 
до кожного, хто прийде до неї 
з любов’ю до своєї землі та пова
гою до чужої. Я не стою на тому, 
що в Україні не можуть існувати 
інші церкви чи храми. Вони не 
суперечать ідеї відродження. Але, 
погодьтеся, визнавати чужинця 
господарем у своєму домі та по
турати його амбіціям — це при
ниження.

Батьківщина, як зітхнув ко
лись поет, є дуже важкою робо

= Леонц^-КаДелюшний

/
тою. Вона не будується змахом 
чарівної палички, навіть коли 
доба і народжує такого чарівника. 
І немає у світі жодної щасливої 
країни, наріжним каменем у під
валинах якої не стояла б віра. Не 
важливо яка, але віра. Ремствую
чи на негаразди, що супроводжу
ють наше суверенне життя, чи 
замислюємося ми, який закла
дено підмурівок для держави? 
Чим скріплено його камені? І чи 
розуміємо нарешті, що ніколи 
не було й ніколи не буде такого, 
щоб державу будували герої чи 
титани, а народ сидів осторонь 
і знуджено чекав на входини. =

Мене найбільше вразило в іс
торії з прокльонами трьох незна
йомих мені журналісток, що на 
їхній захист не піднявся ніхто — 
ні колеги, ні політики, ні те насе
лення, яке претендує на звання чи 
то народу, чи нації.
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Українська громада 
Квебека

Існує міф, що українська 
діаспора Канади дуже потуж
на (куди там італійській мафії!). 
Її слухається уряд. Вона кон
тролює громадське життя. І всі 
канадці від Ньюфаундленда до 
острова Ванкувер знають, хто 
такі українці й чого вони хочуть. 
Розбудиш канадця посеред ночі, 
спитаєш: «Хто такий Тарас Шев
ченко?» — і він почне співати 
«Заповіт».

Істина, як завжди, прозаїчні- 
ша.

1) . Українська громада — вели
ка, добре структурована, з певни
ми фінансовими можливостями. 
В неї — мережа церков, будинків 
культури, таборів відпочинку 
тощо.

2) . Значного впливу на ка
надську політику громада не має. 
У парламенті й у пресі Україну 
згадують не частіше за інші краї
ни.

3) . На загал канадці мало зна
ють про Україну та українців. 
Особливо східні канадці. Дехто

взагалі не підозрює, що в країні 
є якась там українська діаспора. 
Ті «східняки», що бували у Аль
берті, Саскачевані чи Манітобі, 
чули, що українці таки існують. 
Але й вони щиро впевнені, що 
«ріего§із» (як тут називають варе
ники) — це така західноканадська 
страва.

«Три самотности»

Українська громада не є моно
літною і ніколи нею не була. У од
ному лише Монреалі діє близько 
30-ти українських організацій, 
при тому, що лише 5 тисяч меш
канців Квебека вважають укра
їнську рідною мовою (див. всека- 
надський перепис населення 2006 
року, ЬіІр://\\пл^40.з(;а(:сап.§с.са/ 
І02/сзі;01/бето 1 іЬ-їга.1ійп).

Українська імміграція скла
далася з чотирьох хвиль. Перша 
почалась у останніх десятиріччях 
XIX століття. Більшість іммігран
тів їхали з Галичини та Буковини 
(східні ж українці тоді емігрували
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ькаліна Волгу, на Далекий Схід та до 
Середньої Азії). Були вони, пере
важно селянами. Основна маса 
їхала до Західної Канади, де уряд 
роздавав землі на пільгових умо
вах. Але чимало оселилося й на 
сході, зокрема — у Квебеку. Ледь 
влаштувавшись, новоприбулі 
«виписували» з України свяще
ника. Церкви спочатку орендува
ли в інших народів. Потім почали 
будувати свої. Навколо церков 
складалися громади. Під час Пер
шої Світової чимало цих людей 
було інтерновано у концентра
ційні табори: вони були піддани
ми Австро-Угорщини, а Канада 
воювала на боці Антанти.

Друга хвиля розпочалася 
у двадцяті. До галичан та буко
винців додалися волиняни. Як 
і раніше, селяни їхали за кращою 
долею. Але окрім економічних, 
з’явилися й політичні іммігранти.
Тисячі людей від Сяну до Дону 
були розчаровані поразкою ви
звольних змагань. Багато хто мав 
втікати від переслідувань як ра
дянської, так і польської владну/доном вважався «зрадою».
Після громадянської війни кілй^ У повоєнній Європі було" важ-

Сходу часто вважали себе росія
нами і інтегрувалися до «біло»- 
імміґрантської громади. Ці люди , 
чимало зробили для становлення ' 
російських церков, російських бі
бліотек, російських культурних 
центрів. Ця тенденція продовжу
ється дотепер.

Повернемось до української 
громади. По війні Європа дуже 
змінилася. Іммігранти 1920-х 
психологічно відрізнялися від по
передників. «Старі» ж іммігранти 
потроху «канадизувалися» і втра
чали контакт з батьківщиною. 
Між двома хвилями виникали 
непорозуміння. А тут ще, років за 
20, ринула третя хвиля.

Після Другої Світової сотні 
тисяч українців опинилися за За
ході. Частина з них були ідейними 
борцями за незалежність — «бан
дерівцями» чи «мельниківцями». 
Більшість же становили ті, кого 
примусово вивезли до Німеччи
ни, військовополонені, та й про
сто біженці. Назад дороги не було: 
вже сам факт перебування за кор^

ка мільйонів колишніх підданих 
Російської імперії опинилися 
у вимушеній еміграції. Серед них 
було чимала українців.

Про це мало згадують, але 
чимало українських іммігран
тів не усвідомлювали себе як 
таких. Українці великих міст

ко: бідність, руїни, нестача най- 
необхіднішого. Роботи не виста
чало. До того ж, діяли радянські 
репатріаційні комісії. Людей на
магалися «повернути» усіма за
собами — легальними чи ні. Інко
ли просто викрадали і примусово 
відправляли до СРСР. Там на
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репатріантів чекав табір — у най
кращому випадку.

Тисячі біженців рушали до Ав
стралії, Штатів, Бразилії, Чилі... 
і звісно ж, до Канади. Зокрема до 
Квебека.

На цей час перша українська 
хвиля вже асимілювалася, або ж 
змішалася з другою. Але друга 
була ще активна. Як і слід було 
чекати, третя хвиля з нею не поро
зумілася. «Аксакали» хотіли, щоб 
їх слухались, вважали за старших. 
Вони ж бо у Канаді давно, усе зна
ють, піднімали громаду, будували 
церкви...

Новоприбулі ж пережили ві
йну, бачили багато горя і вважали 
себе не менш досвідченими, аніж 
попередники. Були вони молоді, 
енергійні.

Чому б, наприклад, не створити 
українську ощадну касу? Створи
ли. Та не одну, а цілих три! По ві
йні, засновники якийсь час жили 
у Франції, тож знали французьку. 
Це наштовхнуло їх на ідею співп
раці з квебекцями. У тих вже 
була мережа кредитових спілок — 
Еебегаїіоп без саіззез рориіаігез 
Ое]агбіпз (Федерація народних 
кас Дежарден). Саме там трима
ла гроші більшість франкофонів. 
Українські каси увійшли до Фе
дерації. Прийняли їх не відразу: 
за правилами Дежардену, клієн
тами мали бути лише католики. 
Половина ж українців була пра

вославними. Але згодом керівни
цтво пішло на поступки.

Звісно, у наші часи ніхто вже 
не звважає на релігію клієнта...

Це лише один з багатьох при
кладів. Тоді, у 1950-ті, українське 
життя у Монреалі цвіло. І не тіль
ки у Монреалі...

