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Михайло Урбан: "Мапуеля", споювана сталь, 1962, 28x20*10 in. 
(72*51*26 см), колекція Ковальського. 



trop Калинець 
Краєвид з елегіями 
(Із збірки Вино для княжні», Львів, 1971; уривок з циклу) 

Сподівання 

бере свавільно дощ тебе за руку 
веде несмілу під склепіння парасолі 
відмолимо разом дощу вечірню 
шумить самотній янгол понад нами 
шукає раю в цьому пеклі 
на готиці дерев стрімких дахах 
вгніздитись хоче а ринштоки зносять 
у підземелля сизе пір'я 
ще помах крил і вже за містом 
паде знесилений як камінь до землі 
настав долоню ще єдину краплю 
живого срібла вловиш відкіля вона 
така цупка з краєчка хмари 
скотилася чи з бані парасолі 
дай мені оту реліквію напам'ять 
ще сліз ні одної святої 
переховати у плящинках не вдалося 
з кришталю сліз лише кристали солі 
а вода вона жива живісінька 
втікає за дощем зі свого світу 
і тіло віддає землі а душу хмарі 
виходимо з-під захисту й між нами 
надалі лиш стебло парфумів 
і надалі слова легкі що їхній сенс 
тоненьку оболонку звуку розпирає 
на грані неможливого розірве 
і обдасть нас теплим духом зрозуміння 
в пилку сріблястої помади 
японська квітка вуст 
усупереч усім вогнистим макам 
відчинить спрагло пелюстки надвечір 



пробуджена до поцілунку як життя 
ось тоді незграбним саком слова 
спіймати схочу те що невловиме 
те що окреслення не зносить наче смерті 
на мить схитнеться стебельце парфумів 
метелик* настрою сполошиться раптово 
повз щоку ковзнуть твої гарячі губи 
струснувши перламутру сизий попіл 
і як холодна крапля дощова 
мені за комір скотиться прощай 
але вертаючи вночі додому 
я понесу таки на довгому стеблі 
прив'ялий запах сподівання 
і цілий храм зачинений побожно 
у чорних контрфорсах парасолі 

Прощання 

брате дім наш як сонце 
рукою тепер не дістати 
дошукуючись кореня смутку 
спотикаємося об його поріг 
заглиблений твій силует 
залишився на килимі стелажів 
як тіні на гіросійській стіні 
книжечка поезій М о р о з а 
мусила б мати отут гніздо 
кожна невидрукована картка 
у вирії із зимніх сторін в полудневі 
світлина А л л и Г о р с ь к о ї 
біле віконечко у нескінченість 
за яким не видно овидів 
ні синього ні зеленого навіть чорного 
хто ще відійшов 
не встигши потиснути руки 
наче б то вийшов по хліб і вино 
дорізьблений часом хрест над ліжком 
нагадує не тільки про наші пракорені 
облетів він з музейного листя 
та цвяхи не облітають 
і засохла кров озивається із-під них 
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або іконка чудом визволена 
з ясиру минулорічного обшуку 
що можна знайти в серці Богоматері 
поточенім ще крім усього й шашелем 
багато тут інших речей 
випливає з цілющої води 
твоєї недавньої присутності 
снується смеркання голубим павутинням 
вже по горло вчорашніх розмов 
а скільки ще всього не пускає нас 
а скільки забобонів причаєно 
впродовж усієї дороги 
скільки плювків і радіоантен 
досягай наше високе підвіконня 
скільки хапчивих пазурів 
із запеченою кров'ю 
здирало позолоту ілюзій 
ой не тут місце нашої страти 
ой не тут місце нашого вознесіння 
шкаралупка нетривкий захисток 
але будемо не раз спотикатися 
на порозі його екзистенції 
тілами душ і постатями снів 
дітьми що виростуть без нас 
терпінням що визирає з очей ікони 
нашими матерями і дружинами 
що постали із субстанцій чекання 
може зараз не треба про це 
може зараз доволі і того 
що за вікном дому нашого осінь 
відчинила якраз на годині 
томик елегій Лепкого 
який випадково не сконфіскували 
а журавлі боже а журавлів 
чи чуєш брате мій дім наш 

Вигнання 

тепер відіслано поцілунок 
пост скриптум за поминулим літом 
за сімома печатями житиме 



звістка про те що минає 
ми вмираємо для одних 
для інших народжуємося рожеві 
і пост скрилтум нічого не означає 
як і багато святкових слів 
перетертих на жорнах звичного 
я не належу до тих 
що голосним мечем виганяють із раю 
бо коли б я хотів це вчинити 
за тобою пішли б усі звірі 
мордочками тицяти до твоїх колін 
рушили б за тобою дерева 
разом із плодами і корінням 
отари кущів блеяли б уздогін 
і квіти покинули б райські луки 
пелюстками лижучи твої п'яти 
медв'яним роєм знялося б услід 
повітря яке тобою солодкою дихало 
а те покірне медвеже хутро 
в яке щоранку опускаєш ноги 
як у теплу воду на м'якім піску 
могло б тобі асоціюватися 
з душі і тіла оббілованим поцілунком 
я належу тільки до тих 
що дозволяють винести себе у сні 
і більше до раю не шукають дороги 
як не шукають повернення до сновидінь 
хоч свідомі що лише сльоза 
найповніше обіцяє віддзеркалення 
але тоді залишається твердіти 
що існує можливість неможливого 
що можна продовжити своє тривання 
в куточку засмученого ока 
і як ув'язнена в бурштині мушка 
випасти у вічність замурованим у сльозі 
але тоді залишається твердити 
шо літо не всохло на пні 
і слова як щепи прив'язані до символу 
не втрачають круговороту соку 
але тоді залишається твердити 
що пост скриптум вогненний знак 
неопалима купина нашого літа 
і ще залишається твердити 
що помираючи для одних 
ми для інших уже не народимося 
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Зрозуміння 

випрошуємо зрозуміння у птахів 
випрошуєм співчуття у трави 
випрошуєм близькості від небосхилу 
хоч знаємо що тої близькості не помацаєм 
надто ми прив'язані до традицій наших тіл 
надто ми висиджуємося у гніздах власних душ 
і жодними ключами відносності 
нам не дістатися до нутрощів інстинкту 
чи до голубої ілюзррності обрію 
чому людино не підійдеш до мене 
якоїсь там п'ятниці якогось там вересня 
чому людино я не підійду до тебе 
якогось пополудня чверть на годину 
зручну для нас обох 
і не промовимо ти до мене 
чи я до тебе яке це має значення 
ось на долоні велика пекуча крапля 
це сльоза випала з ока 
не за ньютонівськими законами 
а просто з великого болю за тобою 
випрошуємо зрозуміння у птахів 
випрошуємо співчуття у трави 
випрошуємо близькості від небосхилу 
тим часом я зустрівся з ближнім 
був заліплений чи зліплений від волосся і до п'ят 
вирізками свіжих і давніх газет 
скелет його не просвічувався 
тому ближній відрекомендувався 
цілком пристойним псевдом 
але між іншим в районі голови 
я прочитав чорним по білому 
що припертий до стіни свідками 
—дай мені боже тих свідків— 
підсудний—дай боже на хвильку побути ним— 
признався до найтяжчої вини 
—дай мені боже крихітку з тої провини— 
і папір не запався як земля 
під чобітьми тих слів 
стривай ближній а хто тебе 
припре до стіни до стінки 



коли слова спростування 
доходять до твоєї голови як до стіни 
коли вони мають властивість міняти 
поза своєю волею траєкторії 
з редакторських столів 
у прокурорські сейфи 
а ми 
випрошуємо зрозуміння у птахів 
випрошуєм співчуття у трави 
випрошуєм близькості від небосхилу 
тільки не в того що не з нами 
тільки не в того що не з нами 
тільки не в того що не з нами 
а там 
і звідти промовляє людино 
я не можу якоїсь там п'ятниці чи вересня 
якого 1971 чи іншого з і 4 років 
підійти до тебе а ти до мене 
але звідси простягаю у пальцях 
свою вогнисту сльозу 
оправлену в колючий дріт 
народжену поза всякою механікою фізіології 
і навіть не з великого болю 
а тільки одним надлюдським законом 
о д е р ж и м і с т ю 

Терпіння 

Із крихт із цих руїн 
зацвіла гілка терну білим 
з ніг просочилась ясна кров 
вікно замаєне поглядом вітай 
непевною ходою дотикаюсь саду 
все що було там хотів би 
залишити там чи ж воно 
місяцеве коло прошкує поруч 
і не випередити його 
як не залишити позаду 
терпи мене як терпиш себе 
бо з мене ці білі стіни храму 
невиразні як з—перед віків фрески 
ледве чутна молитва полишена 
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у маленьких криничках голосників 
довгі як тростинки руки жінок 
стримлять із злочених канделябрів 
пташка аромату вилетить 
із засвіченого ореолу пальця 
за порогом здоганяє мене постривай 
так пахне твоє буття 
так пахне твоя відсутність 
і порожні міські подвір'я 
порослі густими бородами трав 
повилущувані з бруку рябі дороги 
покинули ліси насиджені кубельця 
хмари осиротили сухі тростинки і горла 
пересохлих рік яким видінням 
виповнити глухі провалля снів 
терпи мене як терпиш себе 
бо з того часу тоді ці білі стіни 
чому до щенту не стерті малюнки 
чому тріпоче під склепінням 
ледве вловимий дух відходу 
адже цього саду в дійсності нема 
і віконниці прибиті навхрест 
у шпаринах між висохливими дошками 
застрягли тернові шпички поглядів 
отих які давно покинули дім 
і гілка колишеться у млі 
як літо бабине без стовбура і землі 
з крихт і руїн не виросте нічого 
є напевно інший світ і в його гнізді 
ростуть кущі чіпкі до грунту 
і погляди течуть із власних витоків 
і душі притягаються коханням як тіла 
храми будують з каменю а не ілюзію 
а терпіння на пальцях ходить наче тінь 
аби у вічі не заглянути 
аби не впасти в душу 

Тривання 

Осінь напевно закінчу на цьому слові 
слово закінчу разом з осінню 
видушує вона себе по краплині 



як з цитрини останні соки 
видушує вулиця з молочаю ліхтарів 
останнє молочко для ночі 
закінчу вимовляти слово чому б і ні 
коли воно іншого не має до пари 
тільки тоді побачити зможеш 
у моїй пластиліновій особі 
поета що не називає всує чого нема 
на чорне тиче що воно чорне 
біле вибілює як полотна в селі 
і твердить я той а не інший 
й останнє слово підсудного 
має за найвищі злети поезії 
а наразі коли осінь не закінчується 
коли слово тягне за собою 
нескінчену вервицю слів 
бути захланним на них 
і кожне отак обмацати 
як зголоднілий на ласку мужчина 
жіночі округлі форми 
а наразі коли осінь ще здатна 
на ранок хрусткий як лід 
зі сну випадаєш мов з поїзду 
що мчить у вимріяні краї 
з надією виймаєш ранок 
як тонку крижинку з калюжі 
але звичайна собі буденність 
проглядає у молочнім віконці 
очі твої заклопотані силуетами 
пальці твої щербатим грошем 
вуста твої самою банальністю 
а думки здоганяють п'яти 
недожитого вчорашнього дня 
сьогодні тебе просвітять 
на рентгені спілки письменників 
врешті мусить прилюдно позначитися 
злоякісна пухлина опозиції 
сьогодні можуть випустити нутрощі 
з твого робочого бюрка 
та й багато різних несподіванок 
чекає на позаспілчанського Одіссея 
кому поскаржитись хіба осені 
вона одна розуміється на зажурі 
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кому надішлеш протест 
хіба вуличній смітярці 
бо й так бухне як діжа 
твоя особова справа 
кому шепнеш на вухо 
хіба віршеві він один 
вміє мовчати мов камінь 
дійсно невесела кругом 
хореографія опалого листя 
пошарпані декорації вулиці 
вбога на реквізит нинішня осінь 
вбогий краєвид з елегіями 

Михайли Урбан: "Сидяче тирсо', споювана сталь, 1957, 
10*13*12 іи. (26*33*31 см), колекція Л. К. Кокса 



Оксана Забужко 
Невже тобі не каже в серці голос... 
(З повісті їноплапетянка) 

Але даруйте. До чого тут свобода? 
"Ви — стихія, — мрійно ронив Валентин Степанович, мірно 

струшуючи попіл разом зі словами у важку кришталеву попільницю; 
його мова курилась, як димок, повиваючи Раду легким запаморочен
ням, — від вас віє свободою". Все в цьому кабінеті було важким — 
старовинне бюрко на гнутих золочених ніжках, оксамитне крісло, та
ке глибоке, ніби в ньому допіру спав ведмідь, темно-вишневі 
портьєри, крилами птаха Р-уф опалі по кутках (вікно займало всеньку 
стіну), і якби не розламаний дахами завіконний простір та недосяжна 
стеля, то серед цієї ваготи всталених речей, мабуть, незмога було б 
працювати,— Рада воліла пусті приміщення, пронизані голизною 
паркетів, навстіж відчинені балконні двері, протяг відлуння, ясно-
смутне відчуття знятих декорацій і спакованих валіз: у такому ото
ченні найліпше думалося, — втім, це не заважало їй із глибокою, 
змисловою любов'ю всотувати в себе позичений затишок випадкових 
осель, де можна з приємністю втопити босі ноги в пухнастий килим і, 
цідячи гостинно приготовлену господарями каву (та ще коли з коньяч
ком!), наливатися м'якою, літеплою певністю, що завтра неодмінно 
створиш щось видатне, — "а свобода — це для письменника найго
ловніше",— підсумував Валентин Степанович, і в Раді слабко сколих
нувся миттєвий відрух протесту: ця фраза була вже зайвою, Валентин 
Степанович і писав так само — доводячи кожен проблиск ідеї до оста
точного, однозначного рішенця, котрий з грюком замикав внутрішній 
простір твору, застуючи очі своєю нав'язливою непохибністю; певно, 
що свобода для письменника найголовніше, що ж тут відповіси, та й 
не потребують од тебе відповіді — вона трохи знітилася, піймавши се
бе на цій свавільній неприязній думці, все-таки, що там не кажи, Ва
лентин Степанович письменник безперечно визначний, — і подалася 
вперед, з перебільшеною відданістю сяючи до нього очима; він горував 
над бюрком, відкинувшись на спинку стільця, модний, кремезний, ще 
не старий мужчина з буйною, в світлі лампи де-не-де протятою 
іскорками сивини поганською гривою, і й о г о нерухомі, ледь 
навскісно розтяті очі блищали як у звіра або в двох «ерстенів — чис-

14 



тим, самоцінним блиском речовини, що відбиває світло за законами 
оптики,— під цим некліпним поглядом Рада, обмираючи, відчула, як 
у глибині живота м'яко, по-котячому перевертається ворушка лапа і 
одночасно — яка важка його рука, що своїм тягарем владно притискає 
до поверхні столу тоненький Радин рукопис,— так, немов ця рука ле
жала в неї на плечі,— "я вам дуже вдячна Валентине Степановичу, я 
давно хотіла показати вам цю річ і, щиро кажучи, трохи боялася", — 
вона затнулась, і думка, що линвою розгойдувалась перед нею, 
зісковзнула, перш ніж вона встигла вхопитися за неї, щоб перекинути 
йому, — але негайно, негайно вхопитися, "трохи боялася", чого боя
лася, та хутчій-бо, обличчя задерев'яніло, мов перед фото
об'єктивом, — "воно так шпарко писалося, аж мені самій було чудно, 
бо ж загалом це не моя тема — смерть, увесь цей комплекс почу
вань — воно ніби прийшло ззовні", — ох, здається, випірнула, — "і в 
ході писання само собою розросталося, як ото кристал", — унаочнюю
чи, змахнула руками — і знов обпеклася: його погляд, що зав'яз у 
пластиці її тіла, не проникаючи крізь нього, тут-таки повернув Раді її 
мимовільний жест, облитий захватом віддзеркалення: тонкі, вузькі в 
за пястях руки, довгі нервові пальці з коштовно-опуклими вічками 
темних лискучих нігтів, змах, схожий на трепет крил зловленого ме
телика, — вона тихенько засміялась, несамохіть заворожена: все-таки 
цс був погляд не тільки мужчини, а й митця — найбільшого з нині в 
Україні сущих, божиська, живої легенди, — допущена в його кабінет, 
вона попервах пересувалася, мов по льоду, прагнучи єдино дістатися 
крісла, цього затіненого острова оксамитної тверді, звідки можна не 
витикати носа до кінця візиту, обмежившись увагою та підтакуванням 
до господаревих монологів, — Валентин Степанович займався сам од 
себе, і цс багаття не потребувало вбогого хмизу чиєїсь інтелектуальної 
співучасті: говорив він розкішно, просто-таки барокково, густо плів 
в'юнкі хащі образно-мальовничих складнопідрядних речень, де треба 
тонко пропускаючи повітряні просвіти значущих пауз, розворушуючи 
зміст подихом артистичних інтонацій, — легка іронія, скепсис, сумо
вита констатація прикрої людської недосконалості, — це були бли
скучі усні новели: поцятковані лелітками дотепних психологічних 
спостережень житейські епізоди, яскраві, завершені, як зливки, спо
гади, подекуди пересновані спічно-розважливими міркуваннями 
істинного гуманіста про суспільство, про сутність мистецтва, про 
людські взаємини — "а в сімдесят четвертому році, коли я був уже 
(перелітний печально-погордливий усміх) з а б о р о н е н и м пись
менником, перестрів мене Н. — а він тоді саме почав вилискуватись 
(випереджаючи Радин питальний подив, поблажливо): ну як же, як 
же, кавалер Золотого Собачого хвоста — чого ви смієтесь (удавано-
скрушно похитуючи головою), от молодь пішла, жодних святинь для 
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неї не існує — да, так от перестрів мене Н.", — Рада, сховавшись у 
кріслі, вбирала все те як губка, переймаючись побожною свідомістю, 
що її — з перших рук — причащають живою, пронизаною наскрізним 
сяєвом його, Валентина Степановича, присутності, історією літерату
ри, — всі ті оповідки, то були немов відшліфовані до блиску камінці, 
котрі незглибиме море його "я" з ласкавою щедрістю викидало на Ра-
дин берег, — щоправда, якось, переказуючи щось із почутого друзям і 
здавши собі нагло справу з несвідомого наслідування розмовної мане
ри Валентина Степановича, Рада трохи спантеличено виявила, що всі 
ці, доручені їй, коштовні дрібниці, власне, не мають жодної са
мостійної вартості поза силовим полем його особистості, — думки, ви
парені до хрустких кристаликів голої прози, робилися загальниками, 
спостереження безслідно втрачали первинну гіпнотичну свіжість — 
тільки його життя, всякаючи в їхні щонайдрібніші пори, насичувало 
всі ці образки підводним ряхтінням міфа: так буденний уламок 
ніздрюватого вапняку набуває в наших очах особливого дотикального 
чару, коли господар сповістить, що підібрав його на руїнах Римського 
Форуму; Рада подумала, що, зрештою, Валентин Степанович уже мо
же собі дозволити зайнятися витворюванням авторизованої легенди 
власного життя, і почувалася навіть трохи підлещеною, що з усіх мо
лодших письменників він обрав вірницею цієї легенди саме її, Раду Д.: 
за третім чи четвертим її візитом він, тонко всміхаючись, сказав: "Ва
ше крісло", — і тим ніби вмент обернув Радине хронічне зніяковіння 
перед цим кабінетом, де писалися книги, вже увінчані німбом класич
них, на милу подробицю її особистих призвичаєнь, здатну зацікавити 
майбутнього біографа, — Рада, зворушена теплим напливом удяч-
ності, подумки відзначила це як притаманний Валентинові Степано
вичу спосіб перетворювати дійсність, робити опуклим фактом 
культури все, до чого торкався, — як і вона, він весь час почував на 
собі прицільний погляд сторонньої сили, але, на відміну від Ради, 
твердо знав, що наймення тій силі — Історія, і раз у раз, мов 
кіноактор перед камерою, розгортав перед нею свою постать у 
найвиграшнішому ракурсі. 

Свобода — це для письменника найголовніше, а що там Рада же
боніла у відповідь про те, як їй писавсащей згусток свободи, придавле
ний до стільниці бюрка його громіздкою, по-селянськи розплесканою 
долонею, — втім, і викреслилося саме собою, наче стертий з магнітної 
плівки запис, бо поверх писалася важка, промінна потуга двох са-
моцінно-блискучих, ледь навскісно розтятих очей, і хотіла Рада того 
чи ні, але її низький схвильований смішок пролунав змовницькії, оз
вучивши те, що зависло між ними в димному повітрі кабінету й чека
ло свого уявнення, — Радин сміх і став таким уявнснням: це вчинила 
в о н а , віднявши у Валентина Степановича авторство ймовірного 
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дальшого перебігу подій — і таким робом убезпечивши себе від них з 
непомильністю первісної жіночої інтуїції. Те, що відбулося, засліпило 
Раду як раптово засвічена можливість пустити своє життя в русло по-
зарозмислової, спонтанної логіки художнього твору, як вібруюче на
ближення до сяйної п о в н о т и б у т т я , уже наперед відграненої в 
магічний самоцвіт шедевра самою особою Валентина Степановича, 
тож Рада потребувала протягти цю мить у часі — не на те, аби вива
жити несподіваний запаморочливий шанс на терезах здорового глуз
ду, а лиш на те, щоб посісти авторство отого ймовірного, самою 
матерією двох доль витканого шедевра (колись вона марно силкувала
ся вчинити подібне у шлюбі з Арсеном, але шлюб здеформувався, 
не витримавши температури Радиних деміургічних зваг) — щоб вийти 
з-під ролі статистки, втягнутої в гру, як у темну, непідвладну словам 
непам'ять. Валентин Степанович значущо всміхнувся до неї й звер
нувся до своїх олівцевих позначок на берегах її рукопису: деякі місця 
належало скоротити, деякі, навпаки, розвинути, і ще одна серйозна 
Радина хиба — то надмір абстрактної лексики. 

Від вас віє свободою, хм. 
Та не було в мене ніякої свободи. Ніколи не було. А те, що люди 

розуміють під свободою, коли в поробочу годину пік, неуважно по-
брязкуючи мідяками в кишені плаща, спускаються в лунку, надихану 
металічним сопухом утробу метро, з блаженною статечністю 
відпускника розмірковуючи — сходити сьогодні після вечері з Тамар
кою в кіно а чи, може, податись на преферанс до Яхненків, — той 
мінімум свободи розпоряджатися власним тілом: справляти йому свої 
дихальні, травні, статеві функції, гортати йому газету, заповняти пра
вою рукою бланки й промовляти в чорне сітчасте вічко мікрофона в 
тому чи тому приміщенні, серед тих чи тих людей, у тому чи тому 
місті — це просто безнадійна, безбарвна й безвихідна — як понурий 
пустельний крайобраз — свобода графомана замінити будь-яке з на
писаних слів на інше, або й не писати зовсім: н е о б о в ' я з к о в і с т ь 
д і й. 1 спитали учні в Сократа: "Чи є різниця між життям і смер
тю?" — "Жодної", — відказав він. — "То чому ж ти вмираєш, учите
лю?" — "Саме тому". Отож-бо. Вона томить, ця облудна свобода, і 
щоб якось дати собі з нею раду, люди жадливо домагаються від 
дійсності підказок: о Боже, дай нам знак, чи принесе цей похід пере
могу; слухай, Радусько, от як би ти вчинила на моєму місці — подава
ла б на аліменти чи ні? — це ж не згоди від дійсності на своє, вже 
прийняте, рішення допоминаються — це прагнуть убезпечити собі 
вибір свідомістю його конечної необхідності. Î графоман з 
цілеспрямованістю комахи-паразита напихає своїми словесними 
яєчками кожне нещасливе вухо, й спинити його неможливо, бо єдине, 
чого він болісно потребує, — бути мовчки вислуханим: самою при-



сутністю при читанні жертва несамохіть дає авторові доказ невштад-
ковості існування його твору в цьому світі. 