Багато українців оселилися 
також у Абітібі, на півночі Квебе
ка. Там їх охоче брали на шахти. 
У краї діяли українські недільні 
школи і навіть українська радіос
танція. Українська церква збере
глася донині. Але українців там 
вже нема. Діти «першопроходців» 
не хотіли працювати на шахтах. 
Вони були канадцями, з чудови
ми англійською та французькою, 
з повного шкільною освітою. Тож 
переїжджали до Онтаріо, де тепло, 
де людно, де університети і квалі
фікована робота.

Значна українська громада іс
нувала у Оттаві. Відтоді можна 
припустити, що частина з її чле
нів жила у Гатіно — квебекському 
місті, яке відділене від федераль
ної столиці лише річкою.

У деяких книжках з історії 
міста Квебек можна знайти фо
тографію «східноєвропейських 
іммігрантів» в українських на
ціональних костюмах. Фото
графія датована кінцем 1940-х — 
початком 1950-х. Але помітної 
української громади у місті Кве
бек не було. Не було їх і на біль-
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шоста території провінції. Це сто
сується й інших іммігрантських 
громад — принаймні до 1970-х 
років.

До 60-х років XX століття 
франкомовне суспільство було 
закрите і патріархальне. Боячись 
асиміляції, воно намагалося змен
шити контакти з «чужинцями». 
Нечисленна квебекська еліта на
магалися зашкодити розселенню 
іммігрантів поза Монреалем. На
слідки такої політики дорого ко
штували квебекцям. Якщо у ре
шті Канади потомки іммігрантів 
злилися з більшістю населення, 
то у Квебеку вони англізувалися. 
Інтеграцією іммігрантів до фран
комовного суспільства зайнялися 
лише у 1970-ті роки. На той час 
більшість українців уже влилися 
до англоканадської спільноти..

Йшли роки. Українці потрохи 
асимілювалися. Звісно, вони три
малися громади, ходили до церк
ви, відправляли дітей до україн
ських скаутських таборів (СУМ, 
Пласт)... Але зв’язків з Україною 
було мало. А навколо жили інші 
народи, цвіло інше життя. Не мож
на завжди жита лише спогадами 
про Батьківщину. Треба інтегру
ватися. І вони інтегрувалися.

Діти іммігрантів ще зберігали 
український менталітет. Мента
літет третього покоління вже був 
суто англоканадським. Вони зна
ли українську і вчили українську

культуру. Але реакція, цінності, 
світогляд були вже північноаме
риканськими. Це природній про
цес. Зупинити його неможливо. 
Та чи й треба?

Є у Канаді такий вираз: «беих 
зоІШкіез» («дві самотноста»). Річ 
у тому, що англоканадці й кве- 
бекці становлять два різні наро
ди. Живучи у одній країні, кожна 
група залишається у своєму всес
віті, у своїй культурі. Тому їх і на
зивають «двома самотностями».

За аналогією, три хвилі укра
їнської імміграції почали назива
ти «три самотноста» (див. статтю 
Яреми Келебая «Три самотності: 
історія українців у Квебеку по
між 1910 і 1960.» Уагета Сге§огу 
КеІеЬау. Без Тгоіз ЗоІШкіез: 
Б’НізГоіге без ІІкгаіпіепз аи 
ОдеЬес епіге 1910 еї 1960 <Ьйр:// 
циеЬес-икгаіпе.сош/ІіЬ/циеЬес/ 
ГгоІ5_50ІіГибе5_іпГго.Ьі;пі1>)

Зненацька, до перших трьох 
самотностей додалася четверта.

Четверта хвиля

У 1970-ті з України емігру
вало чимало людей. Але майже 
всі вони були єврейського по
ходження. Вони не вважали себе 
українцями, а діаспоряни не вва
жали їх за своїх. Українська, як 
і єврейська самоідентифікація 
мали етнічний, а не географічний
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характер. Тому ту хвилю не мож
на вважати за «четверту».

Справжня Четверта хвиля по
чалася наприкінці 1980-х. Вигля
дало це так: дівчина чи хлопець 
(а інколи й старий вуйко) їхали 
до двоюрідної бабусі, чи троюрід
ного дядька, чи чоториюрідного 
племінника, які жили у Канаді. 
Подивившись навколо, вони ви
рішували залишитись. Це роби
лося у різні способи: було чимало 
напівофіційних варіантів. У наші 
часи це було б значно складні) 
зробити. і

Також багато хто приїжджав 
за біженськими програмами: за 
радянських часів, США та Кана
да мали спеціальну програму для 
українських католиків та про
тестантів. Але СРСР розпався, 
а Україна отримала незалежність. 
Помітивши це, Канада виклю
чила наших католиків зі списку 
переслідуваних. Протестантів, до 
речі, також.

У ті часи, стратегія була про
ста: доїхати до Канади, а далі вже 
якось зачепитися. Багатьом це 
вдалося.

Вже на початку 1990-х з’я
вилися перші «економічні іммі
гранти». Канада — одна з неба
гатьох багатих країн, куди мож
на іммігрувати цілком легально, 
з перспективою отримати гро
мадянство за 3-4 роки. Для цьо
го треба бути молодим (до 40-42

років), здоровим, мати вищу осві- 
ту) потрібний у країні фах (з до
свідом роботи), знати мови. За 
кожен з цих чинників нарахову
ються бали. Якщо їхня сума пе
ревищила певний поріг — можна 
отримати статус постійного меш
канця. Щоправда, треба ще мати 
гроші на перші часи (кілька тисяч 
доларів). Усі формальності треба 
проходити поза Канадою. Вони 
можуть зайняти кілька років.

Коли наші люди розібралися 
у цій системі, імміграція почалася 
по-справжньому.

Як і завжди, Четверта хвиля 
не завжди розумілася з попере
дниками. Перші три хвилі розді
ляло лише кілька років (щоправ
да, важких і кривавих). Четверта 
хвиля з’явилася після 45-річної 
перерви.

Діаспоряни — у загальній 
масі — мали достатньо приблиз
не уявлення про те, що діється 
на батьківщині. Вони мріяли про 
Україну, яку знали колись. Або ж 
прр-яку розповідали батьки, діду

з і  та «друг командант» на «табо- 
рівці». Цієї країни вже не існує.

Новоприбулі ж знали сучас
ний стан речей, але погано уяв
ляли, «як було колись». Ще гірше 
вони знали неписані правила діа
спори.

Керівниками громади були 
люди вже немолоді. У еміграції 
вони провели більшу частішу
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життя. Відносини складалися ро
ками. Є багато тонкощів, багато 
політики. Багато й анахронізмів.

Новоприбулі ж мали енергію 
і бажання працювати. Все вони 
хотіли змінити, модернізувати. 
Чому, наприклад, поділяти гро
маду на православних та католи
ків? Чому не провести у Монре
алі український фестиваль, щоб 
і інші народи знали про нас? 
Чому не відремонтувати старень
кий дім культури і не влаштувати 
там, скажімо, комп’ютерний клас 
для дітей?

Реформізм викликав опір. Но
воприбулі списували його на кон
серватизм діаспорян. Діаспоряни 
ж — деякі, але не всі — бачили 
у новоприбулих «синів радян
ської системи»: «у Бога не вірять», 
«до церкви не ходять», «комуніс
тичні», «зрусифіковані»... У від
повідь на реформаторські пропо
зиції, новоприбулий міг почути: 
«Ти тут не у комсомолі!».

Та й на побутовому рівні не 
завжди розумілися. «Хто з вас не 
споглядав в українських школах, 
як батьки, чекаючи на дітей, го
динами говорять: місцеві українці 
між собою англійською, даючи по
ганий приклад своїм дітям, а ново
прибулі між собою — українською. 
І ці дві групи майже не спілкують
ся одна з одною.» — писав у 1998 
році Микола Кулішов, один з ак
тивістів Четвертої хвилі.

Але з часом співпраця на
лагодилася. Один з прикла
дів — щорічний Український 
фестиваль у Монреалі. Він про
ходить щоосени, з 1999 року. 
Новоприбулі та діаспоряни го
тують його разом, «плечем до 
плеча»...

До речі, більшість діаспорян — 
люди цілком толерантні. Вони 
добре пам’ятають власні розбіж
ності з довоєнною хвилею. Часто 
вони підбадьорюють «новачків» 
і шукають порозуміння.

Квебекський парадокс

Усе, що написано дотепер, 
справедливо для всієї україно- 
канадської громади. Але квебек- 
ське українство має свої особли
вості. Щоб їх зрозуміти, треба 
знати історію Квебека.

У ХУІІ-ХУІІІ століттях схід 
сучасної Канади був колонією 
Франції. На території сучасного 
Квебека з’явилося помітне фран
комовне населення. З часом воно 
перетворилося у окрему націо
нальність. Спочатку цих людей 
називали канадцями, потім — 
франкоканадцями, а з 1960-х ро
ків — квебекуа (ІЄ5 ()иеЬесоіз). 
Квебекуа — нащадки французь
ких колоністів — і сьогодні скла
дають близько 80% населення 
Квебека.
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У 1763 Канада відійшла до Ан
глії. Англійська стала мовою біз
несу та державної адміністрації, 
а пізніше — й технічної докумен
тації. Майже всі великі компанії 
були англомовними. Майже всі 
менеджерські та офісні посади 
займали англомовні. Значна час
тина вивісок була англійською. 
У найкращих магазинах продавці 
не володіли французькою. У де
яких магазинах персоналу забо
ронялося говорити французькою 
з клієнтами. Квебекуа ж були 
переважно робітниками та селя
нами.

Не дивно, що за таких умов 
більшість іммігрантів інтегрува
лася до англоканадського сус
пільства. Авжеж: англійська — 
мова офісів, французька — мова 
фабрик. Але й на фабриках іЬе 
Ьозз говорить англійською...

До того ж, франкоканадське 
суспільство було консервативне 
і закрите у собі. Боячись асиміля
ції, воно відштовхувало від себе 
«чужинців». Про інтеграцію іммі
грантів не йшлося.

Пізніїне, квебекці дорого за
платили за цю необачність. Іммі
гранти — українці, італійці, поля
ки, греки, євреї, литовці, китайці, 
німці — віддавали дітей до англій
ських шкіл. Після шкіл діти зали
шалися у англомовному серед
овищі. Французької вони часто 
не знали — та й не бачили від неї

великої користи (як це донедавна 
було з українською в Україні).

Тож, на відміну від інших про
вінцій, українці інтегрувалися не 
у домінуючу спільноту, а у іншу 
національну меншину — щоправ
да, панівну.

У 1960-ті-1970-ті роки у Кве
беку відбулася так звана Тиха 
революція. Франкомовне сус
пільство швидко модернізувало
ся. З патріархально-релігійного, 
суспільство перетворилося на су
часне, світське, освічене, відкрите. 
Почалася боротьба за захист фран
цузької мови. У 1977 було прийня
то Хартію французької мови (так 
званий «Закон 101»). Відтепер усі 
вивіски мали бути французькою. 
Французька стала робочою мовою 
великих фірм. Кожен магазин чи 
ресторан мав надавати послуги 
і французькою також. Кожен лікар 
мав володіти французькою. Право 
на безкоштовні англійські школи 
мали лише ті, в кого батько чи ма
тір вчилися у школі цією мовою. 
Квебекуа та іммігранти могли від
дати дітей тільки до французьких 
шкіл.

Англомовне населення сприй
няло цей закон дуже болісно. 
Хартію називали «дискриміна
ційною» чи навіть «расистською». 
Десятки тисяч англомовних пере
їхали до інших провінцій.

Інтегровані до англомовної 
громади українці цілком поділя
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ли такі погляди. Кажуть, що ко
лись у Монреалі жили ЗО тисяч 
українців. Після «Закону 101» 
та двох референдумів щодо не- 
залежности Квебека ця цифра 
значно зменшилася. За останнім 
переписом населення, тільки 8 ти
сяч монреальців вважають укра
їнську рідною. І це — враховуючи 
новоприбулих іммігрантів!

Ще й тепер значна частина 
монреальських діаспорян не
гативно ставиться до мовних 
законів і до більшости проя
вів квебекського націоналізму. 
Можливість незалежносте Кве
бека вони сприймають, як ката
строфу. У цьому — українсько- 
монреальський парадокс. Люди, 
які виступають за тотальну украї
нізацію України, за її повну неза
лежність від Росії та Польщі, які 
виховуються на спадщині УПА, 
різко міняються, якщо заговорити 
про національні права квебекців.

Так чи інакше, більшість «ста
рої» громади — англомовна, а для 
більшости населення провінції (і 
Монреаля) повсякденна мова — 
французька. Наприклад, сайт 
того самого Українського фес- 
тиваю у Монреалі (Ьйр://\^г\у\у. 
икеі'езїтопГгеаІ.огд/) — тіл ьк и  
англійською. Французької версії 
не передбачено.

Навпаки, новоприбулі інте
груються до франкомовної спіль
ноти. їхні діти йдуть до фран

цузьких шкіл і часто говорять між 
собою французькою.

Попри це, контакти поміж 
українцями та квебекцями три
вали і тривають. У 1950-ті роки 
українці Абітібі брали участь 
у параді на День Св. Івана Хрес
тителя — квебекське національне 
свято. У той самий період Укра
їнська народня каса Монреалю, 
як уже зазначалося, увійшла до 
Ребегаііоп без саіззез рориіаігез 
Бе)агсііпз (найбільшої франко- 
канадської федерації кредито
вих союзів). У другій половині 
1970-х, правляча тоді Квебекська 
партія (сувереністи) простягну
ла руку національним громадам, 
щоб залучити їх до «квебексько
го проекту». Було надруковано 
україно-французькі словники 
та підручники (деякі дотепер ле
жать у архівах діаспори). Укра
їнці теж намагалися перетворити 
квебекців на союзників: франко
мовна книжка 1970-х років розпо
відає про «еїЬпосісІе еп ІІкгаіпе».

Поміж українцями та квебек
цями багато мішаних шлюбів, ба
гато дружніх зв’язків. Ця тенден
ція поширюється.

Просто життя

Щоб докладно розповісти про 
«Український Монреаль», не ви
стачить і кількох томів. Треба
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було б перелічити усі українські 
організації — діючі та колишні. 
Переказати їхню історію. Роз
повісти про видатних активістів. 
Навести статистику за різні роки. 
Зібрати свідчення та спогади. Пе
речитати десятки книжок, газет, 
державних звітів. Може, й зна
йдеться дослідник, який це зро
бить. Я не цю роль, на жаль, не 
претендую. Тому просто поділю
ся враженнями...

Колись українці — як і інші 
іммігранти — жили коло буль
вару Сен-Лоран (Заіпї-Ьаигепі;). 
На заході ж и л и  багаті англо
сакси, на сході — бідні франко- 
канадці, а іммігранти селилися 
«на кордоні» між ними. У 50-ті- 
60-ті українці почали переселяти
ся на схід, до нового району Роз- 
мон (Козетопі). Вони купували 
двоповерхові хати. На першому 
поверсі жили самі, другий здава
ли іншим українцям, а у задньо
му дворі садили город. Сусідами 
були квебекуа, італійці, поляки...

Інші оселилися у Ляшін 
(ЬасЬіпе), на південному заході. 
З часом там з’явився «Ьоиіеуагсі 
ЗЬеусЬепко».