Ні, та ж тут свобода. 
Ця свобода зраджувала мене щоразу, коли я поривалася по-графо-

манському конструювати собі життя за саморуч накиданими сюжета
ми, — мої претензії на авторство поверталися до мене, мов зім'яті й 
перемацані листи, покреслені нахабним червоним розчерком "Адре
сат выбыл". Так було того ранку в убогому номері південного готелю, 
куди ми з Арсеном напередодні щасливо втиснулись на час відпуст
ки, — під ту пору наше подружжя вже, здавалось, було всталилося на 
цілком посполитому рівні взаємно погодженого мирного відчуження, і 
тільки крива нічних шаленств стрімко повзла вгору, як температура в 
позірно нічим не враженого організму, ми виснажували одне одного до 
цілодобового напівірреального стану, мов наодчай душі рвалися залю
тувати несамовитими любовними злиттями зміясті краї незримої роз
колини, це було якесь невтоленне наслання: знеможена, вистигаючи 
цілим важким, непорушним тілом, я западала в сон під Арсенів рясно-
листяний шепіт (раз приснився був хтось безликий, що торочив про 
мене з нудною несхитністю, притаманною звичайно обмеженим лю
дям: "У неї прекрасний чоловік, якого їй біса треба", — тож таки все 
гаразд, що тут скажеш — то був чи не єдиний раз, коли я спромоглася 
глянути на власний шлюб збоку й уразитися з його непролазної благо
получності — наяву мені це ніколи не вдавалося); Арсен мучився без
сонням, і по якімсь часі мій сон знову розсували гарячі руки, я з 
стогоном поверталася до нього, і знову набрякала кожна жилочка, 
знову щемний трем розгортав мене навиліт, і знову потрясали нами, 
прокочуючись крізь нас, морські вали — раз, і вдруге, і втретє — 
ніяка пара голуб'ят нездатна кохатися так, як подружжя в передчутті 
кінця, — і от, розплющивши вранці очі, я вгледіла сіру касарняну сте
лю, у веселенький світло-зелений колір потиньковані стіни, крізь білі 
штори цідилося молочне світло, попереду була спільна відпустка, за 
нею — ціле спільне життя, таке ж, як зараз, — і, лежачи горілиць на 
тісному "полуторному" диванчику, я заплакала; "Що-небудь стало
ся?" — спросоння спитав Арсен, вгрузлий обличчям у подушку, я за
мотала головою, різко скошуючи траєкторії плину сліз по щоках:# 

"Нічого. Спи", — він тяжко зітхнув і більше не обзивався. Не треба 
було нам одружуватись. А головне — я ж знала, що — не треба, ще за
довго до весілля знала, і Арсен, певно, також здогадувався, принаймні 
мої сумніви не відскакували від нього, як м'ячик од стінки; але кожне 
з нас на свій лад прагнуло розімкнути собі життя цим а к т о м в і л ь 
н о г о в и б о р у . Еге ж, вільного. Чорта пухлого. 

Як можете ви говорити про царство небесне, коли не здужаєте до
дати до свого зросту бодай лікоть?.. 
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Як можемо ми говорити про свободу, коли не потрапимо на макове 
зерня змінити будь-що у власній душі?.. 

Але ж я знала й інший ступінь свободи! 
Писання "під диктовку". Слова, що ринуть самі собою, — жодне з 

них не може бути довільно змінене. Кожен абзац, опливаючи, осуваю
чись на папір, відкриває наступний — ніби простуєш незнайомим ко
ридором, не маючи анінайменшого поняття, куди він тебе виведе, але 
є легка, радісна певність знайденого шляху — тільки б не збитися, бо 
тоді просто перед носом глухо з'їжджаються темні стулки броньованих 
дверей, і ти лишаєшся по цей бік, бгаючи в руках уже проявлені в 
текст шматки живого десь-сущого твору, що був тобі розкрився, 
підпустив до себе — і от на, маєш: вимкнувся, канув у пітьму — 
нікому ніколи до кінця світу він уже звідти не явиться. І можеш 
скільки завгодно гарикати на домашніх, шпурляти на підлогу книжки, 
лементуючи, що в цьому домі тебе ніхто не розуміє, ага, телефон! — 
хто-хто? — хай пошлють його ік сталій мамі! — та не хочеш ти 
їхнього чаю, на дідька він тобі здався, коди вже вони нарешті второпа
ють, що ти хочеш тільки одного — аби вони всі дали тобі спо-кій! яс
но? спо-кій! — можеш до потьмарення, до розпаду збезглузділих слів 
на літери перечитувати те, що встигла записати, силкуючись 
відшукати в хащах власного почерку непомітний просвіт, натяк на 
продовження, промайнулий і зниклий обрис утраченої цілості, — 
стулки, скоро вже вони зімкнулися, мертво держать таємницю. Мож
на, чому ні, в и г а д а т и, намислити дальший хід твору — так? ні, 
здається, краще отак... а може, розвинути оцю-ось лінію, щось вона 
тут зовсім захиріла (а була ж обіцяла якесь, на мент заблисле, значен
ня!), і отак — теж непогано, і в цей бік — теж нівроку, і все це вже 
лайно. За перепрошенням. 

Я ніколи нічого не вигадувала. Я з н а л а, що писати, — або не 
знала (і тоді — не писала). 

Два ступені свободи. Гелен і Кассандра. "Невже ніколи ти того не 
бачиш, що б у д е — неминуче, невблаганне? Невже тобі не каже в 
серці голос: "Так буде, так! Так буде, не інакше"?" — Його добродуш
ний спокій: "По щирості сказавши — ні, ніколи". — "Як же ти 
віщуєш? Що кажеш людям?" — це вона не дорікає, не жахається, во
на цілком нелукаво допитується — за якими ознаками Гелен угадує, 
що саме сказати, бо ж коли "не бачиш" отого єдиного, що дійсно 
б у д е (а значить — є? Значить, десь там, за тими дверима, де оберта
ються сузір'я несотворених творів мистецтва, дихає, зачаївшись, "не
минуче й невблаганне", вже-суще, тільки що не прослизле в шпарку 
видимого "тепер"?, коли воно закрите для тебе, тоді геть-чисто одна
ковісінько — "по барабану", як казав Арсен, — що говорити. 



Î що'писатн. 
І куди йти. 
Î кого цілувати. 
1 кого видавати вігілам. 

Сили, що правлять світом, доля, Бог — на який усе ж таки 
мізерний словник згорилося тут людство за цілу свою історію, надто 
коли порівняти з десятками відтінків синьої чи зеленої барви в декот
рих мовах! А спитати б — нащо мені оті тридцять сім, чи скільки їх 
там, визначень зеленої барви, коли нема жодного, щоб відповісти, хто 
я в цім світі?.. 

В чому Рада якимось мутним окрайчиком душі продовжувала по
дивляти Валентина Степановича, так це в тому, що для нього світ був 
фіксований ясно й твердо, мов кристалічні гратки. Етика, казав Ва
лентин Степанович, і це слово завжди звучало в нього красиво й по
вногрудо: кожна голосна встигала сповна спожити свою пайку 
повітря, — етика письменницької поведінки, казав Валентин Степа
нович, — Рада при цьому щоразу внутрішньо щулилася, мов перед 
нею, для наочності, обертали новорічну ялинку, загрозливо розколи
хавши геть усі цяцьки мелодійним шкляним передзвоном, — етика 
письменницької поведінки, це те, казав Валентин Степанович, на чо
му тримається література, ви ж погляньте, до чого призводять щонай-
скромніші, казав Валентин Степанович, щонайскромніші спроби 
підторговувати власним хистом — погляньте на Ікса, і на Ігрека, і на 
Зета. Так казав Валентин Степанович. І не бракне ж їм духу нарікати 
на читача. Та про такого читача, як наш, повірте мені, Радочко, казав 
Валентин Степанович, а його книги виходили мільйонними тиража
ми, західні письменники можуть лише мріяти. В кабінеті раз у раз 
угріто воркотав телефон, Валентин Степанович підносив трубку, і — 
на одним-єдину мить — затримуючи її в повітрі перш ніж покласти 
назад на важіль, спиняв на Раді отой вимовний, коштовний спалах 
двох перснів — ледь навскісно розтятих очей: маленька жертва на її 
честь, защіпка, накинута на двері перед-тим-як; Раду обсипало при
ском, наче по шкірі провели дражливим густим ворсом, у його присут
ності вона взагалі слабла, він як ніхто вмів обволікати, 
©безвладнювати. Ах, Радочко. 

Боже, казала вона йому — спершу аби тільки не мовчати, а відтак 
помалу-малу втягуючись, і дедалі стрімкіше, в магнетично темніюче 
жерло його всепсжиральної уваги, — боже, як же ми паскудно живе
мо, Валентине Степановичу, я оце щойно йшла вулицею й виловлю
вала поглядом бодай одне обличчя, р о з к р и т е світові, як ото 
розкриваються вранці квіти, і ще діти так уміють — стояти й водити 
пальчиком по цегляному муру в білястих подряпинах або дивитися на 
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сонце крізь жовтий стончений листок, — і знаєте, марно: кожне 
зустрічне лице привалене, як мотальною плитою, якимсь насущним 
клопотом —- кожен квапиться туди-то на таку-то годину за тим-то й 
тим-то, по дорозі купити те-то, подзвонити такому-то, господи, як же 
це бездарно — отак не бачити світу, в якому живеш, згортати його до 
вузького проміжку речей, котрими оперуєш!.. Таж кожен листочок 
на дереві, кожне яблуко на тарелі, кожна кузка під ногами — 
унікальні, казала вона, мов присвічуючи собі власною мовою і пуска
ючись, усе хутчіше, їй услід, і це пасмо вашого цигаркового диму 
снується так, як жоден інший дим на землі, це знають художники, що 
пишуть натюрморти, а ми загороджуємо собі овид шорами нами ж 
придуманих справ і не важимося розэирнутаеь до самої смерті!.. Ва
лентин Степанович споглядав її наростаючий запал, розвільжений 
чудним непевним усміхом, той усміх наче намацував фокус, тремтли
во коливався між ніжною поблажливістю й мимовільним — чи то Раді 
тільки так здавалося? — збентеженням, "от і напишіть про це", — во
на вмовкала, наче з розгону буцалася об невидиму перепону: тобто 
як? до чого тут?.. Валентин Степанович поважнів, він завжди по
важнів, коли заходило про р о б о т у , — бачте, Радочко, ви ще не 
здаєте собі справи, наскільки ті враження, навіть фрагментарні, котрі 
вам, письменникові, здаються малозначущими, ба й творчо 
нецікавими, і ви губите їх на ходу, можуть виявитися д о г р і б н и м и 
л ю д я м , — Рада загризала спідню губу, душна хвиля спротиву зма
гала її зсередини, це було так, ніби Валентин Степанович раптом 
без переходу забалакав по-давньогебрейському абощо, і вона напру
жено вслухалася в оскал кк чужинських слів, силкуючись дістатися 
смислу, — як можна писати тс, що тобі "творчо нецікаве"? Чи це 
і є — робота, щоденно по шість годин за письмовим столом, акуратне 
згрібання всіх окрушин на підстелений папірчик, це потрібно людям, 
пачоси й обрізки нігтів, старі селянки й досі не викидають їх на 
смітник, а збирають докупки й спалюють, мабуть, остерігаються, щоб 
яка-небудь ворожка їм не поробила, — Рада мовчала, внутрішню 
підбираючись, несвідомо щільно стуляючи коліна, вона, певно, просто 
не є професійним письменником, от і вся гутірка, вона чекає, аж твір 
сам озветься з небуття, покличе її владним, глухим гулом, і хто знає, 
кому це потрібно, може, тільки самому творові, може, душам тих, що 
писали під цим небом до неї — різцем по глиняних табличках, гуся
чим пером при свічі, може, цей самий гул тоскно стискав їм серця, але 
чомусь не доступився до слів їхньої мови, — а може, й сама вона, Ра
да Д., нікому не потрібна, от торохне потемки якийсь наркоман по чо-
лопочку, і — на Берківцях два квадратні метри, чавунний Штахетних 
і туя в головах, ще коли пощастить із ділянкою, бо не на кожній дозво
ляється обгороджувати, поплачуть, звісно, пожуряться, але в яму за 
нею ніхто не полізе, а от Валентин Степанович, як астероїд, у кожній 
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читацькій голові зоставить по вирві, непоправна втрата, хто може ска
зати, скількох шедеврів ми недорахувалися, — недарма ж бо його ви
дають мільйонними тиражами, і його дружина, тиха прозора жіночка 
з просвітленим поглядом черниці чи реконвалесцентки, якось, по
даючи їм каву до кабінету, розповіла, ледве вловно шекерявлячи, як 
їй трудно оберігати творчий спокій чоловіка — люди достоту плавом 
пливуть у дім, хто за автографом, хто аби лиш позирнути на своє бо-
жисько, одна жінка тицяла їй перед очі гаман з фотокартками: "осьо 
гляньте, я ношу його фото разом з фотографіями своїх дітей!" — страх 
як трудно всім цим людям відмовляти, але коли здумати — що напи
сав би Валентин Степанович, аби став з кожним розбалакувати? — от 
і доводиться нести варту при дверях, — Рада тупо водила пальцем по 
химерних арабських взорах диванного килимка: схоже на дитячі голо
воломки виведи-зайчика-з-лабіринту — вона так і не здолала 
вирішити,чи ця тирада означала, щочй належить негайно вшиватися 
геть, чи, навпаки, поважчати з гордощів, що якраз її, Раду Д., крізь 
той одвірний фільтр пропущено, а відтак вона в якийсь спосіб — який? 
причетна до Валентин-Степановичевої р о б о т и ; "не всяк, хто рече 
до мене "господи, господи", — чомусь мелькало в голові, але вона ча
вила цю думку, мов щойнорозкурену цигарку в попільничці, од Ва
лентина Степановича одскакував будь-який сумнів, так наче його 
облягало потужне силове поле, і зрештою, він написав принаймні 
один беззастережно добрий роман, і ще один дуже непоганий, обидва 
саме під ту пору, коли його не друкували. Рада тоді ще була школяр
кою, і побожні шепти дорослих: Валентин Степанович пише щось над
звичайне, — курилися довкола неї, як із безлічі запаморочливих 
кадильниць; тремка, мревна, насичена передчуванням чуда атмосфе
ра, потай передані з уст в уста уривки миготливих — що в них було 
правдою, що домислом? — історій: Валентин Степанович дав ляпаса 
високопоставленому чиновникові (дуель!) ; Валентин Степанович си
дить під домашнім арештом; на Валентина Степановича вчинено на
пад невідомими особами; через Валентина Степановича труїлася 
нестямно закохана в нього дружина Такого-то, авжеж, того самого, 
насилу відволодали, кажуть, красуня, — з цих сліпучих кусничків 
смальти стягувався докупи повитий золотавою млою силует, що на 
нього звести очі впритул неможливо, як і на сонце. А роман у нього 
тоді вийшов справді хороший: теплий. Як буває часом розмова з гар
ним чоловіком: наче й переповісти потім нема чогось особливого, зви
чайні собі житейські кавалки, а от же — гріє. 

Почекайте, казала вона, зашпортуючись у підставленій ним під 
ноги драбині, але ж як таки так писати, тож усілякі там фрагментарні 
враження, навіть образи — то ще не мистецтво, вони навідують будь-
кого, — робила паузу, мов, піднісши руку заблизько до вогню, 
відсмикувала, щоб не обпектися: от власне, їй завжди здавалося, що 
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Валентин Степанович пише забагато! — засумлінно переносить усі 
свої враження поспіль на папір, більше о п и с у є, ні пише, — Вален
тин Степанович з готовністю перекривав паузу: ну, по-перше, навряд 
щоб так уже б у д ь-к о г о, — насмішкувато підсмикнувши брови, — а 
по-друге, тим краще, коли так: ви-бо оповідаєте людям про них-таки, 
не про кого. От і знову її збивала з ніг ця непохитна логіка, гладенька, 
як мармур. Почекайте, трусила Рада головою, почекайте, але ж 
навіщо я.маю переповідати людям те, що вже відомо?.. Як то — 
відомо? кому — відомо? — він рішуче закидав назад свою буйну по
ганську гриву, і між ними прослизала тінь неясної ворожнечі. — Та 
взагалі, відомо! — терялася Рада, болісно потерпаючи од власної 
без'язикості: божечку, ну яка різниця, к о м у саме відомо, що це за 
соціологічний інтерес, нарешті приходили слова, але слушний момент 
їх повідати вже проскочив: мистецтво починається там, де звістує про 
себе цілість! ці-лість — одним-єдина у всесвіті, нечутно дише за 
броньованими дверима: відкрити, зірвати кляміїу, бо ж світ — він 
зовсім не такий, як нам здається, він грається з нами в піжмурки, і мо
же, тільки божевільні й знають, який він є насправді, то що ж за втіха 
водити пальцем по рисунку на дверях і твердити людям на тридцять 
сім ладів, що трава зелена, і на сорок, чи скільки їх там, — що небо 
блакитне?.. А може ж, вони тільки прикидаються такими, і трава, і не
бо, і варто нам одвести очі, як небо встеляється рудою, колихливою, 
мов водорості, травою, а трава, зміячись, переповзає міріадами 
сріблястих вужів з місця на місце?.. Всього цього Рада Валентинові 
Степановичу не казала — так вони й розкочувалися по своїх лунках, 
як більярдні кулі. 

А проте ці розмови дивним чином спустошували Раду. Після них 
вона щоразу зазнавала якогось хворобливого словесного наслання, са
мотою тинялася вулицями, нічого не бачачи доокіл, бурмочучи до се
бе припізнілі аргументи й розмотуючи нові, звернені до Валентина 
Степановича, монологи, котрим, розуміється, не судилося бути доне
сеними до адресата, — а час від часу стенаючись, і ціпеніючи, й губля
чи думку під раптовим накотом ожилого спогаду: Валентин 
Степанович перетинає кабінет узяти з полиці альбом репродукцій — і 
за її кріслом ураз притамовує ходу, мов зависає в часі, затримавши 
стрілки годинника, їй здається, вона чує його віддих у себе на поти
лиці, і, обмираючи цілим, умент прозрілим тілом, — ні, ох ні, зараз 
він простягне руку, порух — не порух, нечутне нап'яття м'язів, і — 
човгання ходи по килиму, відринула хвиля, сліпе потріскування піни, 
що всякає у вогкий пісок — тільки серце бухає в грудях так, що певно, 
чути за стіною... 

Втома давала про себе знати перегодом через ватяну непроникність 
дійсності: Валентин Степанович ніби закутував Раду густою хмарою 
своєї присутності. Поруч із ним Рада почувала й себе владно взятою в 
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лискучу опуклу лінзу історичного прицілу — тільки чимось ця лінза 
їй муляла, як лабораторній комашці — предметне скло. Зрідка Вален
тин Степанович запрошував Раду на театральні прем'єри, у партер на 
літературні вечори, раз чи двічі — до майстерень знайомих худож
ників; з'являючись будь-де, він розсував яв своєю давкою, ваговитою 
постаттю, мов запилюжену куртину, і обличчя, жести, вітальні фрази 
зривались довкола нього в танок підсвічених порохів: небавом Рада 
збагнула — він зберігав різко відмінний від довколишнього ритм руху, 
точнісінько такий, як у себе в кабінеті, тож у кожному, навіть випад
ковому, оточенні опинявся в позиції диригента. Ці прилюдні з'яви 
бентежили Раду найдужче: інстинкт-бо остерігав її — чим далі од фо
кусу лінзи, тим дужче викривлюється зображення; коли Валентин 
Степанович брався — своїм звичаєм з велемовною пишнотою — вих
валяти Раду знайомим, загативши імпровізованим слухняним гурт
ком людський плин фойє чи проходу: "Прошу запізнатися — Рада Д. 
Читали?.. Знаєте, це покоління, котре зараз приходить у літературу, 
мене часом просто вражає...", — а знайомі, втупивши в Раду неви
дющі, силоміць одведені од природного центру тяжіння — самого Ва
лентина Степановича — погляди, вторували йому приглушеним 
чемно-подивованим муканням, — Рада щоразу відчувала, як десь у 
повітрі обертається незримий і нечутний диктофончик: такого-то дня 
такого-то місяця такого-то року Валентин Степанович зізнався Тако
му-то, що покоління, котре зараз приходить у літературу, його часом 
просто вражає. У неї, Ради Д., не було такого диктофончика. І 
мільйонних тиражів у неї не було. 1 всенародної любові — теж. Сто
вбичачи при ньому, вона навіч бачила, зором багатоокого ворушкого 
тлуму, що в неї є: постава манекенниці, персикова шкіра й розкішне 
хвилясте волосся з медовим відсвітом, — і, як на дитячих "рент
генівських" малюнках, де чоловічок з патиками ручок-ніжок обво
диться наскрізними прямокутниками рукавів і холош, бачила крізь 
одіж свої стрімко розгорнуті плечі, і груди — якраз те, що треба, і 
віолончельно-вузькі стегна, і ноги, що замалим не од шиї починають
ся, і соковито випнуте гузенце. Файна ляля. Читали?.. 

Від вас віє свободою. 

Від неї віяло вимкнутим звуком щенячого скімління, котрий, хоч і 
не краючи слуху, продовжує тоскно коливати повітря. Все, що вона 
бралася тепер писати, здавалось їй, випромінює цей неприкаяний 
звук. 

Рада почала уникати людей. 
Проте Валентина Степановича годі було уникнути: він ловив її по 

телефону, кликав у гості: "Порожньо без вас, Радочко", — фраза роз
ламувала розмову нагло розверзтою безоднею мовчання, над якою ли
шалася ширяти, мов Божий вирок: вставай і йди до нього. Раз уночі, 
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помалу западаючи в сон — лежала на лівому боці, скрутившись клу
бочком, — вона випорснула назад у притомність з криком "Ні!": коло 
ліжка невідь-звідки вигулькнув Валентин Степанович (причім Рада 
виразно споглядала, мовби з кутка кімнати, випрозорений, освітлений 
зеленавою прожовтю контур власного, скрученого клубочком, тіла) і, 
вклякнувши поруч, огорнув її таким жадібним, ярким, достеменно ви-
чутим фізично — на душний дотик, на пріснувато-вільглий смак 
поцілунку, •— глибоким напливом пестощів, аж Рада отерпла від насо
лоди, і чи не ця готовність остаточно здатися їй і отямила: крик опору 
виніс її на собі з напівсну. Кепсько, подумала вона, зарившись лицем 
у подушку, ох як кепсько. Найдужче згнітила цілковита змислова ре
альність пережитого. Рада-бо знала: Валентин Степанович потребує її 
щодень усе ненатліше, але знала й те, що на якомусь закруті її власна 
відкритість перед ним уривається. 

Ну а тоді з'явилася друком його нова книжка. І Рада її прочитала. 
Валентин Степанович подарував їй сигнальний примірник. "Моїй 

дорогій людині, з любов'ю" — крупним, спокійним, випростаним 
письмом: з любов'ю до кожної окремої літери. 

Вона — прочитала. 
Книжка називалася "Мистецтво жити". З епіграфом із 

Підмогильного — там, де поет Внгорський розвиває за гальбою пива 
свою класифікацію мистецтв. Мистецтво жити. 

Коли Рада перегорнула останню сторінку, лице їй пашіло (чомусь 
скинулася в мозкові — дурною рибою в побілілому ставку — со
роміцька коломийка: 

На тим боцє при потоцє 
Смерека горіла, 
Тато маму так кохали, 
Аж почервоніли...). 