У Розмоні тихі вулиці і високі 
дерева. Там затишно, але не нуд
но. На вулицях достатньо людно.

На перехресті Сен-Мїшель 
і Бельшас — відразу дві україн
ські церкви: одна — православна 
(Катедра Святої Софії), інша —

греко-католицька (Успіння Бо
жої Матері). За православною — 
парк. Він називається «рате 
сіє Шкгаіпе». Поруч — «гие сіє 
Шкгаіпе». Вуличка зовсім корот
ка — жоден будинок не виходить 
на неї фасадом. Відтоді ніхто не 
може сказати: «Я живу на Україн
ській вулиці». Але все одно при
ємно.

Щоосени у парку проходить 
Український фестиваль. Спек
таклі, танці, урочиста частина. 
Кіоски з варениками та сувеніра
ми. Пиво. І звісно — спілкуван
ня. Краще місце, щоб розшукати 
старих знайомих і зустріти нових! 
Весь український Монреаль тут! 
А ще — купа гостей інших націо
нальностей, усіх кольорів шкіри, 
зі всіх континентів. Всім подоба
ється. Кращої реклами Україні 
годі й придумати.

За квартал — будинок «Спіл
ки української молоді (СУМ)». 
Спілка діє у Монреалі з кінця 
1940-х, тому деякі активісти вже 
на пенсії. На першому повер
сі — синьо-жовта вивіска: «Укра
їнська народня каса» (зіс). Ра
ніше була ще одна каса — якраз 
напроти. Але у 2005 році вони 
об’єдналися і друга каса переїхала 
до першої. Була ще третя — імені 
Мазепи. Але та ще раніше злила
ся з однією з перших. Усі три каси 
виникли у 1950-х. «У перші роки 
робота просувалася туго» — пише
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історіограф «мазепинської» каси. 
Але потім справа пішла. Йде й до
тепер.

Каса є членом руху Дежар- 
ден (Ьир://АУ\у\у.сІе$]агсІіпз.сот). 
Тому кожен клієнт отримує при
вілеї й у всіх інших касах федера
ції, по цілому Квебеку (пільгові 
умови обміну валют, користуван
ня банкоматами тощо).

Менш ніж за квартал — Ук
раїнська суспільна служба Мон
реаля. Сам я до неї не звертався, 
але кажуть, що допомогти вона 
таки може. Трохи далі — продо
вольчий магазин пані Житин- 
ської. «Європейські продукти». 
Є, зокрема, ціла колекція добрих 
ковбас. «У нас вже закрито, але 
я патріотка» — сказала власниця, 
коли я був постукав до закритої 
крамниці і заговорив українською. 
І продала таки смачний хліб.

Ще за квартал, на розі Сен- 
Мішель та вулиці Беланже — пі- 
церія «Зііуа». Піца там стандартна, 
але власник — колишній киянин 
Діма. А майже всі робітники — 
або українці, або російськомовні 
з різних країн. Багато хто встиг 
там попрацювати у перші місяці 
імміграції.

Недалеко звідти — й україн
ський притулок для старих. Тре
ба сказати, що у Канаді ці устано
ви відрізняються від радянських. 
«Резиденції для старших людей» 
більш нагадують санаторії чи го-
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телі. Комфортабельні індивіду
альні номери, кімнати відпочинку, 
медичний огляд, якісна їдальня...

А навколо — італійські, таїтян
ські, квебекські, польські, китай
ські, арабські магазини, їдальні, 
клуби... У Монреалі немає мо- 
ноетнічних районів. Усі народи 
живуть впереміш. «Український 
район» значить лише те, що там 
багато українців (але не біль
шість). У «італійському» — бага
то італійців. У «таїтянському» 
гаїтян. Але не тільки їх.

Наприклад, Будинок УНО 
(Української національної органі
зації) стоїть посеред району орто
доксальних євреїв, на розі вулиць 
НиісЬізоп і ЕаігтоипГ. Взимку 
і влітку, у мороз і у спеку навко
ло ходять хасиди у довгих чорних 
каптанах і хутряних шапках.

Будинок УНО — місце осо
бливе. У ньому справді є душа, 
є історія. Там зовсім особлива 
атмосфера. Все навколо пахне 
Минулим. Старовинні меблі, ста
рі книжки. Стіни прикрашено 
копіями повідомлень про про
голошення на території «був
шої Австро-Угорської Імперії» 
Західно-Української Народної 
Республіки. А ось — портрет мало 
відомого українського терориста, 
повішеного польською владою 
у 1929 році. «Я свідомий свого 
діла і своєї кари, — сказав він на 
суді. — Я революціонер і націона

Сучасність



Українська громада Квебека

ліст». Ось так і загинула людина... 
Хто б про нього згадав, якби не 
отой старенький портрет у Бу
динку УНО?

А фотографії 1950-х років? 
Ось якийсь бенкет. Ціла купа лю
дей. Усі молоді, симпатичні. Чо
ловіки у добрих костюмах, жінки 
у гарних сукнях. Український 
Монреаль... Де тепер ці люди?

У маленькій кімнаті збира
ється Товариство допомоги ім
мігрантам «Зустріч». Товариство 
було засновано у Монреалі у 1997 
році групою новоприбулих. Три
мається воно на ентузіазмі купки 
активістів. Але допомогло бага
тьом. Щоправда, не матеріально, 
а психологічно. У перші роки 
імміграції коло спілкування до
сить вузьке. Тому дуже важливо 
просто зібратися, поговорити... 
Власне, так все й починалося. 
Католицький священик отець 
Володимир Вітт почав збира
ти новоприбулих. Люди просто 
пили чай з печивом, спілкували
ся... Пізніше виникла організація. 
«Зустріч» влаштовує пікніки, екс
курсії до інших міст, дискотеки, 
свята. Бере участь у організації 
Українського фестивалю.

Є там і актовий зал. Навіть 
тиша у ньому якась урочиста... А у 
підвалі — приміщення для танців. 
На Новий рік там відбувається 
вечірка. Прийти можуть всі. Тре
ба лише заплатити за вхід, прине

сти свою їжу та горілку. Правда, 
бажано зарезервувати місце. Бо, 
наприклад, на зустрічі 2002 року 
було стільки люду, що столи на
крили навіть у бібліотеці!

На свято приходять цілими 
сім’ями. Але дуже багато молоді... 
Танці, їжа, спілкування...

Це стосується й інших «укра
їнських дискотек», які тут нази
вають «Забавами». «Забави» про
водять скрізь — в УНО, у будинку 
СУМ і навіть у підвалах церков!

У канадських церквах при
йнято після служби спускатися 
до підвалу і разом пити каву. Цю 
звичку перейняли й українці. Під
вали, до речі, — цілком комфорта
бельні приміщення. Там зручно 
проводити не тільки «забави», а й 
урочисті заходи, благодійні обіди, 
церковні базари...

У церкви Святої Софії є й 
своя база відпочинку — купка 
хатин у сосновому лісі поблизу 
Монреаля. База так і називаєть
ся — Заіпїе-ЗорЬіе. Поруч — річ
ка... Щоліта там влаштовують 
український православний табір 
для дітей. Але можна відпочивати 
й «дикуном» — просто орендува
ти хатинку.

Є й інші українські табори — 
«Батурин», «Верховина». Там 
теж активна діяльність: «таборів- 
ки» для молоді, пікніки для до
рослих... Саме на «пластунській» 
оселі «Батурин» «Зустріч» свят-
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кувала цьогорічний День Неза
лежності.

Поза Монреалем і Гатіно ор
ганізованої української громади 
у Квебеку немає. Українці там 
з’явилися нещодавно. Більшість 
з них індивідуалісти. Вони дума
ють про кар’єру, про інтеграцію. 
Багато хто ідентифікує себе, як 
«російськомовний». Вони могли 
б інтегруватися у вже діючу ор
ганізацію. Але навряд чи їм спаде 
на думку самотужки створити на 
новому місці саме українську гро
маду.