Це була м о я книжка: та, котрої я за цей час н е написала. Мій ра
курс. Мій розворот теми. Моя точка поціляння. Ба більше: вона з не
винною безецністю мінилася бульбашками моїх улюблених слівець і 
зворотів, моїх спостережень, зронених у розмові, гадок, дрібничок — 
"вона неуважно взяла виделку і сповненим несвідомої грації рухом 
умочила її в борщ", — розуміється, все це було перекладено на його 
статечний, може, тільки трошечки пришвидшений, дихальний і 
м'язовий ритм, залите, мов густим сиропом, обволікаючою, 
спокійною ясністю його самовитої, шліфовано-плинної мови: я немов 
тримала в руках рентгенівський знімок власної грудної клітки: моя, 
проте — невпізнанна. Гарна вийшла книжка — на одній хвилі написа
на; після тих, давніх, романів, мабуть, найліпша. 

З мене виссали крізь невидимий катетер гарячий згусток мого жит
тя — натомість уломилася смалка, свистюча пустка. Раду немов замк-
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нули в палату, де над койкою висить портрет Валентина Степановича, 
і прирекли мушкою погляду невідривно повзати по його рисах. На
решті Рада осягнула, наскільки глибоко він потрапив оволодіти всім, 
що в неї було с в о г о , перевівши стереоскопічність її внутрішнього 
життя на тверді непроникні площини свого сприймання. Будь-яка 
думка тепер справляла-їй біль, окрім хіба: встати з ліжка, пройти до 
ванни, розпечатати новий тюбик зубної пасти, вичавити на щітку тов
стого білого черв'ячка. Туфлі! Почистити туфлі. Перед виходом з до
му вона ретельно й доскіпливо добирала одяг: одяг належав їй; 
колготки взяти не взористі, а червоні гладенькі, і поверх вовняної 
сукні туго — широкий червоний ремінь, — вона з сонним, вегетатив
ним задоволенням — так буває вдоволеним ситий шлунок попри 
гнітючий стан духа — видивляла себе в дзеркалі, мов укладала з ки
мось угоду: оце буду я. Але варт було зворухнутися якій-небудь 
живішій, пошуковій думці, що прагнула кволими пальчиками розсу
нути цей обложний тягар, як на неї тут-таки заявляв права невиди
мий Валентин Степанович: його розважливий голос радо вмикався під 
черепом, без упину надиктовуючи розлогі, щільно пригнані речення, 
котрі хутко позбавляли думку, думочку, думенятко її сутої сили, — 
слова, слова, слова, сухий шелест паперу: те, про що ви кажете, Ра
дочко, мені дуже знайоме — в сімдесят восьмому році, коли видавниц
тво завернуло мені "Історію одної поразки" з редвисновком, де 
мовилося, що твір (з саркастичним притиском) ідейно шкідливий, і 
жодної душі не знайшлося пригадати, щ о т а к е л і т е р а т у р а , ме
не обняло таке відлюдницьке обриджсння до світу, аж я вимкнув теле
фона й сказав собі: все. Все-все. В с е, до чого він торкався, одразу 
робилося "дуже знайоме". Рада не зразу всвідомлювала, хто це сто
гне?.. Стогнала вона. Вона розбивалась об його незворушну історичну 
правоту, наче ластівка об шибку. І ще — господи, як же він нестерпно 
вправно і невтомно говорив, мов плів: вічко вправо, накид, два вічка 
разом. Мистецтво жити. А в зворотному ряді всі вічка вліво. 

КОЛИ Б Я ВОЛОДІЛА МИСТЕЦТВОМ ЖИТИ, ТО НАЩО Б 
МЕНІ ЗДАЛОСЯ ПИСАТИ? 

Критики готувалися повести мову про новий етап у творчості Ва
лентина Степановича, а Валентин Степанович телефонував Раді і з 
захланним інтересом допоминався: як їй книжка?. "Прекрасно, — не
слухняними губами виштовхнула Рада, — я певна, що матимете ша
лений успіх". Він мав би успіх, щоправда, й тоді, коли надряпав би 
крейдою три літери на паркані, бо все, що виводила його рука, пульсу
вало світним ореолом і м е н і : голого тексту ніхто вже не бачив, усім в 
очі скакав, як після прямого погляду на сонце, сліпучий чорний диск. 
В о н а , Рада Д., бачила голий текст — завжди бачила, завжди мовчки 
знала, що описування — ще не мистецтво, що, крім тих давніх речей, 
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решта його книжок — щоденно по шість годин за письмовим столом, 
це потрібно людям, направлене шкельце історичного прицілу, особли
во вдався автору образ героїні, а хто ще зуміє так скупо, кількома 
штрихами віддати повносилий імпресіоністичний пейзаж, — що всі ті 
книжки п а х н у т ь п а п е р о м, і це її вперте мовчазне знаття маня-
чило перед ним незавойованою територією. "Правда? — радісно пере
питував він у трубку. — Вам сподобалося? А коли ви до мене 
прийдете, я вас цілу вічність не бачив?.." 

Втікати. Втікати в ліс і їсти траву. 
Господи, та невже ж таки справді частину свого життя треба по-

. класти на те, аби, паралельно з текстом, витворювати власний міф — 
цю необхідну пропускну прокладку межи текстом і світом?! 
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Вадим Лесич 
Недомовлене слово 

Гори з'їжачені, замкнуте небо. 
Втиснутий тулишся в щілину обрію. 
Ніч тут чорніша, гора за горою, 
гору — гора перегребує. 
Місяць — сова на замшілій дзвіниці — 
позеленів і розлився в живиці, 
тільки у лісі — далекою мавкою 
блудно лисиця між листям пом'явкує. 
Стежка заплуталась з лісу до місяця, 
і не знайти вже нікому тут місця 
в померках хмурих, у жорнах розтління, 
— лиш біснувато снуватися тінню. 
Очі примкнувши, оглухлим звіром 
хащами дертися в місячну прірву, 
в біле дно ночі, що ген над шпилями 
перекотилося золотим каменем. 
З хижих вертепів — плаєм зчорнілим 
в січну ніч грудня, повз очі пустині, 
вийшла зорею на шлях України — 
нишком майнула тінь Боголюдини. 

На вежах далечі будую мій світанок 
потоптаний в покресленій у сутінки печері 
розсипались піски де лиш я крок поставив 
і перший крик виття вітрів прожерли 
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пересуваються горби і урвища й розладдя 
лиш хмари стріхами з покрівлі неба звисли 
і прискають піски де лиш мій крок поставлений 
де перший крик мій у луні розплився 

Мала елегія 

Прижмурений обрій — за віями, 
розвіяні бджіл рої: 
у згустках прозоросте спіє 
день, що прозрів. 

В уривках читаю пальцями 
хвилясті обриси дня, 
що котиться дальше, дальше, 
безвороття. 

Життя було, як сон, але — не було сном. 
Все — кругом — було реальне, дотикальне, 
ба навіть мало свою причину і свої наслідки. 
Проте усі ми корчилися у сні. Очмарені 
і з якоюсь засвітністю, неначе стали ядром, 
субстанцією довкільної і нашої внутрішньої дійсності. 

Була відталь. Непомітний вітер стрясав 
з гіллячок дерев краплі танучого снігу. 
Дерева бовваніли кістяками простягнутих 
розчепірених віт. Краєвид, мов бронзові 
відтіні — у стовбурах дерев, у бурій 
землі, в обличчях людей. А далеко 
десь лупала у безгомінні — синя 
тиша обріїв, що напиналися щораз 
ширше і підносились щораз вище. 



Зустріч з каменем 

Холодом вигладі тучно круглявіють очі, 
простір перерваний наростанням каменя. 
Тінями плещуть стрічі, коротші — 
аніж хвилина тривання. 

Дотиком чуло береш оксамитну кругластість, 
очі прозоріють викутами улоговини: 
миттю, закутою в тілі прекраснім, 
сам стаєш стиглий і повний. 

Спізнілі спалахи червневих барв. 
На віття гойдалках — прозорий вітер. 
Це довгожданий, щедрий літа дар — 
такий ласкавий і такий привітний! 

Яка глибока й медодзвонна синь, 
і світ, мов океан доспілого спокою!... 
О, земле,— зеленій, цвітуй і колосись! 
Радій і будь! Навіки будь зі мною!... 

Страшна весна 

Цих каламутних плес примари трупні, 
і згарищ чад, димів безликі труби, 
весь смуток днів, що розбрелись полями, 
— в очах застигли в посинілі плями, 
в холодний відсвіт мертвої весни 
— й навік такими — лишаться вони. 

О, недаремно в непрозорих хвилях 
котилась річка! 1 на обрії безкрилому 

ЗО 



руділи заграви! Людина — 
була як звір. Жорстока — і безсила 
опертись злу. А зло, як повідь туч, 
ширяло, клубилось чимдуж!... 

Жовтіли черепи. Людського м'яса 
розірвані шматки клювало дике птатство. 
Сопух розритих цвинтарів Бвропи 
потьмарив зір. І хлань гнилих розтопів 
засмоктувала рештки зимних серць 
людських. Усіх перемагала — смерть. 

— Ні, цій весні — не перейти у літо!., 
їй — метеором випасти з орбіти, 
закреслюючи неймовірний профіль 
блискучих видив катастрофи... 
І впасти їй — у власну тінь 
в усій прозрілій наготі: 

— Це не весна була — ця корчів хвища, 
руді вогні на кам'яних обличчях, 
ця смерть страшна ще ненародженого літа... 
— Це не весна була — ця прірва чорного жахіття 
цей клекіт пекла — свист і крик, 
що біль у вічність нам прорік!... 

Кожен день може бути моїм днем останнім 
хай мерехтить поверхня під берегом тіней 
в лататті причалу подзвінням кохання 
без дзвонів похмілля й палахкотіння 

Хвиля хай хвилю проносить роздаллям 
над води зелені розлиті невловно 
— тремтітиме в подувах вітру криштального 
моє недомовлене слово 

Кожний день може бути моїм днем останнім 



Михайло Урбан: "Матір з дитиною", споювана сталь, J9Û 
30*18*12 ін. (77*46*31 ) , колекція Ярослава Коленського. 
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Богдан Бойчук 
Топографічий огляд творчости Вадима Лесича 

.Вдивляючися в топографічну карту творчости Вадима Лесича, 
хочу встановити її головні властивості в меридіянах років і простору. 

1. 

Ранні поезії Вадима Лесича (Сонцеблиски, 1930, Відчиняю 
вікно, 1932, РІзблю віддаль, 1935) виявляють характерний молодим 
поетам нахил до перегуків з іншими поетами, до вимог доби та роман
тичних поз. Але є там теж прориви власної поетичної 
індивідуальности. 

Вимога патріотизму та взагалі суспільної тематики в поезії 
свідомо чи підсвідомо гнітила й гнітить кожного українського поета. 
Це особливо помітне в' західно-українській та еміграційній поезії 30-х 
років; молодий Лесич приєднується до цієї, неорганічної йому, течії: 

Тільки грали їм гармати, 
як їх в землю клали спати. 

Не менш відчутний кожному поетові був теж подих народної поетики; 
то й не дивно, що ліричні імпровізації в цьому дусі манили теж і 
Лесича: 

Летять, втікають журавлі, 
в т і к а т ь з рідної землі... 
(Ох, осінь!..) 

Але найчастіше виринають у тодішній поезії мотиви любовної лірики. 
Деякі з них співзвучні з О. Олесем ("І знову ти, найперша, найдорож
ча, згадалася, мов сон мені"); деякі несміло вводять самобутніші 
елементи: 

Я лист ваш, пані, прочитав у самоті 
терпкій, бриластій, навіть тінню не полоханій... 

У деякі любовні мотиви вриваються зловісні настрої, що нагадують 
символізм раннього Савченка ("прилетів на коні і постукав у 
вікно"): 
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t жду. 
Нікого. 

Знов 
хтось постукує в двері рукою... 

Паралельно з цими зовнішніми відгомонами, проникали в 
тодішню його поезію теж власні риси, характерні стилеві пізнішого 
Лесича: 

Ніч осіння над містом застигла, 
з ліхтарів тільки світло хихоче, 
поруділе, обмокле, мов цегла, 
і осліпле привиддями ночі. 

З півстолітньої перспективи, рання поезія Лесича виявляє по-мо-
лодіжному розмашистого ліричного героя, якому житейське море по 
коліна і який стає у все по-новому придумувані шармантні роман
тичні пози. 

Збірка Ліричний зошит (195а) появилася 18 років після збірки 
Різблю віддаль і вміщає поезії, написані між 1946 і 1953 роками. Це 
значить, що Лесич понад десять років майже нічого не писав. Таке 
явище в ранніх роках поетів — дивне. Згідно з інформацією дружини 
поета, Лесич перестав писати, бо йому здавалося, що не було для кого 
писати й не було кому видавати. (Це, до речі, цілком у межах харак
теру Вадима Лесича). Щойно 1945 року в Реґензбурзі Віктор Петров 
звернув увагу на ранні поезії Лесича й заохотив його далі писати. Тож 
поет почав усе від початку — в новому стилі й під новим ім'ям Лесич 
(відсуваючи в минуле ранні псевдоніми Ярослав Дригинич і Ярослав 
Ярий). 

У збірці Ліричний зошит зустрічаємо вже не лише дозрілу люди
ну, яка вміє вникати в щоденності й позащодснності, — але й за
вершеного майстра, який різко й точно різьбить свої рядки, вживає 
багатший і вибагливіший словник і творить оригінальніші образи: 

1 спогад плеще об далі 
і ласиться псом до ніг 
сновидам рвійних ностальгій 
в невпійманій чужині. 

Найвиднішою властивістю поезії цього періоду є метафори, — вони 
хоч включають абстрактні поняття, водночас закорінені з реальність; 
цією закоріненістю вони глибше віддають людську долю, а абстракт
ними поняттями підносять поезію на площину містерійности: 

У коні, в коні вросли ми, 
вплелись в порошу шляхів, 
що п'ють духм'яність полину 
з заобрійних келихів. 
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Мотиви любовної лірики теж зазнали в Лесича змін і в формі 
вислову, і в розумінні суті любови. Коли порівняти їх з мотивами його 
ранньої особистої лірики, в якій ліричний герой натягав різні роман
тичні маски, — то витворюється враження, що читаємо двох різних 
поетів. Любовна лірика в Ліричному зошиті часто затінена смутком, 
вона вже не висить у голубім просторі, а виявляється складовою час
тиною долі людини: 

Який же інший, вільний став 
приплив очей твоїх, єдина! 
1 брижі зморщок на устах 
щасливим сміхом не змести нам! 

Як бачимо, в наведених тут рядках, та й у більшості творчосте 
Лесича, переважає тон елегійносте. Ця елегійність найчастіше пере
дається оригінальними образами — увечорі, наприклад, "зависає мов
чання у кленах", "місяця привид зелений тане воском в блідих 
руках", чи "пахне в стоптаних зорях будяччя шквирних шляхів"; пе
редається ця елегійність теж філософським підтекстом: 

В розкритих обріях достигла 
таємність полохливих слів, 
промовчана важкими книгами, 
у надри втаєна землі. 

В основому Ліричний зошит встановлює меридіяни та начеркає всі ос
новні топографічні пункти майбутього Лесичевого дорібку. 

Вірші в збірці Поезії (1954) написані в тому ж часі (1945-1954), 
що й попередня збірка Ліричний зошит і наступна Розмова з батьком. 
Це значить, що з усього створеного за десять років Лесич скомпонував 
три збірки: до Ліричного зошита включив здебільша елегійні, 
погідніші настроєм вірші, в Поезіях помістив драматичніші й ме
тафізичні вірші, а в Розмові з батьком філософські, заглиблені в суть 
буття. До речі, Лесич був великий педант у творенні поезії чи компо
нуванні збірок — вимогливий до меж неможливого. Кожне слово, 
кожна відтінь слова, кожна кома — набирали універсальної важливо
сте, і всякі друкарські недоліки чи власні проочення поет трагічно пе
реживав. 

Збірка Поезії наголошує й вивершує елементи, які накреслюва
лися вже в попередніх збірках: драматизм, експресивність вислову, 
метафізичні вглиблювання. Співвідношення всіх цих елементів най
краще проілюструє уривок з віршЗ "Простує тінь Євангелиста": 

Розсиплеться папір у порох 
і гримнуть мертво всі слова... 
— лиш реготатими у морок 
чиясь кривава голова. 

" 3 х 
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Гудітимуть зубасті вирви' 
у флейтах — висохлих кісток, 
аж — вихор, вигарчавшись, вирве 
із надр землі — душі шматок. 

Концепція, що людина чи світ мусить пройти через пекло жор-
стокостей і страждань, через гори "висохлих кісток", крізь регіт 
"кривавих голів", щоб осягнути душевний катарзис, тієї "душі 
шматок", — тривожила Лесича продовж довгих років. Він повертався 
до тієї теми в поемі "Напередодні", у вірші "Катарзис війни" та в 
інших поезіях. Наведений уривок включає теж ті стилістичні власти
вості, які часто вводили критиків у сітку суперечностей. Є тут "сливе 
сюрреалістичні вислови", які відмітив ще В. Державин ("гримнуть 
мертво слова"), є тут "новий символізм" ("душі шматок"), є "гаря
чий експресивний Вислів" ("реготатиме кривава голова"), про які го
ворив 1. Коровицький. 

Збірка Розмова з батьком (І957) охоплює головно те, що І. Ко
ровицький називав "релігійною філософією": я окреслив би це явище 
"вглибленням у суть існування", даючи йому ширшого обширу, ніж 
релігійність. Поетові погляди на ціль існування людини не прикра
шені рожевими надіями чи оптимістичними оздобами. В його ро
зумінні людина стає в пихаті, гордовиті пози, забуваючи, що вона є 
"в дочасності", що вона "в цьому світі лиш гість", що 

Ми приходим у світ і відходим — чужі, 
лиш стопи врізьбились в пісок. 

Отже, навіть сліди, які ми залишаємо, теж тимчасові й зникають 
при першому подуві вітру. Вглядяючись у "пергамен пам'яті", поет не 
має теж ілюзій щодо змісту тієї дочасности, в яку людина приходить 
тимчасовим гостем; та дочасність в його візіях, це — 

Бурий дім — і округла, мов ґльоб, порожнеча. 
Дим від кострубатих кістяків життя, 
що попеліють. 
Порожнеча, яка чекає на повноту. 

Цю повноту мала б становити і встановити людина, але й вона, в 
розумінні поета, — наче витинка з нечитаної газети, закинутої в 
кут, який 

називаємо життям, 
а люди, 
що захотіли бути вічні, сягнувши 
по безсмертя кухоль, 
— кам'яніють, мов сильфіди 
у бурштиновому повторенні 
обламків вічности. 
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Людина, отже, в творчості Лесича "стоїть у дерзанні між дочас-
ним і вічним", як це відмітив Î. Коровицький. Î, в останньому рахун
ку,' пто¥ 7 Гнезримий світ" — 

у всіх речах, кругом всіх нас, у нас самих 
— існує, є. 

Ці настанови більш екзистенціальні, ніж християнськи релігійні — 
можливо, тому, що такий був час, що Лесич був поетом свого часу. 

Збірки Крейдяне коло (I960) та Кам'яні луни (1964) вміщують 
поезії, написані в 1958-1960 роках. Обі збірки наче синтезують і 
підсумовують дорібок поета. Всі стилістичні властивості й тематичні 
прямування проходили через тонку призму Лесичевого поетичного 
відчуття, фокусувалися, часом заломлювалися в поза-реальне, часом 
легшали і освітлювалися з нутра. На топографічній карті творчосте: 
Лесича цього періоду з'являються нові, нью-йорські мотиви. Уяву по
ета найбільше притягають краєвиди Гарлему: 

з таверн млосно клубиться сопух, 
пересечений вишумом пива і сечі, 
заялозений похіттю й потом 
засмаглих і звинних тіл. 

Це наче відділений, завислий у самому собі світ зі своїми мадоннами, 
своїми тоннами, своїми іконами і навіть своїми Мона Лізами. Але, 
вглиблюючися в ці образи Гарлема, не можна позбутися докучливого 
враження, що в суті своїй це теж до якоїсь міри характеристика і на
шого еміграційного українського завішеного світу з усім своїм. Мож
ливо й тому, знаючи наш замкнений у собі світ, поет міг проникнути 
іронією глибше в дійсність Гарлему й знайти для того світу бага
то серця. 

Поета тепер найбільше тривожить питання суті існування та 
вічности. Але значення людського існування , як і виміри самої люди
ни, — зменшуються, опадають ілюзії, і поет бачить себе і нас малими, 
як дітей, які радіють тим, що існують, які "грають в піжмурки з щас
тям". А за дрібку вічности, до якої вони весь час стримлять, доводить
ся їм платити життям. Але, не зважаючи на те, що ми "доходимо і 
вертаємось нізвідки", що "ми ніхто і нас нема", що гасить нас "тиша 
гримуча і порожнеча у душах", — не зважаючи на все це, поет не тра
тить остаточної надії і вірить, що 

...ми невмирущі, ми — вічні, 
понад прірвою смерти засвічені. 

Усі ці, часто суперечливі, концепції доходять до поетичної вершинко-
сти в вірші "Епітафія на піску". Дійшовши до прірви, до краю буття, 
ліричний герой застановляється: 
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" куди ж вернутися, коли нема вороття? 
1 зверстані шляхи — як ріки висохлі в пустелі 
під жовтим небом. 

Куди вертатися? Це одвічне питання, яке відгомонить від людини до 
людини, від покоління до покоління, від першого до останнього віку. 
Але під жовтим небом існування "пісок не гасить спраги, лиш засипає 
очі", а сліди в піску розсуває вітер. І ліричний герой "сам собі стає 
спомином, тривожим пам'тником із піску, під жовтим небом". 

В періоді Крейдяного кола та Кам'яних лун поет доводить теж 
до мистецької завершености свої елегійні вірші. В ньому — поетові на-
загал урбаністичному, чи поетові нашої цивілізованої доби — 
відновлюється тонке і глибоке відчуття природи. Його образи природи 
ніжні, зворушливі і оригінальні. Матіоли, наприклад, "плющать очі", 
щоб "розкрили™ солодкий запах"; в очах коханої одкривається і 
цвіте "конвалій дрібен день", а на гілці маслини "місяці співають". 
Навіть процес творення елегії пов'язаний з краєвидами природи та 
людської самоти: 

так твориться елегія 
в шептанні синіх уст, 
що цілували місяць, 
в оливкових гаях 
тривоги й самоти. 

В подібному ключі (краєвидів і самотности) творена й любовна лірика: 
Минаємо провалля площ, 
камінну клажку вулиці, 
минаємо йдучи, 
минаємо в собі. 

Але Лесич вміє перехилити навіть любовні вірші з нутра людини по-
тойбік, поза людину. І. Коровицький говорив про здібність Лесича 
"при мікроскопуванні подробиць знаходити негайно символ". Наведе
на тут строфа є наглядним прикладом цієї здібносте — деталізуючи 
міський краєвид (провалля площ, кладку вулиці) — поет раптово ро
бить різкий поворот, додає ще один деталь, мовляв, закохані мина
ють ці краєвиди в собі, і тим самим перетворює міську констеляцію в 
символ. 

В 1965 році вийшла книжка Лесича Вибрані поезії. В ній 
помішене вибране з усіх досі обговорених збірок. Є там теж розділ не-
охоплених збірками поезій; саме тут знаходимо один з найкращих 
його віршів, "Катарзис війни". В ньому зображений процес 
своєрідного воскресання й олюднювання людини, після катастрофи 
Другої світової війни, яка залишила довкруги лише краєвиди "пере
ритої порожнечі" і "кров розораних присмерків": 
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на ступенях кольоратури безгоміння 
зарубцьовуються прірви рам: 
рано, рано, вранці, воротіж, 
гайворони, гра в гру, безвороття, 
горицвіт, рано,рано, вранці... 