Післямова

Колись українці тримали
ся разом. Більшість з них була 
простими селянами, без знання 
мови і без великої освіти. Багато 
ж із освічених іммігрантів були 
ідейними просвітителями чи на
ціоналістами. Для всіх них церк
ва була життєво необхідною: не 
тільки як місце молитви, а й як 
головний центр громадського 
життя. Наша хвиля більш осві
чена й індивідуалістична. Релігія 
сприймається, як суто приватна 
річ. Наша мета — інтегруватися 
до нового суспільства.

Але імміграція — це завжди 
шок. Вдома ви могли вважати себе 
космополітом, якому «все одно

де жити». За кордоном, одначе, 
можна дізнатися про себе багато 
нового. Ви опиняєтесь посеред 
різних народів. Кожна громада 
тримається за свою ідентичність. 
У цій мозайці дуже важливо від
повісти собі: «Хто я?» У пошуках 
себе, іммігранти стають більшими 
«патріотами», аніж удома. Дея
кі мароканки починають носити 
гіджаби саме у Канаді, хоча, вдо
ма одягалися цілком по-світськи. 
Так само й деякі українці пере
творюються на націоналістів. Ін
коли такий націоналізм зашка
лює. На будь-якому українському 
форумі можна зустріти «патріота 
з Канади», який агресивно вчить 
інших любові до Батьківщини. 
Збоку це виглядає сумно і ку
медно. І цим вірусом важко не за
разитись. .

Не у всіх є сили й час бра
ти участь у розбудові громади. 
Є своя сім’я, своя кар’єра, своє 
коло друзів. Але ми пишаємось, 
що у Монреалі є щось наше. Що 
є церкви, каси, будинки культу
ри. Що на параді у День Св. Па- 
тріка є й українська колона. Що 
під час футбольних чемпіонатів 
світу, коли по містах їздять маши
ни з прапорами різних держав, є й 
машини з українськими прапора
ми. Що завдяки всьому цьому, 
люди взагалі знають, що Україна 
існує. =
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Мармеладний сморід
Олесь Ульяненко. Там, де південь. — X.: Треант, 

2010.— 160с.

Нова книжка Олеся Ульяненка, попри спокус
ливі рекламні обіцянки, що автор нарешті «зробив 
крок Вам назустріч», не годиться для першого зна
йомства з письменником, який протягом минулого 
року перебував у центрі «порнографічного скан
далу», інспірованого спільними зусиллями занадто 
моральних чиновників і перестрашених видавців 

його попереднього, забороненого, роману «Жінка його мри».
Хоча б тому, що «Там, де південь» — це максимально жорстка й лако

нічна кримінальна повість, кривавий етюд на клаптях юнацьких спога
дів, який з однаковим успіхом може і увиразнити, і спотворити читацьке 
уявлення про моторошні світи Ульяненка, — все залежить тільки від 
обізнаности з попередніми його «подорожами на край ночі».

Протягом останніх років Ульяненко чимало зусиль присвятив бо
ротьбі з власним стилем, у якому зазвичай розчинялося все: обірвані 
сюжетні лінії, композиційні недогляди та навіть схематичність багатьох 
персонажів; стиль завжди підпорядковував, ув'язнював його оповідь, 
але натомість збагачував її особливим звучанням, якого ви не знайдете 
у жанровій літературі. Книжка «Там, де південь» (до якої також увійшла 
повість 2003 року «Сєдой») дозволяє констатувати, що ці технологічні 
експерименти не були марні: теперішня кримінальна проза Ульяненка 
не захаращена надмірними рефлексіями, а стеження за сюжетом не ви
магає великих зусиль. Така спрощеність потребувала жертв, і про це — 
окрема розмова.

Безперечно, ми ніколи не дочекаємося від автора «Сталінки» легко
крилої бандитської романтики, а позитивні герої не прорвуться крізь 
пелену мороку в його тексти, — хоча б тому, що там на них ніхто не че
кає. Обкладинки його книжок чомусь натякають, що все це може відбу
тися, але кожного разу йдеться про порожні обіцянки, марні намагання 
змінити щось у механізмі функціонування земного пекла.

Мармелад українського півдня, море й мушлі, безтурботна юність — 
цього в Ульяненка, звісно, немає. Точніше, навіть цей південний мар
мелад гниє під безжальним сонцем, а страх і ненависть на околицях
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портового міста — це той шмат життя, в якому найвища брутальність — 
помисли про хепі енд. *

Тези Ульяненка незмінні. Нікому не варто вірити, навіть власному 
калу, — це по-перше. Про спокій і щастя можуть мріяти тільки мертві, — 
це по-друге. Найкращі яблука завжди всередині гнилі, — це по-третє. 
Можливо, світ не завжди такий, але він може бути ще гірший.

Секс, наркотики і глухий совдеп, безкарність і щохвилинна розплата, 
кругообіг насильства, родовід якого — в самому мармеладі міста, його 
приреченості. Любов як карикатура, й помста як єдина можлива спра
ведливість.

Злоякісна атмосфера міста виписана настільки виразно, що й після 
прочитання книжки свідомість ще довго не полишає ця мармеладна за
духа.

Але що робити з жертвами? Кримінальна повість зазвичай має від
повісти на одне-єдине просте запитання кшталту «хто убив Лору Пал- 
мер» — і цього достатньо, щоб виправдати будь-який карнавал насиль
ства. Для Ульяненка це не так і важливо, бо жертви не заслуговують на 
більше співчуття, ніж їхні кати, — всі вони котяться синхронно в одному 
напрямку, й автор лише свідок, а не коментатор. Відмовившись від звич
ного містично-дидактичного плетива доль, Ульяненко залишив своїх 
героїв-покидьків наодинці з безжальним мармеладом. Ніяких пояснень, 
ніяких шансів. Тунель закритий на ремонт, світло відключене за неспла
ту кармінних боргів. І саме в цьому полягає справжня жорстокість тек
сту, яка викликає певне відторгнення. І саме ця жертва, на котру зва
жився Ульяненко заради стилістичної та жанрової простоти, навряд чи 
аж така необхідна.

Михайло Браних

І/

Такий фатум. Таке фадо
Анджвй Стасюк. Фадо / Переклад із польської Бог

дани Матіяш. — К.: Грані-Т, 2009.

Ми вже змирилися — світ зрушив із місця і потро
ху їде глуздом. Нині актори готують їсти в прямому 
ефірі; політики й домогосподарки агітують за співа
ків, що пнуться в політики; хами розпатякують про
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моральність; порнографи стають «совістю нації»; спортсмени, як «люди- 
що-зробили-себе»^і кримінальні авторитети, як грамотні менеджери, 
підказують шляхи розвитку країни. Ситуації повторюються і, на жаль, 
не втратили смислу слова Г. Гессе, який, описуючи «фейлетонну епоху», 
сказав: «Фейлетоністи прагнули тільки одного — пов'язати відоме ім'я 
з актуальною темою».

Часом, коли до справи беруться професіонали-оповідачі, трапля
ються винятки з загального потоку нісенітниць. Часом письменники 
звертаються до своєї малої інтимної есеїстики і з'являються особливі 
речі. Як от, приміром, нова збірка есеїв Анджея Стасюка «Фадо» у пере
кладі Богдани Матіяш. На відміну від більшости книг подібного жанру, 
де тексти, зібрані під однією обкладинкою, об'єднує лишень прізвище 
автора, «Фадо» постає справжнім еталоном концептуального підходу.
Есеї тематично взаємозалежні та настроєво переплітаються, справля
ють враження монологу про найважливіше.