Мова тут справді про прірви пам'яті, стряси душі, коли треба почина
ти від повторення слів та виучування їхніх значень; коли треба 
відтворювати все, починаючи від пальців матері, рук батька, від 
тепла, 

від облич — залишених колишніх, 
невеличаних ближніх, 
найближчих, що поплили недостижні — 
у всевишність, 
стали дальшими, найдальшими. 

Це поезія, яка стрясає з підвалин духа і, наче спиртом, промиває зра
нену свідомість. 

Остання збірка Предметність нізвідкіль (1972) — це наче пое
тичне післяслово Вадима Лесича. Ця збірка цікава своєю компо
зицією: вона вміщає 32 вірші, і кожний вірш названий однією літерою 
азбуки. Зникає у них строфіка, зникає в більшості рима і залишається 
білий і вільний вірш. 

В цій збірці натраплено на мотиви старіння, коли "шляхи ляга
ють сіттю зморщок на обличчі, на руках"; натрапляємо на шрами хво
роби, коли поетові "полатано серце", а його самого задротовано; 
натрапляємо й на ближчу присутність смерти, коли "у передранішнім 
холоді цокають дерев'яно наші розкрушені кості розпростаних ніг". î 
поет щораз гостріше відчуває, що "властиво немає вже того місця", 
якому він належить, — "ні місця, ні простору, ні порожняви". 

2. 

Топографія стилю Вадима Лесича теж ускладнювалася й удоско
налювалася в меридіанах років. 

Поезії його ранніх збірок компоновані здебільша в рамках нор
мативної поетики — з регулярною'ритмікою і строфікою. Але тон його 
тодішніх віршів — легкий, мелодійний, подекуди й коломийковий. 
Правда, рими його вже й тоді здебільша цікаві. В збірці Різблвд 
віддаль ритміка де-не-де набирає Бажанівської бароккової ваготи, де-
не-де поет розриває рядки, створюючи враження гранчастости. 



У збірці Ліричний зошит, яка (як я згадував) появилася 13 років 
пізніше, натрапляємо на цілком іншого стилем поета. Тут доско
наліша ритміка, суворіше інструментований тон з відтінями 
містерійности, й ускладненіший кольорит. 

Властивості стилю елегійних віршів Лесича були обговорені 
вище. Та Лесич найбільше відомий, якщо йде про стиль, своєю 
"кантастістю форм", "барокковістю", "рубаністю", чи "експре
сіоністичним висловом": 

Кам'яніють окатими прірвами, 
переплутані в шелесті хмар, 
жовті вікна розкриті, розірвані, 
у танку вперекидь і сторчма. 

Найцікавіше, що динамічна відцентричність елементів вірша і 
ламаність — викликані не ламанням ритму чи рванням рядків, а обра
зами й "колізіями звуків" (Б. Рубчак). І саме це, можливо, най-
унікальніше в стилі Лесича. 

Згадувані багатокутні елементи стилю ще різкіше вигранюються 
в деяких віршах збірки Поезії. Прикладом може бути обговорюваний 
вгорі вірш "Простує тінь Євангелиста", в якму прередбачений образ 
майбутньої (можливої") після-атомної катастрофи: 

Лиш реготатиме у морок 
чиясь кривава голова. 
Гудітимуть зубасті вирви 
у флейтах —-висохлих кісток, 
аж — вихор, вигарчавшись, вирве 
із надр землі — душі шматок. 

Поруч з відміченими критикою барокковістю, гранчастістю і ру
баністю, наявні тут ще експресіоністичні елементи. 

Особливо цікавий у Лесича спосіб творення деяких метафор. На
приклад, виписане на мурі ім'я дівчини вражає "мов обриси грудей 
засмаглі"; або "вітер гне, наче лук, дугу далечі". Асоціятивність тут 
пряма і прозора. Але, асоціюючи ім'я дівчини з засмаглими обрисами 
її грудей, поет одночасно викликає клімат гарячого літа, кохання, сен
суальности. Подібно, беручи цілком наглядні властивості краєвиду 
(дугу далечі, яку гне вітер), поет тим самим вкраплює в цю метафору 
відтінок трансцендентности чи сюрреальное™. 

Лесич інструментував звуки, щоб досягнути гранчатости (зуда-
ряючи їх), ваготи (згущуючи приголосні), шорсткости (вживаючи 
різкі зіставлення звукових груп) та елегійности (вживаючи м'які вла
стивості звуків у мові). Він теж залюбки й віртуозно послуговувався 
алітерацією як такою: 
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Плоско плеснуть площі, попливуть. 
Скам'янілий дощ полоще 
плавні на плавбу. 

Тут поет не лише оржінально інструментує саму алітераційну 
схему — тобто згущує плесливі звуки в першому рядку, створює зву
кову павзу другим рядком і знову згущує в третьому рядку, — наче 
відтворює приплив і відплив хвиль; він, у додаток, підносить теж цей 
образ в площину надреального, сплескують тут бо не хвилі, а площі 
міста, і полоще їх скам'янілий дощ. Отже, маємо справу зі '"сливе сюр
реалістичними висловами", які ще 1955 року помітив Володимир 
Державин. Сюрреалістичні елементи в Лесича відмічував теж Î. Коро-
вицький, але він твердив, що "його сюрреалізм був... не так формаль
ний (автоматизм запису), як радше світоглядовий". У 
вищенаведеному прикладі, як і в багатьох інших випадках, Лесичів 
сюрреалізм був формальний і світоглядовий — один елемент за
вжди переливається в другий. Зрештою, ми не знаємо, чи автома
тизм запису коли-небудь у кого-небудь існував, тому мусимо судити 
по тому, як даний образ вражає нас, читачів. А прикладом 
світоглядового сюрреалізму послужать хоч би оці рядки: 

Треба камінь класти на камінь. 
Слова визбирувати з виру пустелі. 
Із прірви очей добувати рожеву прозорість ранків, 
що сіріють на дні 
пам'яті. 

Визбирувати слова з виру пустелі, чи добувати прозорість ранків 
з очей — це світоглядові метафори, що імплікують шукання особистої 
мови (в першому рядку) й шукання нових і добрих початків (у друго
му рядку). Ця світоглядовість посилюється ще й тим, що summa 
summarum усіх метафор у цьому вірші вкладається в єдину надмета-
фору нового світотворення. 

Глянувши на топографічну карту творчости Вадима Лесича, при
ходимо до висновку, що він був постом багатьох граней. Ці грані були 
світоглядові й стилістичні. Властиво, мені здається, що саме 
світоглядова многогранність спонукувала відповідну формальну 
різногранність; хоч подекуди форма сама собою виконувала 
світоглядову функцію. 
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Коли ж синтезувати багатство засобів у творчості Лесича, то ви-
рисовуються два зовнішні обличчя поета: одне елегійне, ліричне, 
філософськи вдумливе, що його Ю. Шерех окреслив "рількеанством"; 
друге — суворе, драматичне, гранчасте, яке часто окреслювали "ново-
барроковим". Але, якщо вглядатися довше і глибше, оба обличчя зли
ваються в одно. 1 коли це обличчя усміхається, воно променює теплом 
і зрозумінням; коли ж це саме обличчя, як у грецькій масці, страждає 
або спалахує гнівом, воно приймає цілком інший вираз. Все таки — це 
одне обличчя. 1 саме це могло б бути узагальнючою метафорою для 
всього дорібку Лесича: не зважаючи на різні грані його творчости, не 
зважаючи на елегійно-драматичне роздвоєння, творчість ця становить 
подиву гідну внутрішню одність. 
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Михайло Урбан: "Форми сну", дерево, 1966, 26*20*12 in. 
(67*51*31см.) 
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Ігор Костецький 
Листи до Вадима Лесича 

Вступна нотатка 

Вибрані листи Ігоря Костецького, оригінального драматурга і 
літературного критика, до поета Вадима Лесича розповідають в основ
ному про їхні взаємини під час праці над виданням збірки Крейдяне 
коло Вадима Лесича, яка, без уваги на анотовану дату 1960 p., появи
лася справді 1961 року. Ці листи цікаві не лише тим, що віддають пла
стично характер їхнього автора, але й тим, що розглядають проблеми 
перекладацького цеху, проблеми стилю літературного твору і 
функцію мови в творчому процесі. 

Листи ці частинно віддають також тодішній літературний 
клімат; де-не-де проникають різні штрихи окремих літературних по
статей. Все це, зрозуміло, речі суб'єктивні й тим самим податливі до 
перебільшень та розходжень з дійсністю. Але оба колишні приятелі, 
Костецький і Лесич, сьогодні вже покійні, і їхні вчинки та вислови 
можна приймати з історичною розважливістю. 

Листів Вадима Лесича до Костецького нема; але його постать, 
постать людини вимогливої і принципової, помітна в кожному листі. 
Листи ці друкуються без правописних і стилістичних змін. Пропущено 
лише нелітературні, тобто побутові або етикетні місця; ці. пропуски 
позначені трьома крапками в дужках — [... ]. 

Ред. 

Айб/Ансбах, 30.12.1958 
Дорогий Пане Вадиме! 

Прийміть і від нас Ви з родиною сердечні побажання всього найк
ращого в Новому Році і Веселих Свят Різдва Христового. 

Моя стаття про "Розмову з батьком" уже готова (називається 
"Стаття про вірші") і, як я гадаю, буде вміщена в мюнхенській "Ук
раїнській літературній газеті" відразу ж по тому, як закінчиться дру-
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ком моя ж "Стаття про роман'' (про "Буйний вітер" Багряного, перша 
частина якої вже побачила світ у ч. II за рік 1958). 

Нехай Вам щастить доля й у дальших Ваших починаннях. Мені 
було нескінченно приємно, коли відомий Вам либонь із статтей в 
"УЛГ" Еммануїл Райс, пишучи мені про свої враження від поезії 
Зуєвського, зформулював це так: 

"...Особисто мені було так само приємно констатувати в його 
новій книжці еволюцію до розумно, по-лесичівському збагненого мо
дернізму". 

Райс — надзвичайно вдумливий та оригінальний критик, до того 
ж і впливовий чужинець. Він готує в Парижі до друку антологію ук
раїнської модерної поезії у своїх французьких перекладах. Сам він — 
російсько-польсько-французької культури, кТдаїст, але з симпатіями 
до католицизму, принциповий антибільшовик і рояліст. Цікава синте
за, правда ж? До українства його навернув покійний М.М. Глобенко. 

Ще раз: усього найсвітлішого! Сини нехай ростуть здорові. 
Щиро Ваш 
Костецький 

Айб/Ансбах, 21.8.1959 
Дорогий Пане Вадиме! 

Це справді велика шкода, що я не сповістив Вас свого часу про 
плян видання Льорки в українських перекладах, що мало б містити 
також і поезії, складені з приводу Льорки. Ваш прекрасний вірш, та
ким робом, не потрапив до видання, про що я дуже жалкую. 

Щоб уникнути такої ситуації на найближче майбутнє, дозволяю 
собі повідомити Вас, що під цю пору я готую до друку велике репре
зентативне видання Езри Павнда в українських перекладах. Якщо, 
отже, Ви маєте щось готове або є в намірі щось із нього перекласти, 
прошу мати на увазі таку можливість. Самозрозуміло, Ваші пере
клади знайшли б у цьому виданні найгостинніше прийняття. [... ] 

Моя стаття про "Розмову з батьком" зазнала стану драматичної 
перерви. Справа в тому, що на початку року я взявся був її переробля
ти ще раз від самих основ. Причиною було те, що коли її варіянт (дру
гий) був уже цілком готовий до друку, я саме працював над 
коментарем і примітками до Езри Павнда, послуговуючися для цього 
широким матеріалом з української і чужої поезії. Мені йдеться в цьо
му виданні запропонувати цілковито нове визначення поетичного, 
зокрема — у відрізненні від прозового. Думки з цього приводу виро
стали, складалися в концепцію, і мірою зміцнення концепції я почав, 
зокрема, відкривати й у Вашій збірці цілий ряд моментів, до яких ще 
рік тому був сліпий або принаймі півсліпий. Саме з огляду на це я й 
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вирішив на матеріялі Вашої збірки написати статтю взагалі, і під цим 
кутом зору і почав її переробляти [... ], та закінчити її під цю пору не 
маю ніякої можливости через невідступні поточні речі, яким до кінця 
року немає кінця. Звичайно, кажуть: "узявся за гуж..." Я й не 
нарікаю. Та факт є фактом, хто взявся відразу, як кажуть у Советах, 
"працювати на кількох станках" (для мене це — журналістична, 
перекладацька, видавнича, ну, і, зрештою, моя письменницька пра
ця), не мавши ні секретарок, ані грошей, щоб цих секретарок утриму
вати, — і не тільки секретарок! — повинен "поносити консеквенції", 
як кажуть галичани. 

Ну, йот... 
Та як тільки, Дорогий Пане Вадиме, на фронті тієї статті буде 

щось нове, сповіщу Вас негайно, а головне, негайно почну давати 
їй рух. 

Є й ще один момент. З роками я почав писати незрівнянно 
повільніше. Розвинулась неймовірна боязнь шабльону. Напишеш 
кілька речень, та й починаєш відкривати в них копи неперетравлених 
фразеологізмів, чапленкізмів, сварогізмів і тд. Пишу "неперетравле
них", тому що це теж проблема поезії, якої я торкаюся в статті: про
блема розсунення, підбудови, поновленого поетичного переомислення 
якоїсь групи слів, наприклад — приказки абощо. 

Це, звичайно, важко пояснити в листі. Воно має бути обґрунто
ване у статті. У всякому разі, я прагну конче, щоб і стиль статті 
дорівнював предметові й був його гідний. Дозвольте тим часом 
привітати Вас з усього серця, побажати Вам, Високошановній Дру
жині й козакам усього можливого добра. Моя дружина* душею 
приєднується до цього побажання. 

Щиро й сердечно Ваш 

Айб/Ансбах, 12.10.1959 
Дорогий Пане Вадиме! 
Поспішаю по змозі точніше відповісти на невирішені або неясні 

для Вас питання, як я собі уявляю їхню розв'язку. [... ] 
З будь-якої винагороди моєї редакторсько-коректорської праці я 

категорично зрекаюсь. Весь наклад має піти на Вашу матеріальну ко
ристь — для підтримки Вашої екзистенції з Родиною або для утворен
ня можливої бази дальших Ваших публікацій. Ми з дружиною 
вирішили це твердо. 

Моя передмова буде дуже велика, щонайменше 40 crop, ма
шинопису, тобто щонайменше така, як і у виданні Зуєвського, що ста-

* Елізабет Котмаєр, німецька поетеса й перекладачка. 
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новить приблизно 25 crop, друку. Тим то бажано мати Вашіх віршів 
якнайбільше, щоб вони становили у виданні щонайменше дві третини 
супроти однієї третини передмови. Але я думаю, що за час підготови 
Ви створите ще кілька віршів. Якщо врахувати, що кожен вірш почи
нається з своєї сторінки, то Вам варт було б створити ще яких 10 по
езій. — Передмова, як Ви знаєте, первісно була задумана як рецензія 
на "Розмову з батьком", у ході ж писання розрослася до принципової 
статті. Тому я хочу приписати до цієї передмови ще одну маленьку пе
редмову, яка б розповідала роль становлення цієї статті і про виник
нення ідеї видання. А в кінці я додав ще кілька абзаців, стосовних до 
даної збірки. Таким робом, стаття моя становила б щось наче міст між 
Вашою попередньою збіркою та теперішньою. [...-] 

Подати наприкінці зразки перекладів іншими мовами — наша 
повна не тільки згода, а й зустрічна пропозиція. Дружина з 
приємністю перекладе вибрані Вами зразки німецькою, а я російською 
мовами. Думаю, що при цьому варт було б різним перекладачам роби
ти переклади не тих самих текстів (або не тільки тих самих), щоб пе
рекладна частина являла собою щось наче продовження збірки у 
вигляді радіяльного випромінювання. [... ] 

Просіть Патріцію, щоб зробила англійські переклади. Але дайте 
їй щось із верлібрів, бо вони (як мені признався сам Юрко Тарнав-
ський) не надто сильні в римах і метрі. [... ] 

Тим часом же, Дорогий Пане Вадиме, прийміть наше щире 
привітання для Вас і Родини, бувайте здорові, сильні й бадьорі. До 
дальшого! 

Ваш 

Айб/Ансбах, 19.12.1959 
Дорогий Пане Вадиме! 

Я вже заклеїв був листа мого до Вас (останнього), коли надійшов 
саме лист від п. Райса. Я не хотів більше відкривати листа, а написав 
на конверті. Було в мене так: "е летр фром Мр.Райс. гі вілл транс-
лейт". Але пані в поштовому віконці, якій я надавав листа і яка сла
виться тут тим, що вміє по-англійському, категорично зажадала від 
мене, щоб до "транслейт'*я додав ще наприкінці "д". З дамами, як 
відомо, не сперечаються, і я лише попросив її, щоб вона зробили це са
ма, бо не хотів наражатися на вічну ганьбу ("вілл транслейтед"!). 
Будьте ж мені свідком, що "д" стоїть іншою рукою приписане. 

Але це, звичайно, не важливо. 
Наводжу стосовне місце з листа п. Райса в достотному перекладі 

з російської мови. Оскільки в ньому йдеться про приватні судження, 
нехай, прошу, зміст залишиться в межах Вашої Родини. Порушую 
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дискретність виключно лише для того, щобЕВи, в даному разі особа 
зацікавлена, знали правду про справжній погляд Райса на справу. 
Отже: 

"Вадима Лесича вельми шаную як поета — він уже м.б. най
кращий з еміґрантів, після Барки, але Він зростає далі і розвивається 
краще, ніж Барка. Він український Рільке, темпераментом і темати
кою, нехай він і не дорівнює (звичайно!) Рільке калібром. Але ще мо
же до нього дорости. "Розмова з батьком" (в листі Райса назва збірки 
цитується по-українському. — Î.K.) була вже великим кроком вперед. 
Сприяти виданню нової його книжки я вважаю для себе за честь". 

Свої переклади з Ваших речей він хоче також вставити як 
ілюстрації для своєї французької статті про українську поезію XX 
сторіччя, над якою статтею під цю пору він працює. 

До речі, я особливо згоден з ним цілковито в оцінці Барки супро
ти Вас. Він (Барка) загрожує затвердінням. Уже протягом років я не 
втомлююся йому повторювати, мовляв, варт йому —- грубо висловлю
ючись — "змінити платівку". Найгеніяльніші речі можуть загинуть 
від одноманітності!. Я йому раджу вдатися на кілька років до пере
кладів, щоб вирватися з поетичної манери, в яку він так грузько за-
анґажувався. 

Це, все, самозрозуміло, також між нами. Вам, людині свідомій, я 
можу сказати незрівнянно більше, ніж недосвідченому пташеняті, яке 
не знає справжньої ціни слави, окричання і невизнання. Ми з Вами 
можемо про ці речі спокійно розмовляти як технолога. 

Та не ховаю, однак, радості, що маю змогу Вам це сповістити. 
Глузд присвяти збірки Вашій Шановній Дружині я збагнув саме 

так, як Ви це пояснююте у останньому Вашому листі. Те, що я, може, 
дещо патетично на це зареаґував, могло статися з того, що я поспішав, 
писавши листа, а коли поспішаєте, то відомо, пишете більше, ніж тре
ба, і не тими словами, якими треба. Це давня істина. 

Між іншим, у цьому лежить і одна з головних причин, чому так 
довго пишеться стаття про Вас, яка тепер має стати передмовою до 
"Крейдяного кола". Я хочу, щоб вона була зразковою з погляду якщо 
не таланту, то принаймні ощадного виразу важливих речей на тлі 
страхітливо неощадної української мови. (Чи звернули Ви, до речі, 
увагу на те, що справжніх журналістів ми не маємо саме через це 
невміння ощадно висловлюватися.) 

У всякому разі ґарантую: стаття не запізниться на той термін, 
коли будуть готові переклади і взагалі база для друку. Переписану на 
легкому папері, я вишлю Вам її тоді летунською поштою на 
санкціонування. [... ] 

Щиро Ваш 
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Айс/ Ансбах, 
на латинське Різдво 1960 

[... ] Дозвольте спершу про речі, які ще потребують з'ясування. І 
насамперед — щодо моєї статті. 

Я міг би погодитися з цілим рядом деталів, що їх Ви бажали б 
змінити. Так, наприклад, з епітетом "грубіше" у застосуванні до 
російської мови. Я його застосував цілком свідомо. "Грубішість" мож
на продемонструвати на першому-ліпшому елементарному прикладі, 
приміром на ряді віддповідників: рос. "девушка" —-наше "дівчина", 
димінутив першого, "м'якого" ступеня: рос. "девчушка" — наше 
"дівчатко", "дівча", димінутив дальшого ступеня: рос. "девчонка" — 
наше "дівчисько". Відносна, щоразова г о с т р о т а тут та сама, 

• рівновелика, але при прямому зіставленні "девчонка" таки грубіша за 
"дівчисько". Та, з огляду на нетотожний відтінок слова "грубий" у 
двох наших основних говірках — західній та східній — т.т. "грубий" 
як "товстий", "дік" і "грубий" як "брутальний", "ґробіян" — я пого
дився б на це, в даному випадкові не зовсім точне означення 
"гостріша" замість "грубіша". 

Але справа не в тому. Ви маєте цілковиту слушність, коли пише
те, що моя стаття переважно кидає світло на питоменності поетичного 
ремества, "а значно менше на енергетичні поетичні якості, на 
внутрішні елементи творчої виснаги, на джерело". Ви слушні тому, 
що я справді фахівець ремества, але ні в якому разі не спеціаліст 
оцінок за "наснагою", за "енергією" та за іншими, для мене по-
залітературними критеріями, — не кажучи вже про те , що я ніякий 
не спеціаліст ідей. Цим усім я охоче — і то дуже охоче! —- поступаюсь 
іншим критикам і заздалегідь визнаю їм право першосте. За собою 
маю амбіцію залишити право першосте у ділянці, звичайно в ук
раїнській критиці не практикованій. 

Це не значить, що я не цікавлюсь ідеями. Але це значить, що Гот 
воривши про ідеї в поезії, я можу найвище говорити, як саме поет пе-
ретранспонував ідею у своїй творчості. Це так чи так зводиться до 
питання про техніку, а не про саму ідею. Бо саму ідею, напр., що ми 
лише гості на цій землі, перед Вами вже висловив був Шекспір, ще пе
ред ним Марк Аврелій, ще перед ним Сенека і так далі, аж до Ек-
лесіяста й давньоєгипетської "Розмови розчарованого з своєю Ка (т.т. 
душею) ". Це все, повторюю, мене цікавить, але це не та ділянка, в 
якій я міг би сказати щось нове. 

Крім того, я маю свій стиль писання. Він дається мені не легко (я 
не належу до категорії скорописів, і те, що пише який-небудь Сварог 
за годину, я — кількісно, звичайно, — пишу протягом трьох-чотирьох 
тижнів). Через те я надзвичайно чіпляюсь до кожної своєї фігури, до 
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кожного речення — і надзвичайно неохоче щось змінюю (наприклад, 
замість мого "накопичення" пропоноване від Вас "нагромадження" 
або заміна слова "очевисто", яке, на мою думку, не більший 
польонізм, ніж "принаймні", і яке вживаю просто тому, що "очевид
но" у західній говірці означає "самозрбзуміло", "авжеж", а у ex. 
говірці — "мабуть", "либонь", "можливо", т.т. — я знову уникаю 
нечіткого значення слова у загальноукраїнській мові). Ті чи ті слова, 
на яких я, по багатьох переписуваннях і виправленнях, нарешті спи
нився, важать для мене так само, як для Вас слова, підібрані під пев
ний евфонічний ряд. 