Стасюкові віриш і слухаєш його уважно. Він продовжує творити міф 
центрально-східної Європи, разом з усіма 200 мільйонами «нових єв
ропейців»: албанці, болгари, босняки, білоруси, естонці, литовці, латиші, 
македонці й далі за алфавітом, включно з мандрівними циганами, ман
дрівними українськими торговками та безпритульними псами, які по
стійно перетинають кордони, — хто без хабарів і паспортів, а хто — по
значивши свій прихід на європейські землі надмірним галасом.

Стасюку важливе збереження національної ідентичности, унікаль- 
ности кожного народу і його обрисів, без натяків на присвоєння «кари
катурних жестів сучасної мас-культури». Не менше за національну при
належність для Стасюка важить і суто людський вимір характерів. Він 
постійно змінює масштаби оптики, погляду і змалювання світу, що ніби 
коливаються від фотографій, зроблених супутниками, до мікроскопів, 
під якими розглядаються людські характери, від об'єктиву кінокамери, 
що фіксує реальність, до бінокля, за допомогою якого автор розглядає І/ 
приватне життя своїх героїв і майбуття цілого континенту. Об'єкти на- /■ 
ближаються і віддаляються, від маленького до великого, від примісь
кого вокзалу до мегаполісу, від села до цілої країни, від натовпу людей 
до народу, від повідомлення про смерть польового командира, «такого 
собі Желіко Рожнатовича, на прізвисько Аркан», до життєвої і посмерт
ної долі Кароля Войтили.

Стасюк розщеплює світ на складові й по-новому їх складає, надаючи 
йому особливого метафоричного змісту; зустріч натовпу з Папою Рим
ським (чи не найсильніше есе «Тіло Отця») стає початком відліку поль
ського суспільства, а зустріч молоді перед заправкою — «символом
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самотности й відчуження <...> Заправка — це сконденсована бездо
мність. Тому вони й видаються у власній країні емігрантами». А У

Стасюк намагається схопити мить, зафіксувати неповторюваність 
моменту, розповідає історії й враження з позиції: «Описую це все, бо 
ніхто інший цього не зробить». Особлива механіка пам'яти письменни
ка з найменшим зусиллям оживляє фігури минулого, і «Тоді їх освітлює 
дивне й тепле світло, завдяки якому минуле повертається в безконечно 
зменшеному вигляді, як у перевернутому біноклі». Як зазначає анота
ція, «Фадо» — португальською означає «доля», але передовсім так на
зивається меланхолійна пісня, в якій вилився смуток за безповоротно 
втраченим». Згадка про «фадо» зустрічається лише раз, але відголоски 
спокою і теплого настрою пронизують всю збірку, що благою і теплою 
звісткою повістує про світ і людей.

І якщо вже світ зламався й рушив, то все одно лишається надія, що 
десь там, «на схід від Заходу», хтось спробує врятувати його від падіння. 
Такий уже фатум. Таке фадо.

Олександр Михед

Заводський зороастризм
Євген Положій. Вежі мовчання. — X.: Фоліо, 

2009. — 249 с.

Для більшости сучасних молодих авторів видав
ництво «Фоліо» створило окрему локацію — серію 
«Графіті». Натомість нова книжка Євгена Положія 
оприлюднена цим видавництвом у серії «Літерату
ра». Збагнути цей парадокс важко. Адже більшість 
авторів серії «Графіті» так чи інакше асоціюються 
у читача з літературними новаціями, експеримента

ми, пошуком нових засобів і концептів, зрештою — саме ця серія регу
лярно постачає матеріал для дискусій про художню спроможність «су- 
чукрліту» (суперечливість закладена вже в самому «терміні»). Натомість 
Євген Положій тихо-мирно пише собі белетристику. І це йому вдається.

Прочитання роману «Вежі мовчання» залишає відчуття, що вже не
має сенсу риторично запитувати, коли ж у нас нарешті з'являтимуться
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якісні українські бестселери — ось один із них, без жодних «але» і «май
же».

Аудитор Родіон потрапляє на машинобудівний завод задля фор
мальної перевірки. Дрібні непорозуміння й трагікомічні, на перший по
гляд, випадковості нагромаджуються, за ними чигають таємниці, в яких 
реальність поступово змішується з містичними вбивствами, й ближче 
до середини роману читач настільки міцно оповитий загадками і здога
дами, що втрачає останній шанс відкласти цю книжку. Попри відсутність 
якихось сюжетних перегуків, «Вежі мовчання» нагадують «Ключ» Василя 
ІІІкляра: Положій не менш майстерно перетворює буденну, реалістичну 
історію на окультний трилер високої напруги.

Взагалі-то рецептура виготовлення таких книжок загальновідома, 
й за бажання роман Євгена Положія можна чудово розчленувати на 
алюзії та запозичення, — в цьому полягає стандартна помилка крити
ків, схильних до викривальних рейдів проти сучасної белетристики. На 
іншому полюсі сприйняття — читацький голод на хвацько закручені 
оповіді, що вимагають від автора не тільки специфічного таланту, але 
й специфічних знань.

Так, це роман швидкісного згорання, він не містить жодного естет
ства (якщо не вважати за таке прихильність головного героя до неде
шевого віскі), в сенсі мовної вишуканости теж не вирізняється доскона
лістю, але всі ці огріхи, які важко пробачити багатьом «сучукрлітівцям», 
у Положія чудово нейтралізуються суто жанровими знахідками.

Дотепер чимало поразок на ниві вітчизняного масліту були зумов
лені невдалими пошуками істинного «героя нашого часу». Найчастіше 
таких героїв просто запозичували, хоча кожен супермен — товар од
норазовий. Положій уникнув ризикованих маніпуляцій з пророщення 
чергового рятівника світу й закинув у вир подій абсолютно випадко
вого персонажа, якому обставини дозволяють зіграти у білого лицаря 
з хрестом на щиті. Все ж герой, у якого немає особливого вибору, ви
кликає більше довіри, ніж справжній білий лицар.

. / Книжковий ярмарок - - ■ ■ :

Микола Клим'юк
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Відторгнення гомосексуальности
120 сторінок Содому. Квір-антологія. — К.: 

Критика, 2009. — 136 с.

У зв'язку з цією книжкою виникає дуже багато 
«якби». Якби Олег Тягнибок із своєю політичною 
силою не переміг на виборах у Тернополі і не 
йшов би в президенти, вихід «120 сторінок Содо
му» так і лишився б несподіваним, у чомусь ори
гінальним та навіть новаторським, проте — лише 
одним із видавничих проектів. Бо заяви про не

припустимість пропаґанди статевих збочень у високоморальній Україні 
лунали від цієї політичної сили, а представники іншої, дружньої та не 
менш радикальної, влаштовували перформанси з помідорами, майо
незом, погрозами, беззбройними сутичками та підпалом київської арт- 
галереї, котра надала «збоченцям» та їхнім прихильникам приміщення 
для дискусії.

Насправді запропонована антологія пропагує гей-лесбі- 
бісексуально-трансвеститську (ЛГБТ) культуру не більше, ніж, скажімо, 
Елтон Джон своєю композицією «Свічка на вітрі» чи Фредді Меркюрі — 
хітом «Шоу має тривати!». Якщо ми усвідомимо це, то вступна стаття 
Андрія Бондаря «Любити по-іншому» і есей Марії Маєрчик «Вторгнення 
гомосексуальности» будуть сприйматися інакше. Я б сказав — окремо 
від основного змісту книги.