А ще до всього таке. Шерех, якого Ви захищаєте, не посоромився 
був в "Українській літературній газеті", пишучи про одну збірку, при
тягнути мене, як то кажуть, за волосся, та ще й нечувано 
хуліганським способом (натяки на "пияцтво" тощо). Нерви в мене за
галом міцні, і я вмію чекати. Але коли вже дочекався, коли маю 
нарешті після 15 років абсолютно ні від кого не залежне видавництво, 
то ... то, здається мені, маю повне право судити інших так, як вони су
дять мене. Зрештою натяк на Шереха у фуеноті далеко поступається 
його випадові "грубістю", чи, якщо завгодно, "гостротою". Я дуже су
воро відрізняю Шереха-мовознавця від Шереха-критика. Перший — 
справжній науковець. Другий — дуже невитриманий аматор, плута
ний, самозабезпечений, без жодної провідної концепції, без будь-яко
го критерія, а так — "усього потрошку". [... ] 

1 ось тут, мабуть, і головна точка нашого з Вами "конфлікту". 
Вас я розумію, коли Ви не хочете анґажуватися у війну між 
"провідним критиком нашої доби" та мною. Але варт зрозуміти й ме
не, що я хочу, нарешті, внести ясність у питання, де кінчається 
літературознавство і починається дешева патетика. Вас я розумію, що 
моя "полеміка" проти Вас у виданні Вашої збірки видається Вам недо
речною. Але варт зрозуміти й мене, коли я хочу закласти щось наче 
лябораторію або цех майстерзинґерів, з атмосферою справжнього ре-
мества, з плеканням культу фаховости, а, отже, й з неуникненними 
дискусіями, взаємною критикою — без образ і без дифамації, — з 
зустрічами різних поглядів та переконань. Вас я розумію, коли факт 
існування української мови у світі видається Вам доведеним. Але варт 
зрозуміти й мої почування, коли ось дослівно цими днями я прочитав 
в одному каталозі музичних платівок таке: "Мельодгн дуг Руслякд: 
україніше Фолькстенце". 1 так далі. 

Тож варт знайти якийсь вихід із цього, здавалося б, безвихідного 
становища, коли йдеться про різні погляди — Ваші й мої — на ряд 
важливих моментів моєї статті. Вихід, як мені здається, я знайшов 
найпростіший. Статтю треба вилучити, так би мовити, з юрис
дикції (в тому числі, самозрозуміло, і фінансової) видання Вам г 
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збірки, а видати цілком окремо, як річ, яка носить моє ім'я*а тим са
мим і мою відповідальність. Стаття, отже, стоятиме в якомусь зв'язку 
з Вашою збіркою, оскільки в ній йтиметься про Ваші поезії, але в пе
реробленому початкові її говоритиметься, що її варт розглядати як ок
ремий опус для себе. Певну кількість примірників я Вам по виході її у 
світ вишлю, і Ви зможете тоді на Вашу вподобу розсилати їх чи то ра
зом із збіркою, чи з часовим проміжком, а чи й зовсім не розсилати. 
І ось так і зробімо. 

У цьому зв'язку цитату з статті в англомовній анотації варт: 
1) Або зовсім викреслити, від слів "Фром дзе ессе —" включно до 

слів "мейкз юз оф." 
2) Або ж змінити так: замість "Фром дзе ессе" — "Фром ш ессе", 

а наприкінці речення викреслити "ін дзіс едішен". 
До англомовної цитати: чи не варт і в ній подати, на самому 

кінці, але ще перед зазначенням кількості накладу: "Кавер дісайн бай 
Богдан Доманик"? Якщо так, то прошу подати, як пише мистець себе 
сам англійськими літерами. (Поза тим, я не забуду подати це на 
своєму місці по-українському, а виконання обкладинки дружина до
ручить друкарні зробити точно за вказівками мистця, переказани
ми у Вашому найновішому листі.) 

Прошу сповістити щодо цієї анотації те, про що я запитую, по 
змозі скоріше, бо вона стане на одну з перших сторінок першого арку
ша, а я вже хотів би робити макет і приступати до друку. 

В англомовній анотації, наприкінці стоїть, до речі, "сач" з "а", 
тоді як, звичайно, мусить бути "у". Це я виправлю. (Речення почи
нається: "Сач із дзе кайнд —") 

До інших справ. 
Мені дуже прикро, Дорогий Пане Вадиме, що всі мої пропозиції, 

розвивані в ході обговорення пляну збірки, принесли Вам хвилювання 
аж до того ступеня, що Ви мусіли звернути увагу на стан Вашого сер
ця. Я, пробі, не мав наміру Вас хвилювати, а прагнув лише до єдиного: 
зважити всі можливості, щоб зробити збірку якомога всебічнішою. 

Отже: 
1) Переклад Коха не буде включений у розділ перекладів. Він бу

де згаданий лише у статті — там, де Ви його вставили. 
2) Нотатка проф. Рудницького не буде вміщена. Хоч це й дуже 

шкода. Необізнаний читач, отой, що думає, мовляв українські танці 
належать до російської культури, взявши Вашу книжку в руки і поба
чивши, що в ній є переклади з української російською, подумає, що це 
якась шарлятанерія. Такий випадок був у мене з книжкою Зуєвського. 

3) У решті (т.т. поза тим, про що прошу Вашої негайної 
відповіді) тексту англомовної анотації не буде зроблено ніяких змін. 

4) У "Смерті вигаданого Гамлета" буде стояти: "І де ж, Гамлете, 
тобі подітися?" 
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5) Панові Райсові, ще перед тим як Ви вишлете йому дедиковану 
збірку, подякую у Вашому імені Сі з Вашого доручення). 

6) Замість "цвіт" усюди буде стояти "квіт" (крім одного випад
ку, коли у Вас говориться про "цвіт 5 5 у розумінні "цвітіння", т.т. гово
риться правильно). 

7) Черговість перекладів французькою та російською мовами 
вирішу, згідно з тим, що Ви даєте на це санкцію. 

8) Якщо Ви, отже, нічого не маєте тепер проти '(так я зрозумів з 
листа з 16. цм.), то перед відділом перекладів я зазначу про автори
зацію Вами перекладів. 

Це, отже,, речі позадискусійні. Ще дві, мовити б, напів-
дискусійні: 

1) Звичайно, рос. "задворки" це не "одвірки". "Одвірок" по-рос. 
називається "дверной косяк" ("полог" це не те, а завіса з важкої ма
терії, переважно при вікні, — завіса, яка не розсувається, а спу
скається, зрештою, старомодна завіса). Але конче треба додати 
"дверной", бо косяк ще може бути коней (т.т. певна кількість коней, 
якою свої стада зраховує власник) і є ще "косяк" риб (теж у розумінні 
гурту, щоправда, незліченного). Це, отже, один з тих випадків, коли 
наша мова спромагається на чудову економію (ощадність) супроти мо
ви росіян, коли, напр., те, що по-рос. зветься "литейный завод", по 
нашому зветься просто "ливарня", і тд. Тож як тут бути? Можна ска
зати: 

И темные бревна дверных косяков 
але тим видовжити розмір рядка супроти оригіналу, та й взагалі рядок 
розпливається, втратить оту ударність, що є в первотворі, Можна б, 
щоправда,.сказати просто: 

И темные бревна дверей 
але це буде узагальнення, абстрактизація, якої в поезії варт уникати 
всіма засобами. Треба, отже, тут якогось учуднення образу, а водно
час евфонічної організації, яка б бодай якоюсь мірою врівноважувала 
чудове звукове зіставлення первотвору: "бедаена одвірків". Я ще по
думаю над тим. 

2) "Моче-пивных испарений" це не уодносторонення, а, навпа
ки, те, що називається семантичний перенос. Для російського вуха це 
буде виразно асоціюватися з словопоняттям "моче-половой ", т.т. "се-
чо-статевий": специфічний лікарський фах, відомий напис на тильді 
при дверях лікаря. Отже: це -утворення атмосфери, про яку йдеться в 
цій частині циклу •— атмосферу пияцтва, сексу (похоті) та виливання 
лишків, ну й відповідно запаху. 

Ще одне пояснення, на • випадок, якщо я неточно висловився 
вгорі про вилучення статті з "юрисдикції" видання збірки також і 
фінансової. Тим я хотів єдино сказати, що збірка від того зменшиться' 

52 



на цілий аркуш (друкарський), і видання її коштуватиме ще дешевше. 
Щождо можливих наших фінансових внесків на видання Вашої 
збірки, то умова наша лишається незмінно в силі. 

Оце, здається, тим часом'і всі справи. Прошу Вас наполегливо 
про якомога скоріше санкціонування змін в англомовній анотації 
(щодо цитати і щодо автора обкладинки). По тому відразу приступлю 
до укладання макету для друкарні. [... ] 

Щиро Ваш 

Айс/^нсбах, 18.1.1961 
Дорогий Пане Вадиме! 
Знову затримався і з відповіддю (на Вашого листа з ЗІ .мр) , і з 

виданням Вашої книжки. На те дві причини, що їх тут нижче подаю і 
щодо яких бажав би дійти з Вами повної згоди. Гадаю, що це вже був 
би справді останній бар'єр, подолавши який, Ваша книжка могла б 
просто вийти на свій притаманний шлях. Отож: 

1. Справа »в тому, що я вже давно листуюся з п. Єжим 
Нємойовським, польським модерним поетом і перекладачем Езри 
Павнда (див. у додатках до мого видання Е.П.), який мешкає в Лон
доні. Він надзвичайно прихильно наставлений до нас і до нашої куль
тури, ба й політично є "білим круком" чи то "анфан террібль" серед 
поляків. Я звернувся до нього з проханням перекласти пару Ваших по
езій для додатків збірки, і він, ознайомившись з оригіналами, охоче на 
те погодився, . 

У листі з 27 листопада мр. він написав мені достотно так: 
Przekład z Wadyma Lesycza zrobię z duża przyjemnością: jest to, 

jak widzę, świenty, wrażliwy i umiejący przekazać walor zmysłowy poeta. 
Widzi i wciela, co widzu bęzśrednio w wiersz. Kłopot będzie z ostatecznym 
wyjaśnieniem slow, bo 'jak widzę, można na dwa i trzy spornej 
tłumaczyć i za każdym razem jest to jeszcze poezia. Te dwa jeżyki sa tais 
cholernie sobie bliskie, że czasem pozostają niepochwyne różnice w 
znaczeniu - -

Тепер, отже, ці переклади готові. Додаю їх у копії для Вас (як і в 
усіх інших випадках, копії ці.Ви не потребуєте пересилати мені на
зад). Як бачите, він переклав повнотою цикл "Гарлем". 

На самому початку я мав намір зробити Вам несподіванку з тим 
(у виданні Зуєвського, наприклад, уся додаткова частина була 
надрукована без відома автора, як свого роду приємний йому пре
зент) . Але оскільки Ви бігом нашого листування входили в усі подро
биці не тільки мистецького характеру, але й поліграфічного, я5 

самозрозуміло, не почував себе управненим робити такі несподіванки 
і, отже, відкриваю Вам "таємницю" заздалегідь. Поготів, що на титулі 
додатку має стояти про авторизацію Вами перекладів, ну а цей поль-

53 



сысий переклад Ви будь-що-будь змогли б цінувати ліпше, ніж будь-
хто інший (у тому числі, звичайно, я — найменше).Тож проситиму 
Вас про швидку реакцію і апробацію. Польські переклади йшли б 
перед російськими (т.т. ці останні йшли б на самому кінці). 

2. Я ще й ще раз передумав справу мого есею про Ваші вірші. Для 
вміщення в журналі чи газеті він не надається, тому що — з огляду на 
його довжину — він повинен неуникненно бути поділеним на дві чи 
скільки там частин. Тим порушиться враження єдности. Але у ряді ви
дань "На горі" він мені теж не пасує. У цих виданнях я хочу обмежи
ти своє ім'я як автора книжок (досі під ним нічого не вийшло — воно 
стояло тільки як ім'я перекладача або автора статтей) до мінімуму. 
Так, наприклад, десь посередині цього року я маю намір видати три 
свої п'єси (театральні), але це буде щойно вісімнадцяте або дев'ятнад
цяте чергою видання "На горі", а після цього з'явиться знову ряд ви
дань не мого авторства. Я просто не хочу фігурувати як "швець і 
жнець" власного видавництва, це небажання може й чисто 
суб'єктивне, проте я на нього мабуть таки маю право. 

Крім того, є момент ще й психологічного порядку. Це правда, що 
ініціятива видання Вашої книжки у "На горі" походила від мене, але з 
другого боку, напис (дедикаційний) на надісланій мені люб'язно 
збірці "Розмова з батьком" свідчить про Вашу ініціятиву щодо моєї 
статті про Вашу творчість, а, поза тим, Ви бачили вже перед тим різні 
мої видання і знали їхню специфічну відмінність від решти ук
раїнських видань на еміграції. Отже, тепер (я маю взагалі спізнені ре
акції) в мене з'явилося почуття певної незручности, щось приблизно в 
такому дусі: чи справді ж для того, щоб запрошений гість почував себе 
повнотою комфортабельно, господар повинен чемно й мовчки вийти з 
кімнати? 

Передумавши всі можливості, насамперед же те, що Вас 
відчужує в моєму есеї, я склав до нього цілком новий вступ, який до
даю тут у копії. Я постараюся укласти його так, щоб ні в кого не було 
жадних сумнівів щодо неідентичности Ваших поглядів з моїми з огля
ду на деякі речі й на деяких осіб, щоб читачі переконалися, що мої ви
дання не є просто виданими "гарними" книжками з заохочувальними 
передмовами видавця, лише — виданнями, де поважно ставлять по
важні літературні проблеми, де дискутують над ними без огляду на 
особистість і де — головне — не приховують творчої лябораторії від 
очей загалу. Таж ця серія й носить назву "Для аматорів", т.т. для лю
дей, зацікавлених у літературних питаннях, а не для людей, 
зацікавлених у приємному згаянні вільного часу. 

Ряд дрібниць Я виправлю, зокрема — розкрию ініціяли РБ при 
згадці про Коровицького на повне "Розмова з батьком", інакше зфор-
мулюю оті речення з "закидом колєжанці" (щось так: "Лесич 
відзначає в Калитовської —" і тд.) тощо. А вся решта піде безсумнівно " 
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на мою відповідальність, як Ви це прочитаєте в укладеному ново
му вступі. 

Я дуже був би Вам вдячний, якби цей найновіший проект ук
ладення Вашої збірки знайшов Вашу апробату і, тим самим, став би 
вже остаточним. Прошу Вас про можливо скору відповідь. 

До техніки видання є ще такі два моменти: 
1. Сторінка з нотаткою проф. Рудницького про українську мову 

повинна бути вміщена обов'язково. Це неминучий висновок з мого 
досвіду, як ставляться до нашої мови й культури чужинні 
інтелектуали, непоінформовані в найелементарніших речах. Зразок я 
наводив Вам в одному з найновіших моїх листів, але їх можна наводи
ти цілими зошитами. Я просто обурююся, коли бачу поважні 
українські видання без найкоротших анотацій про те, якою мовою їх 
видано, — так, наприклад, щойно появлене перше число місячника 
"Сучасність" (Мюнхен), який тепер виходитиме замість "Сучасної 
України" та "Української літературної газети". Кожен, хто знає, що 
ці літери — "кириличні", автоматично гадатиме, що це — російське 
видання, — і тоді всі змагання наших інтелектуалів лишаться по
рожніми, нагадуватимуть (вибачте за грубе порівняння) показування 
дулі в кишені. 

Тим то я стараюся (і це одне з найголовніших завдань "На горі") 
робити так, щоб усе, що йде в ряді українських видань, давало для чу
жинців у найкоротшій формі найповніше уявлення про предмет. Ви 
бачили, до речі, це й у журналі "Україна і Світ", до редагування якого 
я маю стосунок. 

Зрештою, дорогий Пане Вадиме, це право кожного видавця — 
давати наприкінці, після замкнення самого тексту, каталоги своїх ви
дань, різні інсерати, звернення про передплату й подібне. Воно ніколи 
не "обтяжує" книжку, тому що стоїть поза її загальним принципом 
оформлення і становить єдність лише з загальним типом видань з по
гляду саме видавничого. До Вашої книжки я не долучу ніяких реклям 
(як у виданні Езри Павнда), взагалі нічого, крім цієї однієї сторінки, 
яка буде зламана аж після показника змісту. — але на цю сторінку я 
таки дозволяю собі наполегливо заявити претенсію. 

2. В англійській анотації не узгляднено мого прохання зазначити 
інші (поза тими, що у книжці) переклади Ваших поезій. Можливо, що 
це недогляд, але можливо, що й свідоме уникнення. Тут, в останньому 
випадкові, я, звичайно, не маю права так рішуче наполягати, як у де
яких інших випадках. Проте, дозволяю собі подати Вам свою рацію, 
чому, на мою думку, варт в анотації про ці переклади згадати. Вам 
відомо, що головні закиди нам у світі полягають у тому, що нас 
ідентифікують з антисемітами (цей погляд поділяють найбільші су
часні "володарі дум", включно з англійським філософом Бертраном 
Расселом). "Сучасна Україна" пробувала поставити справу на широку 
скалю, влаштовувала на своїх сторінках дискусії, запрошувала до вис-
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лову видатних єврейських діячів і тп. На мою, однак, думку, коротка, 
"невтральна" нотатка англійською мовою, що Ваші вірші існують та
кож і в єврейському перекладі, може без порівняння більше вибити 
зброї з рук наших неприятелів, ніж цілі то и "білих книг", "само-
виправдовувань", апологій тощо. 

Тож я аж ніяк не хотів би оминути цю можливість підтягти дещо 
з ворожих аргументів. Я ні в якому разі не є тільки Дон Кіхотом, за-
дивленим у "добрі діла" українців, але й гостро свідомим усіх небез
пек практичним пропаґатором. Ба, я цілковито здаю собі справу з 
того, що роблене з боку "На горі" тільки тоді матимеме глузд, якщо 
цією лінією підуть наступні покоління видавців на чужині, 
поліпшуючи й розвиваючи те, що робимо ми з дружиною, дедалі вгри
заючись в інертну психіку світу і відвойовуючи наші позиції крок по 
кроці. Інакше нема нам сенсу тут, у чужому світі, існувати і ні для чо
го заявляти себе українцями. Без діл, без конкретних доказів (не ос
танньою мірою — за допомогою аргументів тих, хто нас ігнорують) 
ніхто все-одно не називатиме нас нашим іменням, а називатиме 
"росіянами", "поляками" або "людьми незнаного походження", — як 
це, до речі, офіційно має місце в Англії. 

Програма цього першого наступу, Пане Вадиме, у нас із дружи
ною суворо продумана, тисячу разів перевірена й скореґована, ми пе
ребуваємо ввесь час у курсі того, що робиться навколо української 
еміграції, — їй на шкоду або їй на користь, — і через те я дуже просив 
би Вас не бути впертим у цій справі, а дати на неї згоду. Вірте, що це 

Я переконаний, Дорогий Пане Вадиме, що Ви, все передумавши 
з кожних, мною суґерованих аспектів, підете назустріч, і ми випусти
мо книжку, щоб була б поєднанням, як то кажуть росіяни, "приятного 
с полезным" (тт. приємного з корисним). У сподіванні цього дозволяю 
собі висловити мої найкращі побажання для Вас і Родини, також в 
імені моєї дружини. 

Щиро Ваш 

Айб/Ансбах, 6.11.1962 

Дорогий Пане Вадиме! 

Я абсолютно ні за що не розгнівався, а просто не писав з тієї са
мої причини, що й Ви (брак часу). Ваш лист з І.цм., однак, надійшов 
якраз на момент, коли з'ясувалося з друком журналу "УіС" — саме з 
фактом, що матеріял, який уже складений, може бути доповнений, — 
і тим самим несподівано актуалізувалася справа з Вашим перекладом ( 

з Нємойовського. 
Отож, якраз і до речі. 
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Моє остаточне становище до Вашого перекладу незмінно те саме, 
що й первісне. Я його вважаю за великий здобуток поетичного пере
кладного мистецтва, — про що мав шану сповістити нещодавно й ав
тора у листі. Щодо пропонованих мною поправок, то, лишаючися при 
своїй думці, я її тим не менш не збираюся накидати. Передумовою до 
видавничої співпр ці з авторами є готовність того, хто щось ви
дає, надатти авторові право на власну волю, — поготів такому 
досвідченому, як Ви. 

І виключно тільки тому, що Ви самі мене тепер запитали, я до
зволяю собі викласти — по змозі обґрунтованіше — мої аргументи що
до тих дрібних поправок, які видаються мені бажаними. 

1) Р.18. Г р і ш — у мовній свідомості абсолютної більшості! на
шого народу означає не поняття грошей, лише конкретно дрібну моне
ту, півкопійки. Повсюдно, в тому числі й в економічній літературі 
прийнято й затверджено термін "гроші", отже, прим., "господарство, 
засноване на грошах" (тоді як "господарство, засноване на гроші" — 
означало б: дешеве, дефіцитне, "копійчане" господарство). У даному 
випадку цілковито неясно, що йдеться саме про "гроші", а не про 
"гріш": розв'язати удачу (якщо вже Вам хочеться цього російського 
слова, замість українського "успіх", "щастя", "талант" тощо) за до
помогою грошей, а не гроша. Якщо тут залишити "гроша", то, знову 
ж таки, читач з нормативною мовою думатиме, що тут йдеться про, 
якусь комбінацію, в якій успіх досягається малими витратами. Особи
сто я не бачу ніяких підстав давати в українському перекладі не те, що 
мав на увазі польський автор. 

2) Р. 14. Я к б и . Для мене (як і для всякого східняка), вжитий у 
цьому значенні, це аж потрійний покруч, бо і галичанізм, і полонізм, і 
росіянізм одночасно (рос. "как би" — в цьому самому значенні). "Як 
би" (окремо) існує в нас для таких випадків: "як би він не старався, в 
нього все-одно нічого не вийде", "якби" (разом) — для таких: "якби я 
знав, що так буде, то ніколи не зважився б". Для даного, Вашого ви
падку існують: "наче б", "неначе б", "немов би", "ніби б" ітд.лтд. 

3) 3 . Р.49. Щодо "и" (у слові "Сміт"), то за правописом 1929— 
1930 існує залізне правило: цей знак вживається тільки й виключно в 
написанні слов'янських і орієнтальних імен. (До речі, прізвище 
"Сміт" є навіть у Голоскевича.) Я припускаю думку, що цей правопис 
не зовсім досконалий і що він не віддає точно чужу фонетику. Але: 
а) ми так чи так не маємо літер ні для англ. "ті-ейч", ні для еспансь-
кого "с" у таких словах, як "Сід", "Гарсія", "сіюдад" тощо, ні для чис
ленних відтінків арабського "к — х", ні для багато ще дечого, — тим 
то наша транскрипція це не наслідування, а просто система символів, 
як, зрештою, і взагалі кожна транскрипція чужих імен або слів у кож
ному правописі; б) оскільки таку транскрипцію встановлено, і то за 
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відносно ліберальних умов, з другого боку все те, що робилося в нашо
му правописі пізніше, робилося вже з дедалі меншою свободою мовоз
навчої думки, — я й тримаюся цього правопису Голоскевича з 
послідовною вірністю і триматимусь аж доти, поки якась, для всіх ав
торитетна установа (напр. УВАН) не внесе в нього зміни. 

4) Р.90. Ви змінили "зложила голову" на "склонила голову". 
"Клонити" — українське слово. Але воно тотожне з російським "кло
нить", тоді як українського синоніму "схилити" в російській мові не
ма. В усіх таких випадках я особисто завжди без винятку волію 
варіянт, якого нема в російській мові. Тож і тут я б радив не "склонила 
голову", а "схилила голову". ' 

Отже, все пишу не для того, щоб Вас хвилювати, а — повто
рюю — бо Ви мене самі запитали. [... ] 

Смерть Зенона Тарнавського мене страшенно пригнобила. Вла
стиво, "пригнобила" — це не те слово. Тут щось інше. Відчуваю сливе 
фізичний брак чогось надзвичайно важливого й незамінного. У нас із 
ним були такі чудесні пляни з театром. Хвалити Бога, що він устиг 
закінчити кілька перекладів, бодай начорно. ("Вбивство у соборі" 
Т.С. Еліота перебуває в мене, і я його саме доредаґовую, готуючи для 
того самого ювілейного видання до 75-річчя Еліота в наступному році, 
в якому має бути і Ваша "Великопісна середа"). 

З Дітройту мене повідомлять, що там нема дослівно нікого, хто 
міг би провадити цей театр, утворений з такими труднощами, 
далі. [...] 

Щиро Ваш 

Айс/Ансбах, 6.11.1962 
Дорогий Пане Вадиме! 
[... ] І ще щодо наших мовних дискусій. Не подумайте, будь-лас-

ка, що я галичаножер. Я дуже люблю твори, написані західняцькими 
нашими діялектами, особливо люблю Федьковича й Бордуляка. Ці 
діялекти я люблю без порівняння більше, ніж діялект у творах Нечуя-
Левицького. 

Коли східняцький діялект втручається у нормативну мову, я не 
менше лютую, ніж у випадках мовної пациківщини. Наприклад: коли 
читаю видаваний абсолютно кретинічним воляпюком — та ще й без
грамотно — "Нотатник" Лимана. (Не роблю з мого вислову жадної 
таємниці, і дозволяю Вам, ба навіть прошу при зустрічі з ним цю мою 
думку про його дурне вариво переказати). 

Те, про що ми з Вами сперечаємось, не діялект. Це завершена 
окрема мова, з власними законами й закономірностями. Нею можна 
послуговуватися в усіх Можливих випадках громадського й приватно-
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го життя, що й робилося (і робиться на еміграції далі). Це, отже, та
кож нормативна мова — мова української меншосте. 

Те, що одна з цих двох нормативних мов мусить умерти на ко
ристь другої, — вигадав не я, а вигадало життя. (Це зрозуміла навіть 
Греко-Католицька Церква: о.о. Василіяни доручили редагувати новий 
переклад Св. Письма не, скажімо, Єндикові, а мені). 

На рідних землях проблему вже розв'язано: галичани пишуть 
так, як і наддніпрянці. Не бачу жадного глузду у зберіганні цієї 
мертвої мови й на еміграції. 

Щиро Ваш 

Айб/Ансбах, 8.7.1962 
Дорогий Пане Вадиме! 
Вибачте мені з серця, що запізнився з відповіддю на Ваш люб'яз

ний лист з 4,мм., з додатком Вашого розкішного перекладу фрагменту 
з поеми Нємойовського. Я по вуха все ще у своїй біблійній редакційній 
праці, тим то тижнями світу Божого не бачу і не реагую на най-
примітивніші подразники, не то що на таку важливу річ, як ця 
Ваша праця. [...] 

А тепер поновлюю своє настійне прохання щодо перекладу 
Еліотової "Великопісної середи". 

Я, отже, до його 75-річчя в наступному році хотів би видати, 
вкупі з перекладом "Вбивства у соборі" (Зенона Тарнавського), ще 
Ваш переклад з "Розмови з батьком" (що, самозрозуміло, було б за
значено, — т.т. подання джерела перводруку) і свій повний переклад 
"Спустошеної землі" (т.т. доробив би його: це в мене вийшло, 
здається, краще за інші мої переклади у нашому виданні вибраного 
Еліота). Ось сюди й я хотів би включити цей Ваш цілком новий 
переклад. 

Як бачите, часу в Вас було б на те аж до кінця року, тож Ви не 
потребували б ніякою мірою поспішати. Могли б, отже, працювати в 
повному спокої, з перервами, щадивши своє здоров'я і нерви. 

Я справді був би неймовірно радий, якби цей переклад вийшов 
таки під Вашою егідою. Більш у нас його ніхто б не втнув. Молоді — 
ще дійсно занадто молоді, технічно невправні, вони спромоглися б ли
ше на більш або менш вигладжений інтерлінеар, але не на засвоєний, 
одуховлений власний твір, — яким є, суттю, кожен мистецький пере
клад. Ваша й Барчина присутність у найновіших "Нових поезіях" як
найкраще свідчить про справжнє й досконале, яке тим більше 
відтінюється, що тлом має різної якосте, більшу або меншу не
дозрілість. [...] 

Щиро Ваш 
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Айб/Ансбах, 17.12.1962 
Дорогий Пане Вадиме! 

"Україна і Світ" ще друкується. Позавтра їду до Мюнхену на 
ревізію і машинний догляд. Як тільки вийде з друку (займе час брошу
рування) , вишлю Вам три примірники — авторсько-перекладацькі. 

Натомість Костюк не потребує висилати мені збірник "Слова" у 
більше ніж одному примірникові. Одного вистачить цілковито. 

Якби Ваші переклади з Еліота були готові так десь на половину 
січня, було б знаменито. У лютому має йти у друкарню, тож варт було 
б мати мені заздалегідь, на випадок можливих обговорень чи уточ
нень. 

Але з можливістю видати будь-що Вашого в німецькому видав
ництві мушу Вас розчарувати з місця й найрішучіше. На жаль. 

Літературна ситуація сучасної Німеччини підла, падлюча, смер
дюча і рабська. Рабською Німеччина була, щоправда, завжди (за вий-
нятком двох чудо-епох: середньовіччя з "Парсіфалем" та 
"Нібелюнґами" і експресіонізму в нашому сторіччі), і тільки те й ро
била, що плазувала перед Італією, то перед Версаєм і клясицизмом. 
Але такого духовного невільництва, як тепер — та ще й добровільного 
— не було в ній ніколи. 

Поезію визначають два напрями: орієнтація на той дриґлястий 
маразм, який іде з англосаксонських країн (сьогоднішній "Париж" 
для Німеччини), і плазування перед російщиною найгіршого ґатунку. 
Іншого нема, і потикатися в це багно з пропозицією перекладів з ук
раїнського поета — було б спробою, задалегідь засудженою на тоталь
ну поразку. 

Прошу собі уявити: Пастернака моєї дружини, виданого навіть 
не в Німеччині, а у Швайцарії (для німців, отже, щось наче кращий 
зразок), у люксусовому видавництві, розійшлося в усьому німецькому 
світі... 731 примірник. За два майже роки! 

І це ж Пастернак, навколо якого було перед тим зроблено стільки 
політичного шуму, що, отже, мало б нібито служити за рекляму. То 
що ж говорити про ім'я, в тутешніх мододавчих видавництвах незнане 
(а якщо в таких не знане, то не візьметься видавати ані одне третьо-
чи й четверторозрядне)? Єдина шанса була б, якби Ви були 
совєтським поетом, — та й то за умови, що Ви були б не українським, 
а російським. 

Пишу, можливо, жорстоко-розчаровуюче, але чи мав би ж Вас 
інформувати фальшиво? 

Те, що ми робимо, йде всупереч цій течії. Дружина раз-у-раз 
відхиляє пропозиції видавництв, хоч, переклавши всіх цих Шолохо-
вих, Дудінцевих і подібні напівфабрикати, могла б уже зробити шале-
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ну грошову кар'єру. З того ж, що пропонує вона, відхиляють раз-у-раз 
видавництва. Виходить, як бачите, зачароване коло. 

Про наші зусилля й витрати з "На горі" писати не потребую. 
Принципи викладено достоту в інтерв'ю з Соловієм у "Сучасності". 
Це праця в порожнечу, т.т. спрямована в тому керункові, в якому за 
сто років буде або справді нова доба, або не буде нічого, і тоді всі ці 
земні енергії зберуться для нових комбінацій у нам ближче знаному 
Божому творі. 

Отже, якби йшлося про переклад трьох-чотирьох Ваших поезій 
для якого-небудь Вашого нерентабельного видання, то дружина, як 
сказано, стоїть до послуг. Але тільки для такого випадку. 

На світі жити, мабуть, дуже прикро сьогодні. Ми цього не бачи
мо, тому що живемо в абсолютній глухомані, живемо самовистачаль-
но, і про мерзенність діл людських знаємо тільки теоретично: з газет і 
з листів. (З цієї, м.і., причини перестали відвідувати навіть фільми, а 
ходимо до кіна тільки тоді, коли йдуть фільми Дісні про рослини або 
про тварин.) 

Вам, уявляю собі, без порівняння важче: родинні й навколишні 
реалії. Знаю з багатьох листів, як почувають себе наші інтелектуали в 
умовах заокеанської цивілізації. Хто того винен? Наша вдача, наше 
геніяльне вміння утворювати сто партій і тисячу церков, 
роздрібнювати матері яльну й духовну енергію на сто тисяч 
взаємозаперечних проектів, а в результаті не мати нічого. 

Скільки разів доводив, умовляв, торочив нашим партайманам і 
духовним особам — ще від самого початку, від первісного руху за оке
ан: ліквідуйте партії, ліквідуйте уряди, утворіть комітет, купіть шма
ток пралісу в Бразілії... За ці 15 років мільйон поселенців розплодився 
б у п'ятимільйоновий шматок народу, ще за 50 років ставили б питан
ня про культурну й мовну автономію в межах Бразілійської держави, і 
так далі, в регіони утопії... Щоденним вихованням поетичного почуття 
у школі досягли б того, що вже сьогодні поет міг би випускати збірку 
накладом 10 000. Така велика купа народу з розвиненою мовою зму
сила б про себе заговорити. її поетів просили б про дозвіл на пе
реклад, — а не поет мусив би просити бути перекладеним, як це є 
в дійсності... 

Шкода говорити. Хохол (чи русин) є хохол (чи русин). І що ця 
проклятуща так звана нація таки й справді проклята — це цілком за
служена річ. 

Залишається, отже, чиста утопія, Дорогий Пане Вадиме, чиста 
донкіхотерія. Кожен з нас вимірюється щаблем, на якому знайде в собі 
ще сили цю донкіхотерію витримувати. 

Може бути ще, щоправда, інакший шлях пробивання в позаук-
раїнський світ: щось таке витворити чужою мовою, чого там нема. Але 
шлях цей індивідуальний. Î, здається, справу варт мати виключно з 
прозою, не з поезією. [... ] 
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От і все до теми, Дорогий мій Колего. Ми люди дорослі і бували в 
різних ситуаціях. Що ще можна сказати? 

Та ось наближаються Свята. Закінчується рік. Підсумки. Ну, і 
як би там не було, а все таки — пляни. 

Тож дозвольте в імені нас обох, дружини й мене, побажати Вам і 
всій Родині якнайрадісніших Свят і якнайможливішого добра в ново
му році. Прийміть наші найкращі поздоровлення і найкращий вислів 
дружніх почуттів. 

Вам відданий 

Післяслово 

Журнал "Україна і Світ", присвячений творчості T. С. Еліота, 
був у повному друкарському процесі в грудні 1962 року, згідно з ос
таннім наведеним листом Їгоря Костецького. Вадим Лесич послав 
йому свій переклад "Великопісної середи", мабуть, у січні 1963 року. 
Костецький надрукував цей переклад з деякими значними змінами, 
які він зробив на власну руку, без порозуміння з Лесичем. Трудно ска
зати, чому Костецький зробив це, знаючи прискіпливість і перечу-
леність Вадима Лесича не то що до кожної мінімальної зміни, але й до 
найменших друкарських "чортиків". Можна припускати, що Костець
кий не мав часу зв'язатися з Лесичем, а йому дуже залежало на тому, 
щоб мати цей переклад "Великопісної середи" в своєму журналі. Ва
дим Лесич за реагував на цей інцидент надто різко; він ніколи не міг 
цього Костецькому забути, ні простити. Костецький же, посвятивши 
так багато часу, уваги і любови творчості Лесича, досмертно образився 
на Лесича за його випад. 

Оба приятелі витримали в своїх характерних ролях до кінця, — 
до смерти не відізвалися до себе словом. 

Ред. 
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Михайло Урбан: "КонволюціГ, дерево, 1966, 36*17*17 
(92*43*43 см) 
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Ліда Палій 
Похорони осіннього листя 

Над ліхтарями 
зелено світять дерева, 
а цвіркуни настирливо 
косять трави. 

Я кінцями пальців 
чую звуки фортепіяно 
з чужих вікон. 
Сидячи на ґанку, 
всотую теплий вечір 
на те, 
щоб покласти його на горище 
й заховати на зиму. 

У жовті дні осені бачу прохожих, 
що розтривожують оси, 
ступаючи безтурботно 
по райських яблуках. 

На кінці стрімкої вулиці 
озеро лежить горілиць 
і облизує сонце. 

В червоні дні осені 
спішу від дерева до дерева 
і наново ліплю листя 
до сухого гілля. 

На кінці стрімкої вулиці 
озеро стоїть стіною 
і підпирає небо. 
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У фіолетні дні осені 
розгнівані дерева 
ідуть на мене в мряці, 
піднявши п'ястуки. 

На кінці стрімкої вулиці 
порожнеча. 
Озеро ковтнуло небо. 

Ніччю сердився вітер, 
що йде зима. 
Зажурений місяць 
зморщив чоло 
в чорних калюжах. 

Не розпачай за осіннім листям. 
Сніг поховав його гідно 

•в високих курганах. 

познімав білі шапки у смерек, 
що шанобливо похилились 
над мертвим літом. 

Зима стогне, 
болять її кості. 
Сніг люто Скрегоче зубами. 

Оголене віття акацій 
розпачливо дряпає небо 
і кігтями розмотує прядиво 
навколо сонця. 

Птахи настирливо питають: 
— коли буде весна? 



Знатник 

Весна розвеснювалась, 
день затирав ще руки від холоду, 
а ти вже приніс сонце у волоссі, 
що мов чесаний льон. 
Бузина запахла бузком, 
кропива стала м'ятою 
під нашими ногами. 
Ти ловив насіння тополі 
і казав, що виростиш дерево. 
Ти знатник, бачиш те, 
чого ніхто не бачить. 
Ти лікуєш слабості, 
яким немає імени. 
Заговори проти в років 
і вилікуй мій біль. 

Чорне вікно 

Ми зустрілись на мить 
на перехресті років і відстаней. 
Та мені слід було знати, 
що простір можна побороти, 
а часу не завернеш. 
За чманіла запахом 
переспілих півоній 
чекала тебе ввечорі 
всупереч розсудку. 

Ти прийшов. 
Твої зіниці поширились 
і стали, як те чорне вікно, 
в якому ми себе бачили 
одне біля одного 
на відстані двох долонь. 
Я так хотіла обняти тебе, 
опиралась, однак, 
тим невидимим мотузкам, 
що нас в'язали. 
Бажала, щоб ніч зосталася 
непорочною. 
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Володимир Кашка 
Листи з-поза дзеркала 

Гра 

Чи з-поміж людей був хоч один справді вільний від тіла, 
суспільства і землі? Чи одна лише смерть дарує таку безмежну волю ? 
Котрий з шляхів до неї найкоротший, котрий — найдовший? А м о \ не 
варт і балачку починати про те, що відмежоване від нас абсолютним 
муром? Лежу собі в темряві і химерую з отакими дурисвітними загад
ками. Цокають на стіні "ходики", і знічев'я малюю собі таку картину, 
ніби раптом їхні стрілки починають рости, пружним натиском рвуть 
о-пів до першої ночі замкнене цифрове коло, далі — стелю, вироста
ють з атмосфери і губляться поміж зірками. А зірки Несподівано ста
ють подобивом очей: твоїх, наших дівчаток, інших близьких і далеких 
людей, що їхніх імен ніколи й не дізнаюсь. 1 так легко мені заси
пається, наче летиться. Може, це і є воля? 

Вдруге народжений 

Поїздами, кораблями, літаками, потоками талих і дощових вод, а 
ще за ногами рознесло скалки розбитого мого люстра по всьому світу. 
Сідаю до столу і марно напружую пам'ть, уяву силую: яким воно бу
ло? Опускаються руки, вичовгується ліктями на столі, замусолюється 
цнотливий папір. Жодного разу не вдалося впевнено почати і за ряд
ком рядок реставрувати хоча б один із можливих варіантів того пра
давнього дзеркала. Лиш мандруючи, подибую в краях чужих, у 
далеких душах, в закапелках найнесподіваніших скалки мого дзерка
ла, î нахиляюсь, і вклоняюсь місцю, аби повернуло мені моє. Запи
сую, занотовую, відправляю їх у конвертах тобі — охоронниці моїх 
скарбів. Від листа до листа — безмежно довго заповнюватиметься ра
ма, оживатимуть поволі береги мого текучого дзеркала. Нестиме воно 
колись на своєму свічадному тлі сліди давньої катастрофи — тріщини і 
щілини поміж невдало'припасованими один до одного шматками. 
Сліди катастрофи, але й свідчення нашої трудної перемоги над хао
сом. Так тяжко шукати і згадувати. Мов народжений удруге, котрий 
тужиться згадати перше своє життя, страждаю невимовно. Але немає 
іншого способу бути. 
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Сухі очі 
Чи вже хтось зняв із мене обов'язок без одпочину судити себе? 

Чи вже хтось дав мені право бути суддею ближньому? Може, і немає 
таких, що справді завинили, а є лиш далекі, чиї вчинкі простіше буде 
означати лихими чи ніякими, аніж добрими ? Адже друге потребує хи
сту поціновувача добра, а звідки хист, як ми не навчилися вирізняти 
найближче до нас добро — те, що з нами? Нарешті скресла, жінко, Де
сна і зійшла з тутешніх горбів сніги. І даруй мені, що й досі не знав, 
кого більше хотів би я побачити на одному з отих залитих могутньою 
квітневою ясністю пагорбів — тебе з дітьми, маму-небіжчицю, чи того 
праведного чоловіка, що одповів би на всі мої люті питання, а чи, при
наймні, змив би їх соляні розсипи з незагоєних думок Та не буде 
нікого — сухим очам сльози не сотворити. 

То я гукав 
-

Не пам'ять про Бога, котрий полишив нас, і не надія на Бога, що, 
можливо, невдовзі знову прийде дурити блажених марновірців... Не 
пам'ять, не надія — це я. Штани з блакитної джинсової тканини, сіра 
куфайка, дешеві важкі ботинки — "гади" — це теж я. Крик, що тобі 
наснився, і ти прокинувся — і дивишся в темну стелю: хто і доки подав 
голос? А то я гукав. Он ще дзеркало тепле від мого дихання. Але й 
мізинцем його не торкайся. Не треба, щоб ти знала напевне, що то був 
таки справді я. 

Останні поети 
Кожен свіжий номер газети і сюди доносить все тривожніші голо

си з найдальших кутків світу. Одні стверджують, що війна неминуча, 
інші — що людина ніколи не допустить катастрофи, треті когось пере
конують, що за мир треба боротись. Одному сонцю до того байдуже. 
Воно вже не любить нас і поволеньки холоне. Щоночі приходять до 
мене звірі, квіти і птахи, прохають, аби і їх взяв із собою. "Я не можу 
взяти ваші тіла, надто страхітлива ноша, але заберу і порятую ваші 
душі. Від усякої тварі — по парі". З великим смутком дивляться менші 
з братів на мій ковчег, а я вже котру ніч схлипую уві сні, бо з хвилини 
на хвилину може трапитися лихо, а ти все, жінко, баришся, ніби не 
про життя дітей ідеться.... 

- ' '• ' ' 

Летючий корабель 
Чи небо іде до нас за легкою вуаллю густого снігу, а чи то я 

запріг стріли високих сосен з Боярського лісу, і вони мчать мене 
навстріч небу? Як багато людей зібралося до мого маленького вогни- . , 



ща, на оцей летючий острів І дивляться всі з надією не на мене» а на
зад — з невимовним смутком, де лишилися могили предків, де зоста
лись твої ненароджені діти, жінко. Чи ви не хочете, щоб я ощасливив 
вас новою землею? Не хочуть. Воліють летіти і летіти, не шукати но
вого притулку — жити споминами про стару батьківщину, просто бу
ти мандрівниками в темній порожнечі... Падає сніг — точнісінько, як 
це вже було колись у Боярському лісі, давно, задовго до катастрофи. 

По казку 
Тіні збігаються до гурту і, мовби гумові, розлітаються навсібіч — 

тіні осліплених чужих сонцем птахів. Над птахами, над гріхами, ва
шими і моїми власними, у моторошній високості многотрудним дзво
ном — я. ("Розкажи мені, татку, казочку...") 

Волосся твоє лляне, доню, на білій подушці, наче острівець, лег
кий і теплий, посеред темного моря. В глибинах його важкі риби роз
кривають і закривають роти, спрагло ковтають сутінкову воду, 
визбирують крихти світла, посіяного на дні, — і німують століттями; 
цівкою диму в'ється з дна мул... Аби ж підвести хоч до очей свинцеву 
руку і зіпертись на неї чолом. 

Натягуєш ковдру до підборіддя — по чотири пальчики на ковдрі 
з обох сторін милого личка лишається. Засипаєш. Mo', хоч до тебе в 
сон постука чарівна історія, котра сьогодні майнула повз дзеркало, що 
й обрисів її там не завважив... 

• -, .. л . • 
Так воно й буде 

Пройдуть потоптом актами мого одкровення войовники. Слова, 
як великі черепахи, поховають голови і серця. Лиш лункий цокіт чобіт 
і копит об панцири покотиться полем і лісом, аж зо страху в гніздах 
помиратимуть жайвори і соловейки. Наші діти розгублено стовбичи
тимуть перед запиленим дзеркалом і все менше й менше вгадувати
муть у власних обличчях ліній, котрі в'яжуть їх з нашими 
фотопортретами. Тоді пересохлими руслами помандрують спомини 
про маму і тата — геть зовсім як кістяки риб. Все так і буде. Треба шу
кати джерела сили і жити, аби, принаймні, хоч т а к воно було. 

Осправжнення свят 
Повінь фактичних вчинків поволі минула, оголивши гострі грані 

чорного, ще вогкого каміння руїн того, що видавалося святом. Тепер, 
мовби злякана звірина, шугаю часом в густій хащі розмов ні про що і 
про все, сухим піском слів намагаюся загасити полум'я страху. Ще 
нічого чи вже нічого не знаю? Лише здогадуюсь. Дивна пам'ять, що й 
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ті, хто жив до мене, теж всього-навсього здогадувались, болісно ту
житься злетіти в неозорий простір між написаними віршами. За нови
ми, частішими, справдешніми словами. 

Обранець 
Вже вибрав поле для поєдинку — і поле мене обрало. Призначив 

собі найтемнішу діру в часі — і той день мене визнав, аби його я осяяв. 
З вавілонського безладдя мов узяв собі слова прості і чисті матері моєї 
українки — і вони назвали мене господарем. Обрав і обраний! Возра-
дуймося! Колючий тернівник самотини живиться соками того, що я 
обрав, і заростає мене, обранця, з головою. 1 мушу ставати до герцю з 
власною самотністю. 1 нема мені в світі ворога понад поле, обране 
мною для поєдинку. 