Давайте хоча б згадаємо: ця квір-антологія — справді перша з таким 
складом, у такому форматі та з таким наповненням. Проте це не дебютне 
звернення сучасного українського видавця до ЛГБТ-дискурсу. Згадаємо 
хоча б роман Міхала Вітковського «Хтивня», перекладений, до речі, Ан
дрієм Бондарем: книга вийшла українською восени 2006 року, так само 
широко презентувалася на Форумі видавців, проте ані скандального 
шлейфу за собою не потягла, ані бестселером в Україні не стала. Хоча, 
в порівнянні зі збіркою «120 сторінок Содому», була радикальнішою, 
містила описи одностатевих актів та рясніла ненормативною лексикою. 
Проте видавців, упорядників і самого автора ніхто нічим не поливав, 
побити не намагався і поганими словами не лаяв. Бо на той час полі
тичне життя в нашій країні скрутилося в клубок, а суспільство показало 
своє справжнє ставлення до ЛГБТ-культури. Воно — не вороже, як хо-
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І.
четься Андрієві Бондарю (інакше не буде приводу захищати європей
ські ліберальні цінності!), а здебільшого нейтральне. І саме тому рупор 
вітчизняної ЛГБТ-спільноти, журнал «Один із нас», із вільного продажу 
не вилучається. Так само не лунають вимоги про заборону вільного 
продажу дисків тих-таки Елтона Джона та Фредді Меркурі. Фільми Пе- 
дро Альмадовара мають в Україні якщо й не широкий, то, принаймні, 
легальний прокат. Сергій Параджанов, Серж Лифар та Енді Воргол — 
наше все, а Романом Віктюком у Львові, де намагалися «зачистити» квір- 
антологію, взагалі пишаються.

Отже, нема ніякого вторгнення. І спроба видати гурт із ЗО авторів 
квір-антології за невеличкий партизанський загін, як це робить Андрій 
Бондар у своїй передмові («ЛГБТ-дискурс в Україні — така собі форма 
партизанського руху..., маленький подвиг і виклик суспільству»), не
вдала хоча б через зміст та настрій самих текстів. Лише третина з них — 
таки про «іншу любов» (Маріо Вірц, Дмітрій Кузьмін, Панайотис Еванге- 
лідис, Маркус Гедіґер, Ірина Шувалова, Едвард Пасевич). Решта творів 
радше належать до безмежного космосу модерної любовної лірики.

Географія добірки доволі широка: тут Росія та Білорусь, Східна та За
хідна Європа, США. І, як на мене, цього досить: дізнатися про нового 
письменника читачеві завжди цікавіше, ніж про його орієнтацію. Бо 
яке мені діло, що, наприклад, польський митець Едвард Пасевич — гей, 
якщо я не знав раніше про існування цієї особистости? Обивателю ж 
набагато цікавіше почути щось про сексуальну орієнтацію когось із тих, 
хто часто з'являється в телевізійному ефірі, й щодня — на рекламних 
білбордах.

Але «120 сторінок Содому» — книжка зовсім не для обивателя. Як, 
власне, 90 відсотків усього, що пишеться і видається в Україні в сегменті 
художньоїлітератури.Упорядники Ірина Шувалова, Альбіна Позднякова 
та Олесь Барліг зібрали зразки того, що скрізь за межами України давно 
вважається субкультурою. На мою думку, якщо згаданий неодноразо
во ЛГБТ-дискурс таки існує в Україні як субкультурний рух, то антології 
світовоїЛГБТ-літератури мусила б передувати українська квір-антологія. 
Куди б увійшли тексти представників саме української гей-літератури, 
якщо така творча спільнота сформувалася. Ось така книжка, як на мене, 
справді могла б символізувати «вихід із підпілля». А заразом і визначити 
справжній рівень лібералізації нашого суспільства. Бо поки що справді 
бачимо вторгнення сторонньої субкультури.

Дана Богом орієнтація — не помилка природи. Але так само — не 
феномен, яким треба вголос пишатися. Вторгнення будь-якої субкуль
тури автоматично призводить до її відторгнення. Так, на жаль, стало
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ся з рок-музикою в часи «перебудови»: коли рок увірвався в квартиру 
обивателя, який дивився «Взгляд» та матюкав комуняк, — обиватель 
зненавидів рок. Хоча рок-музикант і живе в одній з обивателем країні 
й ненавидить все, що ненавидить пересічна людина. Тому переміг шан- 
сон — теж, до речі, субкультура. І якби Гарік Кричевський і К° не стали 
прокляттям маршруток, українській інтелігент ставився б до шансону 
доволі нейтрально.

Але в Україні, котра ще не визначилася з культурними пріоритетами 
та беззаперечними авторитетами, субкультури справді ведуть парти
занську війну за лідерство. Чи думають, що ведуть.

іг /Поезія третьої статі: за і проти

Андрій Кокотюха

Танці в масках
120 сторінок Содому. Квір-антологія. — К.: 

Критика, 2009. — 136 с.

Ситуація з антологією «120 сторінок Содому» 
нагадує недавню історію з романом Олеся Улья- 
ненка «Жінка його мрії»: існування твору активно 
використовується як аргумент в ідеологічних су
перечках, а власне текст лишається за кадром.

Старше покоління авторів антології розповідає 
нам переважно драматичні історії самоідентифі- 

кації, молодше — пропонує постмодерністську гру, коли гомосексуалізм- 
лесбійство-бі стають тимчасовими масками, матеріалом для творчого екс
перименту.

Подібні вправляння, можливо, цікаві для спеціального аналізу, од
нак бідніші на емоції. Те саме можна сказати про суто еротичну поезію 
збірки, а також стилізації під античність, котрі все ж залишають відчуття 
штучности. Значно більше враження справляє поезія, котра виводить 
у сферу реальних життєвих колізій чи соціального протистояння. Па
нівний настрій таких віршів досить похмурий, бо зумовлений позиці
єю захисту, конфлікту з оточенням, навіть найближчим: «Мертві сини 
хороші сини / /  вони не пручаються // і забирають правду з собою в мо
гилу // перед якою родичі стоять і плачуть // не червоніючи // Наре
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шті дзвенять дзвони тієї//сільської церкви//покинутої всіма» (Маріо 
Вірц).

Усвідомлення своєї інакшости, а відтак ворожости світові супрово
джує ліричного героя збірки від наймолодшого віку, тому центральним 
образом антології є образ самотньої дитини (підлітка), що не може по
розумітися з однолітками. Власна сексуальна ідентичність — це щось 
таємниче і зловісне, а її перше втілення — своєрідна жорстока ініціація, 
переважно пов'язана з образом дорослого незнайомця: «Але цей муж
чина чорнявий, //стрункий і високий, торує// бруківкою шлях свій далі. 
//Розгублений в хащах червоних//троянд, і відерце — червоне—//роз
трощене ніжним колінцем. //І сліди, що лишились, — червоні» (Маркус 
Гедіґер).

Ліричний герой навряд чи приймає свою гомосексуальність за на
городу чи особливе задоволення, а радше за улягання потужнішій за 
нього силі, котра прирікає його на трагічний фінал. У більшості пред
ставлених творів бачимо, що отримані в дитинстві психологічні травми 
проростають у все подальше життя. Нелюбов із боку рідних, осуд ото
чення проектуються на стосунки з партнерами — як у поезії словенця 
Бране Мозетіча: «Мій дід першим усвідомив, що я не вартий//жити. Моє 
волання так дістало його, //що він замкнув мене у хліві. Можливо, свині 
//затоптали б мене, маленького, якби не//наспів порятунок.... Та що 
вбивало мене ще гірше — це коли ти//грав, крім мене, //інших, тяжко 
дихаючи, скрикуючи, //ти ніяк не міг удовольнитися, наче кинув мене до 
свинарника...».