Котрий пише 
Але ж це не я пишу, моя люба, — не батько твоїх дітей. Не про тебе і 
не про мене, не від мене і не до тебе, якими були ми, — ці листи. З об-
ширів пам"яті на поля уяви, минаючи провалля дійсної суєтності, 
ідуть та й ідуть анонімні фантазії. Той, хто пише, міг би бути мною і я 
міг бути ним, аби навчився літати, а він — ходити по землі. Аби він 
полюбив її, мов дивну Планету з високими тополями і пальмами обіч 
доріг! Аби повірив, що нема в світах планети понад Землю, нема в 
Землі землі над Україну. І нема й не буде на всій Україні поряднішого 
за чоловіка, котрий носить у своєму серці пекучу мрію про житло для 
жінки і для дітей, для сусідів близьких і далеких, для братів і сестер... 
"Життя закінчене... Нема чим дихати...."— хрипить прострілений 
Пушкін. "Світла!"— вередує одновухий напівбожевільний Ван Гог. І 
вже холонучою рукою тримаючись поручнів, несе їм з Петербурга 
свічку Шевченко. І падає — аж земля гуде. Котрий писав... 
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Михайло Урбан: "Пульсуюча голова", мальована фанера й 
програмовані світла, 1968, 36*24*20 ін. (92*61*51 см), 

колекція Українського інституту модерного мистецтва в Пікадо. 
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Михайло Урбан 
Висловлюючи динаміку нашого часу 
(Інтерв'ю провів Богдан Бойчук) 

Б. Михаиле, дуже приємно після більше ніж двох десятиліть по
розмовляти з тобою. Приблизно від 1957 до 1963 років ти працював у 
залізі. Чим був зумовлений такий вибір? 

У. Для мене залізо в перевтіленні може віддати субстанцію і си
лу органічного існування. Камінь, наприклад, тяжкий і, якщо йде про 
мене, не надається до вислову динаміки й духовности двадцятого 
століття. Мої металеві скульптури всередині порожні, тобто споювані, 
— і легко передати різні виразники чи метаморфози форми й експ
ресії. Залізо більше надавалося тоді до мого особистого вислову. 
Розігріте залізо і споювання дозволяють на гнучкість і флек-
сибільність у вираженні складних експресивних форм. 

Б. У цих скульптурах досить наглядна фігуративність, — прав
да, спрощена, абстрагована до великої міри, але присутня. 

У. Так. То цікаво. Я тоді багато малював. 1 всі мої картини були 
виконані в стилі абстрактного експресіонізму. Але в скульптурі я звер
тався більше до реальности. Воно відповідало більше моїм внутрішнім 
гуманістичним потребам, дозволяло наблизитися до людини. Те, що 
мені в той час найбільше відповідала форма людини, було зумовлене 
ще впливом минулого. Я їздив тоді до Европи; там захопився й деталь
но простудіював скульптури Мікель Анджельо та інших. І хоч мої зоб
раження людей не такі наявні, то все ж в їхній основі, концептуально, 
закладені реальні пропорції тіла людини. 

Б. Але, крім людських форм, є у цих скульптурах теж зображен
ня комах, тварин чи рослин. 

У. Бачиш, я трохи містик. Це в мене від матері. Я завжди любив 
природу. Ще в дитинстві, замість іти до школи, я йшов у поля й пере
живав екстазу. î досі відчуваю зв'язок з природою. Тому елементи 
природи відобразилися в моїх скульптурах. Але мені не вдалося пере
дати свій містицизм у скульптурі. Може тому, що матеріял тут надто 
безпосередній, надто конкретний, і не дозволяє на вияв містицизму. 
Містицизм виявився більше в моїх рисунках. 

Б. Скульптури цього періоду найбільше драматичні в твоєму до
робку. Чим це пояснюється? 
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У. Тим, що людина осамітнена. Оточення стало чужим для лю
дини (через технологічну революцію), і вплив того оточення на неї — 
негативний. В наш час космічне поєднання людини з цілістю занедба
не. Людина не може почуватися частиною оточення, бо воно чуже. З 
цього випливає драматизм і трагізм. Отже, позитивні елементи з нут
ра людини і негативні ззовні — творять напруження, драматизм. А не
спроможність поєднати ці полюсності — творить трагедію людини. Все 
це я віддавав у відповідних формах. Мої речі були шорсткі, наче 
відчужені, я робив на металі відбитки молотка, спалював металь оли
вою, .щоб мати чорні місця, включав дірясті форми. Це виходило чи 
виявлялося не так логічно, як я оце синтезую, не внаслідок роздумів, а 
радше інтуїтивно. 

Б. Критики часто називали тебе конструктивістом. 
У. Це не відноситься до цього періоду. Мої праці в залізі більше 

експресіоністичні. Хоч і це не зовсім так. Експресіонізм — німецьке 
явище, він більше полягає на кольориті та виразі облич чи фігур. В 
моїй скульптурі цього нема. Є тільки експресивність і, може, сюрре-
альні натяки в деяких формах, як от вгнуті площини і тому подібне. Я 
сам не знаю, як означити цей період. 

Б. В 1963 році стався, без формальних попереджень, різкий і не
сподіваний зворот до дерева. Що сталося тоді? 

У. Нічого драматичного не сталося. Я зробив того року кілька 
скульптур, які мені не вийшли, — і я мусів розтинати їх. А тяти 
скульптури — це наче тяти себе, свої власні руки. Після того я почав 
застановлятися: що це значить? Все це спонукало певну духовну кри
зу. Мені почало здаватися, що все зрослене мною дотепер було 
ілюзією. То я звернувся до дерева. Бо дерево більше "дружнє", якщо 
можна так висловитися, більше інтимне: має запах, має приємний до
тик, відразу відповідає тобі. З деревом теж легше працювати — воно 
має суки і слої, які підказують певні форми, піддають певні ідеї. 

Б. Найпомітніша зміна зайшла в стилі: зникає драматизм, а 
приходить заокругленість форм — вгнутих і вигнутих. 

У. Так. Дерево дає більше можливостей у цьому сенсі, можна 
віддати теплоту тіла, ніжність і чутливість. Найкращим прикладом 
різниці, яку спонукує матеріял, є дві скульптури танцюристки Ману-
елі, яку я дуже добре знав. Одна скульптура, "Мануеля", виконана в 
залізі 1962 року (crop: 4), а друга, "Сівільяна", в дереві — 1963 року. 
Обі скульптури відображають танець "Сївільяна", який починається 
повільно, а кінчається дуже бравурно. Скульптура "Мануеля" побу
дована на динаміці ритму. Я теж спалював оливою залізо, щоб воно 
було темне. Тож темні форми чудово контрастують з наскрізними от
ворами, що візуально посилює динаміку. Крім того, залізо можна було 
формувати так, щоб віддати легкість тіла танцюристки. Дерев'яна ж 
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Мануеля зовсім інакша. Поперше, це плоскорізьба, що само собою об
межує тривимірність експресії. Форми тут сочисті, заокруглені, навіть 
дебелі, — повні життя й органічної енергії, на відміну від ритмічної 
енергії залізної "Мануелі". Тільки трикутникові форми колін, бедер, 
рамен і ліктів на краях скульптури творять певні контрапункти. Ця 
скульптура більше ґравітує, вона більше ув'язнена. Все ж, тіло в 
ритмічних контрастах віддає танець. 

Б. Цим дерев'яним скульптурам притаманна найбільша 
складність форм, мені здається. 

У. Я робив ці речі так, щоб, ідучи кругом, глядач не помічав 
драстичних змін чи зривів, щоб було поєднання форм і ліній. Вгнуті 
форми в мене глибокі, а вигнуті наглядно вистаючі. Крім того, я гру
пував кілька негативних форм і кілька позитивних, випуклих форм, 
щоб створити наче переспів між ними, наче діялог, коли одна група 
перетягає зір до другої. Я контрастував теж великі позитивні форми з 
малими з тою самою ціллю. Тож, в органічному й архітектурному 
сенсі тут нема припадковостей, все побудоване на структурі, — хоч 
структура ця не фронтальна, не наглядна, вона радше внутрішня. 

Мене особливо інспірували негативні форми (я називаю їх дупла
ми), я довбав їх, наче рукою. Крім того негативні форми мають пев
ний містицизм, в них є незбагненні відчуття. Це те, чого Архипенко, 
наприклад, не усвідомив і не використав. Його негативні форми йдуть 
наскрізь і стають декоративними. 

В роботі з деревом дуже важлива інтуїція. Долото мусить іти 
відповідно до усвідомленого чи підсвідомого задуму мистця та 
відповідно до вимоги дерева. Бо в дереві помилки виправити не мож
на. Тому вібрації мистця в роботі з деревом сильніші, людина тут 
ближча до твореного. 

Б. Василь Качуровський визначав ці скульптури як "формації 
космічного хаосу" та "барокковий динамізм". Наскільки таке визна
чення відповідає твоїм настановам? 

У. Хаосу, який виходить з космосу, в мене нема. Може, одна моя 
скульптура могла підказати таку концепцію. В цих скульптурах нема 
хаосу, а є організованість комплексних форм. Деякі бароккові елемен
ти є, є й динамічність. Хоч, якщо можна провести аналогію до інших 
родів мистецтва та мистців, — то мої речі контсмплятивного характе
ру, мені більше в цьому сенсі відповідає Бах, ніж скажімо, Рубенс, 
який віддавав динаміку рухом. В мене співвідношення форм творить 
динаміку. Це динаміка пропорцій, не руху. 

Б. В 1968 році помічаємо в тебе ще один поворот у стилі — до 
мальованих скульптур. Чи це означало, що ти вичерпав усі можли
вості в цьому стилі? 

У. В мене ці речі не пляновані. Я ніколи не роздумую, чи мож-
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ливості вичерпані, чи ні. Перехід до мальованих скульптур був і при
родній, і припадковий. Я зробив скульптуру "Уляна", в якій вийшли 
Деякі досить цікаві форми. Як експеримент, я рішив розмалювати її. 
Вислід мені подобався і я почав робити в тому стилі. 

Як знаєш, я колись багато малював. Але, коли вживаю колір у 
скульптурі, то оформлюю його так, щоб він не контрастував з дере
вом. Звичайно вживаю ясне дерево, щоб воно служило як полотно. 
Теж мішаю кольори, щоб наблизити цей процес до малярства. У 
своєму підході в цей період я вживав фактурну композицію, тобто 
розбивав скульптурні форми кольорами. Спершу сприймається оком 
цілість, а тоді помічається, як вони чудово розбиті, які це цікаві де
талі! Я теж стараюся, щоб форми кольорів були подібні до форм скуль
птури, щоб не було великого контрасту чи дисгармонії» між ними. 
Наприклад, скульптура "Елементи марення" витворює драматичний 
ефект, передає почуття людини під час марення. Тут я давав темніші, 
приглушені кольори, які не вібрують так, як яскраві, щоб віддати не
певність, нестійкість людини під час марень, коли вона не має конт
ролі. 

Б. В мальованих скульптурах цього початкового періоду нагляд
на фігуративність — "Елементи марень", "Пульсуюча голова", "Не
порочне", "Дідуган" — яка, в певному сенсі перекликається з першим, 
залізним періодом. 

У. Так. Певні елементи фіґуративности перекликаються, 
засвідчуючи, що це творила та сама людина. Але, тому що матеріал 
тут інший, то й фігуративність тепер не така наявна, як у залізі, — во
на більше абстрактна. Одночасно приходить теж спрощенісигскульп-
турних форм, бо чим більше скомплікована річ, тим тяжче її 
малювати. Скомплікованість тепер передавана фарбою. Бачиш, я пси
хологічно складна людина, мені здається. В моїй психіці весь час 
відбувається драма — на рівні свідомосте й особливо підсвідомосте, — 
і це виявляється в мистецтві. 

Б. Десь на самому початку сімдесятих років приходять у твої 
скульптури геометричні форми і відходить фігуративність людини. 

У. Приходять абстрактно-гсометричні форми. Справді, більше 
абстрактні. Колір тепер набирає більше символічного значення, він 
тепер не декоративний лише. Це справді структурний спосіб вживан
ня кольору. То значить, що колір композиційно рівнорядний скульп
турі. Для цього, замість основних кольорів, вживаю відтіні кольорів, 
які добре виходять в абстрактних формах і там, де є чисті лінії. При 
тому не моделюю кольору, щоб переходити з одної площини в другу, 
бо це малярський підхід. 

Б. В цих скульптурах менше драматизму, ніж, скажімо, в 
залізних скульптурах, і більше грайливосте, легкости. 
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У. Правильно. Хоч я й поєдную в собі драму, та я не є виключно 
песимістом, — бачу теж скульптуру як іграшку і вживаю оп
тимістичні кольори. 

Б. Критики часто окреслювали ці скульптури як "монумен-
талізм" і "конструктивізм". Та мені здається, що тут треба було б ро
бити певні "поправки" до цих визначень. 

У. Ніби по дефініції конструктивізм повинен бути мону
ментальний, навіть якщо він виявлений у малих формах. Перші 
конструктивісти відкидали інтимний, суб'єктивний підхід до 
скульптури, — це не могла бути камерна музика, лише симфонія. 
Конструктивісти в більшості не малювали скульптур, а якщо малюва
ли, то були пуристами в тому відношенні — вживали основні кольори 
й'дуже осторожно. В мене ж інтимне відношення до скульптури, я 
вживаю колір у скомплікованих формах, насичено. 1 мої скульптури 
задумані бути меншими. 

Б. Дозволь зробити маленьку дигресію. Паралельно з мальова
ними скульптурами ти робив у цей чає, тобто в другій половині 
сімдесятих років, речі з нержавіючої сталі. 

У. Так. Кілька малих речей і дві великі: для модерного будинку 
комерційної компанії коло Чікаґо та для Північнозахіднього 
університету. Я особливо задоволений тією другою працею, для 
університету, що називається "Еволюція свідомости". î назва, і форма 
скульптури були випливом моєї буддійської контемплятивности. 
Скульптура ця іде вертикальне від стелі до підлога через три поверхи. 
Коли студенти йдуть сходами, або як хтось відкриє двері й повіє 
вітер, — скульптура обертається, вона кінетична. Крім того, частини 
скульптури блискучі й віддзеркалюють у собі мінливе окружения. 

Б. Твої найостанніші речі в другій половині вісімдесятих років 
стають зовсім абстрактні. 

У. Правда. В них нема жадного відношення до зверхньої реаль
ности, нема того натяку на конкретність. Це композиції наче взяті з 
космосу, наче дані мені з воздуху. В 1978-му році я почав багато меди-
тувати, три-чотири години денно. В такому стані з підсвідомости ви
ходять різні речі; тут відпадає усе, а лишається сама суть, яку я 
тоді тільки передаю. Тепер моя підсвідомість координується із 
свідомістю, — легко пересувати з одної площини в друг/, з концепції 
до реалізації. 

Б. Ти раніше твердив, що любиш природу, і її елементи входили 
в твою скульптуру. З ходом років ти зовсім відійшов від природи до 
чистої абстракції. Чи нема тут протиріччя? 

У. Кажуть, що Мондріян був таким пуристом, що зайшовши до 
кафе і побачивши крізь вікно дерева, відвертався до них плечима, щоб 
вони не втручалися в його візи. Він же був містиком і любив природу. 
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В мене цього нема, я не відвертаюся від природи, беру елементи з не 
і перетворюю їх, чи то спрощенс-фіґуративно, чи згодом в абстракті. 
Природа повна абстракцій, якщо вглянути в її мікрокосм і макрокосм. 
Тож речі, які бачимо вперше, вражають нас абстрактно в момент 
зустрічі з ними, бо вони не знані ще нам. Коли ж привикнемо до них , 
дамо їм назву і визначення, тоді вони стають буденними, реальними. 
Абстрактні форми, отже, походять з архетипів нашого існування. 
Іншими словами, абстракція не є моя видумка, вона з чогось в людині 
виходить, вона є частиною вислову людини. Тож я не відчуваю тут 
ніяких протилежностей. 

Б. В такому разі я додам до цього крапку погодження. Щиро дя
кую за розмову. 

; * 
• 

-

• 
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Михайло Урбан: "Елементи марень", мальоване дерево, 1968, 
30*26*12 ін. (77*66*31 см), колекція Снайдер рекламноїкомпанії. 
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Джером Девід Селінджер 
Найкращий день для бананової рибки 

В готелі жили дев'яносто сім нью-йоркських агентів по рекламі, 
які окупували всі міжміські лінії так, що дівчина з 507-го повинна бу
ла чекати на свою розмову від обіду аж до пів на третю. Але часу вона 
однак не марнувала. Прочитала у жіночому журналі кишенькового 
формату статтю під назвою "Секс — розвага або пекло!.." Вимила собі 
щітку і гребінь для волосся. Зчистила пляму на спідниці від свого бе
жевого костюму. Пересунула собі ґудзик на блузці стилю "секс". Ви
скубла дві волосинки, що недавно виросли на родимці. Коли зрештою 
телефоністка викликала її, вона сиділа біля вікна і майже закінчила 
лакувати нігті на лівій руці. 

Це була дівчина, яку телефонний дзвінок аж ніяк не виводить з 
рівноваги, у неї був такий вигляд, ніби їй безупинно дзвонять мало не 
з тих пір, коли вона ледве виросла з дитячого вбрання. • 

Телефон собі дзвонив, а вона тим часом вела маленькою 
щіточкою від лаку по нігтю мізинця, виділяючи на ньому лінію 
місяця. Потім одягла ковпачок на пляшечку з лаком, встала і лівою 
вогкою ще рукою в помахала повітрі. Підсохлою рукою взяла з крісла 
під вікном переповнену попільничку і перенесла її з собою на нічний 
столик, де стояв телефон. Вона сіла на одне з ліжок-близнят, що сто
яли поруч, і — це був п'ятий чи шостий дзвінок — підняла трубку. 

— Алло, — озвалась вона, тримаючи пальці лівої руки роз
чепіреними далі від білого шовкового халату, який окрім капців був 
єдиним, у що вона була вдягнута — перстні її лежали у ванній. 

— Прошу, ваш виклик до Нью-Йорку, місіс Гласс, — сказала те
лефоністка. 

— Дякую, — відповіла дівчина і зробила на нічному столику 
місце для попільнички. 

Долинув жіночий голос. "Мюріел? Це ти?" 
Дівчина трошки відставила трубку від вуха. — Так, мамо. До

брий день, — сказала вона. 
— Страшенно за тебе турбувалась. Чому ти не дзвониш? У тебе 

все гаразд? 
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— Я намагалася додзвонитись до тебе вчора увечері і позавчора. 
Але телефон тут був... 

— У тебе все гаразд, Мюріел? 
Дівчина ще трохи збільшила відстань між телефонною трубкою і 

вухом. 
— Я почуваю себе чудово. Скоро розтану. Такого гарячого дня на 

Флоріді ще не було в... 
— Чому ти не дзвонила мені? Я турбувалась до... 
— Мамо, моя люба, не кричи так. Я чудово тебе чую, — сказала 

дівчина. — Я дзвонила тобі двічі вчора ввечері. Спочатку відразу 
після... » • 

— Я ж казала твоєму батькові, що ти напевне дзвонитимеш 
увечері. Але ж ні, він мусив таки... У тебе все гаразд, Мюріел? Скажи 
мені правду? 

— Я чудово себе почуваю. Прошу тебе, облиш питати. 
— Коли ви туди добрались? 
— Я не знаю. В середу рано, здається. 
—- Хто кермував? 
— Він, — відповіла дівчина. — 1 не нервуйся. Він дуже гарно вів. 

Я була здивована. 
— Він кермував? Мюріел, ти ж давала мені слово, що... 
— Мамо, — перебила дівчина. — Я ж сказала тобі. Він кермував 

просто чудово. î крім тою, протягом усього шляху ні разу не переви
щив п'ятдесятки. 

— І що? Не починав жодного разу оті дивацтва з деревами? 
— Я ж сказала тобі, що він кермував просто чудово. Перестань, я 

тебе прошу. Я просила його триматись поблиз білої лінії, і взагалі, і 
він зрозумів відразу ж, що я його прошу, і так і робив. Можна сказати, 
що він намагався навіть не дивитись на дерева. Між іншим, чи тато 
відремонтував уже той автомобіль? 

— Ще ні. За нього хочуть чотириста доларів, тільки щоб... 
— Мамо, Сімор перед тим казав татові, що заплатить за машину. 

Тому немає підстав, щоби... 
— Добре, побачимо. Як він себе поводив в машині і взагалі? 
— Нормально, — відповіла дівчина. 
— Він все обзиває тебе цим страшним прізвиськом... 
— Ні. Зараз він вигадав інше. 
- Щ о ? 
— Ой, мамо, яка різниця? 
— Твій батько... 
— Все гаразд, все гаразд. Він називає мене міс Духовних подоро

жей 1948 року, — сказала дівчина і захихотіла. 
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— Тут немає нічого смішного, Мюріел. Тут зовсім немає нічого 
смішного. Це страшно. î справді сумно. Коли я подумаю, як... 

— Мамо, — перебила її дівчина, — послухай мене. Пам'ятаєш ту 
книгу, що він прислав мені з Німеччини? Знаєш — ті німецькі поети? 
Куди я могла її діти? Я ламаю собі голову над... 

— Вона в тебе. 
— Ти переконана? — спитала дівчина. 
— Звичайно. Тобто, вона у мене. Лежить в кімнаті Фредді. Ти 

залишила її там, а я не знайшла для неї місця в... Навіщо? Вона йому 
потрібна? 

— Ні. Просто він спитав мене про неї по дорозі сюди. Хотів зна
ти, чи я її прочитала. 

— Але ж ті вірщі були німецькою мовою! 
— Так, моя люба. Але то байдуже, — сказала дівчина, заклада

ючи ногу за ногу. — Він сказав, що ці вірші написані єдиним великим 
поетом цього століття. Він сказав, що я мала б купити їх хоч би в пере
кладі або ще якось. Чи вивчити мову, можеш собі уявити. 

— Жахливо. Жахливо. А правду кажучи, це таки справді сумно. 
Твій батько вчора ввечері сказав... 

— Одну хвилинку, мамо, — сказала дівчина. Вона підійшла до 
крісла біля вікна за сигаретами, запалила і повернулась на своє місце 
на ліжку. "Мамо?" — сказала вона, випускаючи дим. 

— Мюріел, ось послухай мене. 
— Я слухаю. 
— Твій батько балакав з лікарем Сіветскі. 
— Ось як? — сказала дівчина. 
— Він розповів йому все. Принаймні мені він так казав — ти ж 

знаєш свого батька. Дерева. Цей випадок з вікном. Ці жахи, яких він 
наговорив бабуні відносно її планів помирати. Що він вчинив з цими 
чудовими малюнками з Бермуд — все йому розповів. 

— Ну і що? — спитала дівчина. 
— Ну що? По-перше, той сказав, що армія вчинила справжній 

злочин, коли випустила його з лікарні, слово честі.' Він цілком не
двозначно сказав твоєму батькові, що існує небезпека, цілком реальна 
небезпека, що Сімор зовсім перестане собою володіти. Слово честі. 

— Тут у готелі є хороший психіатр, — сказала дівчина. 
— Хто? Як його прізвище? 
— Я не знаю. Здається, Рісер чи щось таке. Він нібито дуже до

брий фахівець. 
— Ніколи про такого не чула. 
— Але однаково, він нібито дуже добрий фахівець. 
— Мюріел, не легковаж, будь ласка. Ми дуже турбуємось за тебе. 



Твій батько хотів вчора ввечері вислати телеграму, щоб ти поверта
лась додому, зрозуміло що... 

— Я не приїду додому отак зразу, мамо. Так що заспокойся. 
— Мюріел. Слово честі. Доктор Сіветскі сказав, що Сімор може 

цілком втратити над собою контро... 
— Я ж тільки що приїхала, мамо. Це перша відпустка, яку я маю 

за багато років, і я зовсім не збираюсь негайно пакуватись і поверта
тись додому, — сказала дівчина, — Я й не могла б подорожувати за
раз, крім усього. Я так обгоріла під сонцем, що ледве рухаюсь. 

— Так сильно обпалилась? Ти не натиралась кремом для загару, 
що я тобі поклала до валізи? Я поклала його просто... 