В уявних діалогах із Богом герой угорця Адама Надашді рефлексує 
над перипетіями своєї долі: «Єврея, якого я кохав, Господь дав мені, але, 
звісно ж, не для того, щоби полегшити моє життя, а радше затим, аби 
його ускладнити.... Моя біда була не в тому, що він єврей, це не мало 
значення (яку ж дурницю я кажу: якщо хтось єврей — це завжди має 
значення), словом, не це мені заважало, а те, що він чоловік. Перед цим 
я благав Господа безліч разів, щоб він зняв із мене цей знак, пустив бігти, 
відпустив назад до поміркованого ритму «чотири чверті», до звичної ве
ремії життя. Але ні. Зверхнього музику Господь карає скрипкою».

Паралель між гомосексуальністю та національною приналежністю 
тут не випадкова — бо ж національність, як і віросповідання чи політич
ні погляди, в будь-який момент може стати причиною для внутрішнього 
та зовнішнього конфлікту персонажа.

Вихід із ситуації, якщо він взагалі існує, здебільшого бачиться авто
рам у міленарній чудесній зміні актуального ладу: «Не буде вже страш
ного суду //1 смертна тінь велика // розійдеться», — захоплено мріє
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К . . У
Фаїна Ґрімберґ у своїй стилізованій під народну епіку верлібровій 
поемі.

Більш драматичний варіант розв'язки пропонує російський 
поет Ярослав Могутін, підносячи до рівня Глобальної катастро
фи ідею гнаних і упосліджуваних суспільством гомосексуалістів: 
«Скінгеди, покличте скінгедів хай розтопчуть моє чоло...». Особис
та загибель в даному випадку мусила б стати підсумковою ката
строфою несправедливої світобудови. І перший, і другий варіанти, 
певна річ, є чистою міфопоетикою, однак підставте замість образу го
мосексуаліста образ українця (єврея, негра, молдаванина) чи невдахи- 
аутсайдера (наркомана, «маленької людини») — таке прочитання теж 
можливе.

Те, що Тендерні, національні та інші ідентичності не є сталими харак
теристиками, а лише змінними позиціями, блискуче доводять жіночі 
твори. Трагічний розрив між законами соціуму і внутрішнім світом не 
так різко підкреслений, а сексуальність є радше свідомо обраною рол
лю.

«Не буду я вбиратись чоловіком — я буду одягатись для війни», — го
ворить в поезії «Жанна д'Арк» італійська поетка Софія Рей. Однак ця жі
ноча війна не набуває ознак планетарної, а лишається в межах особис
тих взаємин. Загальна криза маскулінности, що характеризує сучасне 
суспільство, — ось одна з причин зародження лесбійських уподобань: 
«Заледь роздяглася, сказав, //що дружина лишила його ради іншої жінки, 
// йому це завдало болю. // На прощання мовила: Нопеу, я знаю, чому», — 
іронізує Ізабела Філіпяк.

Авторки легко міняють ролі, перевтілюючись то в жінок, то в чолові
ків, бо ж шукають вони і в собі, і в партнері, перш за все, внутрішньоїсили, 
уміння наповнити це життя сенсом — і не знаходять: «чіплятись одна за 
одну, шукати сторонню силу//вам треба, аби зізнатись — обидві нас 
упустили, //не відпустили, не випустили, не виростили, та й квит: // 
просто — не вдержали, нас. не зуміли вдержати, ви» (Яшка Казанова).

Звісно, кілька віршів чи оповідань не дають вичерпного уявлення 
про кожного з авторів. Але збірка цих текстів, безперечно, заслуговує 
на увагу — бодай тому, що в запропонованій читачеві картині світу про
читуються проблеми не лише квір-спільноти, але й сучасної людини за
галом.

' Поезія третьої статі: за і проти

Тетяна Трофименко

Сучасність178



Архіваріус

Бомба Чмихова
Микола Чмихов. Від яйця-райця до ідеї Спасите- 

ля. — К.:Либідь, 2001. — 432 ст.

Схоже, Зодіак посунувся в ту позицію, коли на
дійшов сприятливий момент, щоби згадати моно
графію Миколи Чмихова. Втім, мало відомою цю 
книжку вважати не можна. З «Яйця-райця» давно 
і щедро годуються прямими цитатами апологети 
оріянства та інші аматори українського фундамен- 
талізму. Мають право. Але чи варто доробок ви

датного археолога, історика, культуролога, філософа та — що велика 
рідкість для фахівців з перелічених дисциплін — письменника з гарним 
стилем зводити лише до ролі знаряддя уславлення стародавности одні
єї, хоч би й такої самобутньої (і найспівучішої в анамнезі) нації, як наша? 
Тим самим герметизуючи наш і без того оригінальний, ледь не колово
ротний історичний поступ. Сам Чмихов, акумулювавши багатющий фак
тичний матеріал і гіпотези, що моделюють побут та вірування індоєв- 
ропейців/протоукраїнців писав про «розвиток людства вшир». Цінність 
його книги якраз в тім, що йдеться там про минувшину і перспективи 
жителів усієї Землі. І про системотворчу роль Космосу, інтегральною 
часткою якого є людство, разом з усіма його націями, що ворохоблять
ся на «Третьому камінці від Сонця» — як поетично назвав колись нашу 
планеткуДжиммі Гендрикс. .

Усі п'ять розділів книги мають власні назви, вони немов запозичені 
з якогось бестселера у жанрі фентезі: І. Обидва кінці часу, II. Щаблі епох, 
III. «Віки» і потопи, IV. Дати в символах, V. Безсмертний «закон». Дійсно, 
«Яйце-райце» — захоплююче читво. Автор-бо розповідає про богів і ге
роїв, про демонів та святих, про жертвоприношення земні й символі
ку небесну, про речі міфологічні й водночас реальні, як, скажімо, статті 
кримінального кодексу, практичне застосування котрих не кожен від
чував на собі, але ніхто не має сумнівів у їх існуванні і безнастанному 
впливі на практичні відрухи кожної окремої людини в соціумі.

Микола Чмихов не оперує фактами і числами, які б не були невідомі 
науці до нього. Він їх просто організовує по-новому і подає під несподі
ваним кутом зору, тому-то з їхньої сукупності спливають нові висновки. 
Приблизно так, як це роблять теоретики в математичній фізиці. Ще од

число 1, 2010 179



Архіваріус

ним аргументом на користь коректности такого порівняння слугує те, 
що ця монографія написана великою мірою з залученням даних архео
логії. Науки точної, доступної сучасному цифровому аналізу.

Далебі не всі українські колеги Чмихова погоджуються з його ідеями 
і висновками. А поза Україною практично не знають автора ось цієї цита
ти: «Розвинутим виробництво, очевидно, слід вважати тільки тоді, коли 
й у інших основних заняттях починається не привласнювання, а ство
рення нового продукту». У нас нема мислителів такого масштабу, чиї 
думки могли б здивувати, зацікавити, надихнути людство на увагу до йо
го минулих, теперішніх і майбутніх проблем. Проте не нова на внутріш
ньому книжковому ринку монографія М. О. Чмихова може стати «новим 
продуктом» на ринку світовому. Потрібен лише адекватний переклад на 
англійську з детальними науковими коментарями і гарно (краще — до
рого, з якісними ілюстраціями, але без притаманного державним полі
графічним проектам кічу) видана книжка. А далі: агресивна її реклама 
в світі. Продовження медійного життя в рецензіях та інтерпретаціях, 
університетських і публічних дискусіях гарантоване. Бо у «Яйці-райці» 
перш за все доводиться есхатологічна невідворотність кардинальних 
змін земного клімату. І навіть дати минулих і майбутніх катаклізмів уку
пі з «великими потопами» вирахувано. Порівняно з «бомбою Чмихова», 
нещодавня сенсація з оприлюдненим хакерами листуванням професо
рів Східно-Англійського університету, котрі фальшували дані щодо про
гресії «Глобального потепління», виглядає іграшковою чурингою.

Олександер Красюк
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