— Я натиралась ним. Але все одно обгоріла. 
— Це жахливо. Де ти обгоріла? 
— З ніг до голови, моя люба, з ніг до голови, геть уся. 
— Це жахливо. 
— Нічого, я виживу. 
— Скажи, ти розмовляла з цим психіатром? 
— Так трохи, — сказала дівчина. 
— Що він сказав? Де був Сімор, коли ти балакала з ним? 
— В Океанському салоні, грав на роялі. Він грав на роялі обидві 

ночі, які мй провели тут. 
— Ну і що сказав лікар? 
— Та нічого особливого. Він сам до мене звернувся. Я сиділа біля 

нього, коли ми грали в бінго вчора ввечері, і він запитав мене, чи це не 
мій чоловік грає на роялі в сусідній кімнаті. Я відповіла, що так, і він 
спитав, чи він часом не хворий, або щось таке. То я сказала... 

— Чому він так спитав? 
— Я не знаю, мамо. Гадаю, що це тому, що Сімор такий блідий і 

взагалі, — сказала дівчина. — Ну , а коли ми скінчили грати в бінго, 
то він і його дружина запросили мене скласти їм компанію щось випи
ти. Я погодилась. У нього жахлива дружина. Ти пам'ятаєш те страшне 
вечірнє плаття, яке ми бачили з тобою на вітрині у Бонвіта? Те, про 
яке ти казала, що повинна б мати маленькі, маленькі... 

— Зелене? 
— Вона була в ньому. Але ж її стегна. Весь час у мене допитува

лась, чи не рідня Сімор Сузанні Гласс, тій, що має оту майстерню на 
Медісон-авеню — капелюхи. 

— Що ж він все-таки сказав? Отой лікар? 
— Та справді нічого особливого. Ми зайшли до бару і все. Там 

був жахливий шум. 
— Так, але ти хоч сказала йому, що він намагався вчинити з ба-

буніним кріслом? 
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— Ні, мамо. Я не надто вдавалась у деталі, — сказала дівчина. — 
Думаю, що матиму можливість порозмовляти з ним ще. Він сидить у 
барі з ранку до вечора. 

— А він тебе не застеріг, що Сімор може — ти знаєш — коїти 
якісь дивацтва чи щось таке? Або щось вдіяти тобі! 

— Аж ніяк, — мовила дівчина. — До цього він повинен би знати 
більше конкретних деталей. Усі ці психіатри передовсім мають 
дізнатися про дитинство пацієнта і всяке таке. Я ж тобі все сказала — 
там стояв такий гамір, що ми ледве могли розмовляти. 

— Добре. Як твоє блакитне пальто? 
— Все гаразд. Довелося зняти прокладки з-під плеч. 
— А моди які цього року? 
— Страхітливі. Просто не з цього світу. На всьому — блискіт

ки, — сказала дівчина. 
— А номер у вас добрий? 
— Цілком. Хоч міг би бути і кращий. Ми не змогли дістати того, 

в котрому бували перед війною, — сказала дівчина. — Люди тут жах
ливі цього року. Ти б тільки поглянула, хто сидить з нами у їдальні. 
За сусідним столиком. Схоже на те, що вони добирались сюди грузо
виком. 

— Тепер таке на кожному кроці. А як твоя спідниця? 
— Трохи задовга. Я ж казала тобі, що буде задовга. 
— Мюріел, я таки хочу тебе ще раз спитати — ти справді добре 

себе почуваєш? 
— Так, мамо, — сказала дівчина. — Вже дев'ятнадцятий раз ка

жу тобі, що все гаразд. 
— І не хочеш повернутися додому? 
— Ні, мамо. 
— Твій батько сказав вчора ввечері, що він більш ніж охоче за

платив би, щоб ти поїхала куди-небудь сама і над усім подумала. Ти 
могла б зробити чудову подорож морем. Ми обоє думали... 

— Ні, дякую, — сказала дівчина і випростала ноги. — Мамо, ця 
розмова вже коштує чотири... 

— Коли я подумаю, як ти чекала на цього хлопця протягом усієї 
війни — я хочу сказати, що коли подумати про всіх дурних юних дру
жин, які... 

— Мамо, — сказала дівчина. — Краще б ми вже роз'єднались. 
Сімор може прийти кожної хвилини. 

— Де він? 
— На пляжі. 
— На пляжі? Сам? Вміє поводити себе як слід на пляжі сам? 
— Мамо, — сказала дівчина, — ти говориш про нього так, ніби 

він небезпечний божевільний... 
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— Я нічого такого не казала, Мюріел. 
— Ну, а саме таке випливає з твоїх слів. Я хочу сказати, все, що 

він там робить — це лежить. Навіть не скидає халата. 
— Не скидає халата? Але чому? 
— Не знаю. Мені здається тому, що він такий білий. 
— Боже правий, але йому потрібне сонце. А ти не можеш його 

змусити? 
— Ти ж знаєш Сімора, — сказала дівчина і знов заклала ногу на 

ногу. — Він каже, що не хоче, аби купа дурнів дивилась на його тату
ювання. 

л — Але ж у нього немає жодного татуювання. Може, йому зроби
ли, коли він був в армії? 

— Ні, мамо. Ні, моя люба, — сказала дівчина. — Послухай, мо
же, я зателефоную тобі завтра. 

, — Мюріел! Послухай-но мене уважно. 
— Так, мамо, — сказала дівчина і перенесла вагу свого тіла на 

праву ногу. 
— Зателефонуй мені в ту ж мить, коли він вчинить чи скаже 

щось кумедне — ти знаєш, про що я кажу. Ти мене чуєш? 
— Мамо, я не боюся Сімора. 
— Мюріел, я хочу, щоб ти мені це пообіцяла. 
— Добре, обіцяю. До побачення, мамо, — сказала дівчина. — 

Цілуй від мене тата. — І повісила трубку. 

— Сімор Гласс — Сім ковбас, —- сказала Сібіл Карпентер, яка 
жила в готелі разом із своєю мамою. — Де Сім ковбас? 

— Кицюню, облиш. Мама від цього просто божеволіє. Будь тихо, 
прошу тебе. 

Місіс Карпентер намащувала плечі Сібіл маслом для загару, роз
тираючи його по делікатних криловидних лопатках дівчинки. Сібіл 
незручно сиділа на велетенському, туго надутому пляжному м'ячеві і 
дивилась на океан. На ній був канарково-жовтого кольору купальник, 
що складався з двох частин, одна з яких, безумовно, ще не буде 
потрібною найближчі дев'ять-десять років. 

— Звичайна собі шовкова хусточка, якщо правду сказати, і, 
підійшовши ближче, ти могла це добре сама помітити, — сказала 
жінка у пляжному кріслі поруч з місіс Карпентер. — Цікаво, як вона 
так її пов'язала. Просто чудо. 

— А таки так, — погодилась місіс Карпентер. — Сібіл, не кру
тись, прошу тебе. '* 
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— А де Сім ковбас? — спитала Сібіл. 
Місіс Карпентер зітхнула. — Ось і все, — сказала вона. Закрути

ла ковпачок на баночці з кремом. — Тепер біжи грайся, кицюню. Ма
муся піде до готелю і вип'є мартіні з містером Хаббелем. Я принесу 
тобі сливок. 

Сібіл, тільки звільнилась, відразу ж швиденько побігла до 
відкритого пляжу і почвалала до Рибальського павільйону. Зупини
лась тільки раз, коли дібралась до развалин великого піщаного замку і 
копнула його ногою; незабаром вона вже була поза територією, визна
ченою для мешканців готелю. 

Вона пройшла близько чверті милі, а тоді раптом пустилась зно
ву бігцем до тієї частини пляжу, де починався пісок. Вона різко спини
лась, лише коли добігла до місця, де горілиць лежав молодий чоловік. 

— Ти не йдеш купатись, Сім ковбас? — сказала вона. 
Молодий чоловік заворушився, схопився правою рукою за поли 

свого купального халата. Тоді перевернувся на живіт (з очей йому 
спав скручений рушник) і подивився на Сібіл. 

— Вітаю. Привіт, Сібіл. 
— Будеш купатись? 
— Я чекав на тебе, — сказав молодий чоловік. — Що нового? 
— Що? —- спитала Сібіл. 
— Що нового? Що там відбувається? 
— Мій тато приїде завтра на еруплані, — сказала Сібіл, копирса

ючи пісок ногою. 
— Тільки не мені в обличчя, — сказав молодий чоловік і поклав 

руку на коліно Сібіл. — Ну, то він вже майже тут, твій тато. Я його 
весь час чекаю. Весь час. 

— А де та дама? — спитала Сібіл. 
— Та дама? —молодий чоловік струсив пісох зі свого негустого 

волосся. — Важко сказати, Сібіл. Вона може бути в одному з тисячі 
місць. У перукаря. Фарбує своє волосся у рудий колір. Чи у своїй 
кімнаті, майструючи ляльок для бідних дітей. — Зараз він лежав на 
животі, стиснув кулаки, поклав один кулак на інший і обперся на них 
підборіддям. — Спитай мене ще що-небудь, Сібіл, — сказав він. — У 
тебе гарний купальник. Якщо мені щось подобається, то це блакитний 
купальник. 

Сібіл вирячилась на нього, потім опустила погляд на свій трохи 
* опуклий животик. — Цей купальник жовтий, — сказала вона. — Цей 

купальник жовтий. 
— Хіба? Ану ходи ближче. 
Сібіл зробила крок уперед. 
— Ти маєш цілковиту рацію. Який я дурень. 
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— Підеш купатися? — спитала Сібіл. 
— Я думаю над цим. Якщо хочеш знати, Сібіл, я таки дуже 

серйозно про це думаю. 
Сібіл штовхнула гумовий матрац, якого молодий чоловік підклав 

собі під голову. — Його треба надути, — сказала вона. 
— Ти маєш рацію. Він потребує більше повітря, ніж я можу туди 

вдихнути. — Він забрав кулаки геть і опустив підборіддя на пісок. 
— Сібіл, — сказав він — ти така гарна. Так приємно на тебе ди

витись. Розкажи мені про себе. — Потягнувся і схопив Сібіл за обидва 
коліна. — Я Козерог, — сказав він. — А ти хто? 

— Шерон Ліпшюц сказала, що ти дозволив їй сидіти біля тебе на 
роялі, — сказала Сібіл. 

— Так сказала Шерон Ліпшюц? 
Сібіл енергійно кивнула. 
Він відпустив її коліна, підтяг до себе руки і притиснувся щокою 

до правого ліктя. — Ну, — сказав він, — ти знаєш, як це буває, Сібіл. 
Я сидів так і грав. 1 нічого не знав, де ти і що з тобою. А Шерон 
Ліпшюц прийшла і сіла біля мене. Не міг же її прогнати, чи не так? 

— Міг. 
— Е, ні. Ні. Я не міг цього зробити, — сказав молодий чоловік. — 

Але я тобі скажу, що я тоді вчинив. 
— Що? 
— Я уявив собі, що замість неї бачу тебе. 
Сібіл одразу відступила і почала колупатися в піску. — Ходімо у 

воду, — сказала вона. 
— Гаразд, — сказав молодий чоловік. — Думаю, що це якось ще 

витримаю. 
— Наступного разу прожени її, — сказала Сібіл. 
— Прогнати кого? 
— Шерон Ліпшюц. 
— А-а, Шерон Ліпшюц, — сказав молодий чоловік. — Яке 

причіпливе ім'я. В ньому змішуються спогад і бажання. — Він раптом 
схопився на ноги. Подивився на океан. — Сібіл, — сказав він, — 
знаєш, що ми зробимо? Подивимось, чи не можна спіймати бананову 
рибку. 

— Що? 
— Бананову рибку, — сказав він і розв'язав пояс на халаті. Зняв 

халат. У нього були білі і вузькі плечі, і плавки на ньому були ясно-
блакитні. Він склав халат, спочатку вздовж, потім втроє. Розмотав 
рушника, яким перед цим закривав очі, розстелив його на піску, а тоді 
на нього поклав згорнутий халат. Нахилився, підхопив надувний мат
рац і всунув його під пахву. Тоді лівою узяв руку Сібіл. 
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Обоє рушили до океану. 
— Думаю, що ти досі бачила мало бананових рибок, — сказав 

молодий чоловік. 
Сібіл захитала головою. 
— Ти ще не бачила зовсім? 
— Не знаю, — сказала Сібіл. 
— Л я впевнений, що знаєш. Ти повинна знати. Ось Шерон 

Ліпшюц знає, де вона живе, а їй лише три з половиною роки. 
Сібіл зупинилась і висмикнула руку з його долоні. Підібрала зви

чайну черепашку, яких безліч валяється на пляжі, і розглядала її з 
робленою цікавістю. Потім кинула її. — Шушновий ліс, Коннектікат, 
— сказала вона і знову зачвалала, випинаючи животик. 

— Шушновий ліс, Коннектікат, — сказав молодий чоловік. — 
Це що, десь близько від Соснового лісу в Коннектікаті? 

Сібіл поглянула на нього. — Там я живу, — сказала вона нетерп
ляче. — Я мешкаю в Шушновий ліс, Коннектікат. — Побігла поперед 
нього кілька кроків, піймала свою ліву ногу лівою рукою і поскакала 
на одній ніжці. 

— Ти навіть не уявляєш, як тепер усе мені зрозуміло, — сказав 
молодий чоловік. 

Сібіл відпустила свою ногу. — А ти читав "Маленький чорний 
Самбо"? — спитала вона. 

— Як дивно, що ти питаєш саме про це, — сказав він. — Трапи
лось так, що я дочитав цю книжку саме вчора ввечері. — Він нахилив
ся і узяв Сібіл за руку. — Що ти думаєш про цю книжку? — спитав 
він дівчинку. 

— А що, тигри таки весь час бігали навколо дерева? 
— Я думав, що вони ніколи не зупиняться. Ніколи в житті не ба

чив стільки тигрів. 
— їх було тільки шість, — сказала Сібіл. 
— Тільки шість? — перепитав молодий чоловік. — 1 ти кажеш — 

тільки? 
— Ти любиш віск? — спитала Сібіл. 
— Чи я люблю що? — спитав молодий чоловік. 
— Віск. 
— Дуже люблю. А ти? 
Сібіл кивнула. — А ти любиш оливки? — спитала вона. 
— Оливки — так. Оливки і віск. Без них ані кроку. 
— А ти любиш Шерон Ліпшюц? — спитала Сібіл. 
— Так. Так, звичайно, люблю, — сказав молодий чоловік. — І 

особливо мені в ній подобається те, що вона ніколи не чинить ніяких 
прикростей маленьким собачкам у вестибюлі готелю. Наприклад, то-
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му карликовому бульдогові, що належить дамі з Канади. Ти, напевне, 
не повіриш мені, але деякі маленькі дівчатка люблять тицьнути того 
песика паличкою. Шерон цього ніколи не робить. Вона ніколи не чи
нить лиха чи прикрощів. Ось чому я так її люблю. 

Сібіл мовчала. 
— Я люблю жувати свічки, — сказала вона нарешті. 
— Хто не любить? — сказав молодий чоловік і вмочив ноги 

у воду. 
— Брр! Але ж і холодна. — Він вкинув матрац зворотнім боком у 

воду. — Ні, зачекай хвилю, Сібіл. Зачекай, нехай-но ми пройдемо 
трохи далі. 

Вони пішли убрід, доки вода не почала діставати Сібіл аж до поя
са. Тоді молодий чоловік підхопив дівчинку і поклав її животом на 
матрац. 

— Ти ніколи не одягаєш плавальної шапочки чи чогось тако
го? — спитав він. 

— Не відпускай матрац, — сказала Сібіл. — Тепер тримай мене 
міцніше. 

— Даруйте, міс Карпентер. Але я знаю свою справу, — сказав 
молодий чоловік. — Ти лиш дивись в обидва, — може, побачиш бана
нову рибку. Сьогодні день НАЙКРАЩИЙ для бананової рибки. 

— Я не бачу жодної, — сказала Сібіл. 
— Це зрозуміло. Вони мають дивні звички. Дуже дивні. — Він 

весь час посував матрац. Вода ще не сягнула йому й грудей. — У них 
дуже трагічне життя, — сказав він. — Знаєш, що вони роблять, Сібіл? 

Дівчинка похитала головою. 
— Ну, вони запливають у печеру, де повно бананів. Вони цілком 

звичайні рибки на вигляд, поки вони туди не запливуть. Але тільки-но 
вони туди запливають, починають поводити себе, як свині. Наприк
лад, я знав одну бананову рибку, яка запливла у цю бананову дірку і 
з'їла відразу аж сімдесят вісім бананів. — Він посунув матрац і його 
пасажира на крок уперед до горизонту. — Звичайно, потім вони так 
товстішають, що не в змозі вибратися з дірки. Не пролазять крізь 
отвір. ^ 

— Не треба так далеко заходити, — сказала Сібіл. — Ну і що з 
ними стається? 

— З ким? 
— З банановими рибками. 
— Ага, це ти маєш на увазі, після того, як вони з'їдять стільки 

бананів, що вже не можуть вибратися з тієї бананової дірки? 
— Так, — сказала Сібіл. 
— Прикро мені казати це тобі, Сібіл. Вони вмирають. 
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— Чому? — спитала Сібіл. 
— Ну, вони хворіють на бананову лихорадку. Це страшна 

хвороба. 
— Надходить хвиля, — нервово сказала Сібіл. 
— А ми не звернемо на неї уваги. Ми зріжемо її, — сказав моло

дий чоловік. — Будемо такі пихаті обоє. — Він узяв Сібіл за коліна і 
натис вниз і вперед. Матрац вискочив на гребень хвилі. Вода замочила 
біляве волосся Сібіл, але вона лише задоволено заверещала. Коли 
матрац опинився знову на рівній воді, вона відгорнула рукою з очей 
вогке пасмо волосся і проголосила: "Я тільки що одну бачила". 

— Що бачила, моє кохання? 
— Бананову рибку. 
— Та не може бути! — сказав молодий чоловік. — Що, в неї були 

в роті банани? 
— Так, — сказала Сібіл. — Шість. 
Молодий чоловік раптом схопив мокру ногу Сібіл, що звисала з 

матрацу, і поцілував її у стопу. 
— Ой, — сказала власниця ноги і перевернулась. 
— Сама ти ой! Ми вже вертаємось. Тобі вже досить? 
— Ні! 
— Дуже шкода, — сказав він і попхнув матрац в напрямку бере

га, поки Сібіл не зіскочила з матраца. Потім він поніс матрац на берег. 
— До побачення, — сказала Сібіл і побігла без відтінку жалю у 

напрямку готелю. 
Молодий чоловік одяг свій халат, туго зав'язав пояс і всунув до 

кишені рушника. Підхопив мокрий, слизький, громіздкий матрац під 
пахву. По м'якому, гарячому піску він самотньо побрів до готелю. 

На підвальному поверсі, який, відповідно до розпоряджень ди
рекції готелю, тільки й повинні були використовувати пляжники, до 
ліфту разом з молодим чоловіком зайшла жінка з носом, вимазаним 
цинковою маззю. 

— Я бачу, що ви дивитесь на мої ноги, — мовив він до жінки, ко
ли ліфт рушив. 

— Перепрошую? — сказала вона. 
— Я кажу: бачу, що ви дивитесь на мої ноги. 
— Я перепрошую, але я саме дивлюсь у підлогу, — сказала 

жінка і відвернулась до дверей кабіни. 
— Якщо вам хочеться дивитись на мої ноги, то скажіть, — сказал 

молодий чоловік. — Але не робіть цього чортзна як крадькома. 
— Дозвольте мені вийти, будь ласка, — швидко сказала жінка до 

дівчини, що керувала кабіною. 
Двері кабіни відчинились, і жінка вийшла, не озираючись. 
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— Я маю дві нормальні ноги і не бачу жодної найменшої трикля
тої причини, щоби хтось мав на них витріщуватись, — сказав молодий 
чоловік. — П'ятий, будь ласка. — Він витяг з кишені ключ від номера. 

Він вийшов на п'ятому поверсі, перейшов через холл і увійшов 
до номера 507. У кімнаті пахло новою валізою з телячої шкіри й аце
тоном. 

Він поглянув на дівчину, що спала на одному з подвійних ліжок. 
Потім підійшов до одного з чемоданів, відкрив його і з-під купи соро
чок і майок витяг автоматичний пістолет Ортжіс калібру 7,65. Витяг
нув магазин, подивився на нього, потім вставив знов, звів курок. 
Потім зробив кілька кроків і сів на тому з двох ліжок-близнят, яке бу
ло вільне, подивився на дівчину, направив пістолет і пустив собі кулю 
управу скроню. 

Переклав з англійської 
Юрій Покальчук 
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Михайло Урбан: "Грайливі форми", мальована фанера, 1976, 
62*18*6 ін. (158*46* 15 см), колекція Василя Качуровського. 
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Станіслав Вишенський 
Пастки з власною подобою 

Спас 

І 

Затхлий запах терпіння. 
Вилив яблука сад. 
У культурі трипільній 
кожне поле — вокзал. 

Жонглювання врожаєм — 
пакування валіз: 
я Його ображаю, 
приручаючи ліс. 

І гниють білі плями, 
і біліють звідтіль: 
в щойно звільнену пам'ять 
линуть душі без тіл. 

Голосами вокзальними 
при майбутніх богах 
Він виношує заклики — 
бити пахом під пах. 

Полювання на поле — 
згубна пристрасть садів: 
забезпечити болем 
зможе вирок Судді. 

Крізь сполуки із дзеркалом, 
крізь антонів вогонь: 
в хромосому дворейкову 
йде транзитний вагон. 
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Крізь протоптані діри — 
биті 

вікна 
у сад — 

йде приручення Діви 
до культури Кассандр. 

...Відібрати в метелика 
свіжу кладку яєць: 
приручити б матерію 
і звести нанівець. 

Між гадюкою й гусінню 
є спокусна межа: 
бджоли, жалячи гузнами, 
змусять їсти з ножа. 

...Парадокс у легенді — 
рук жіночих пустки: 
зуби пестять легенько 
неживі пелюстки. 

II 

Від володіння вільні руки 
у лініях — в нетлінній клітці: 
існую я — володар муки — 
ясний в незримому каліцтві. 

З-під шкіри б'ють холодні риси, 
але пекуча в них вода... 
Йде збіг культур. Смаки злилися 
на місці щеплення — в плодах. 

Смак дерева уже без жала 
під осінь проникає в сон: 
якби безрука забажала 
не зовсім вийти із ікон. 

î яблуко було безсиле 
від шкіри відділити змій: 
каліцтво, що мене бісило, 



я спопелив 
в собі самій... 

Так осінь починає скліти 
і вже надкушеність — ковчег: 
в собі розчинене каліцтво 
сприйму як логіку речей. 

Божевільня 

Прилетіла. 
Принесла крила, 

очі, 
жало, 

а одну смужечку на черевці й забула. 
Побувала у моїй квітці, 
а випила з усіх квіток — 
така вільна моя квітка. 
В моїй квітці 
зав'язала всі вузлики: 
у всіх вузликах зав'язаний Я: 
розв'яжу-ся! 
Був у цьому світі та не розв'язав, 
а тут середній світ: 
тільки й вільний Я 
вийти з нього 
на околицю цього світу; 
тільки й вільний 
дітей своїх подивитись: 
стоять вони в сінях 
серед білих снігових баб — 
по двійко в одному: 
так легше пробратись на околицю. 
А одне без пари стоїть — в нікому: 
принесли діти мені ікону-богородицю, 
а в ній — у старесенькій — 
моя жінка порається. 
Щовесни — 
тільки відвалить комаха камінь у квітці 
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та зав'яже вузол виходу — 
виходжу з вузлом 
на заплакану подивитись. 
Кину вузол 
та й гукаю в ікону: 
візьми і мене до себе, 
нехай і мене діти 
додому понесуть. 
...Що старішає ікона, 
то все дужче 
моя жінка в ній плаче: 
куди ж я тебе візьму 
такого. 
То як знаєш, жінко, 
мені вертатися пора, 
бо зів'яне — 
куди подінусь... 

Яничари 

І 

Вони не свідчать — свідки головні. 
Вони зникають — світяться у світі: 
я борошно, одержане з млинів, 
вертаю в зерна — змушую яріти. 

Дотична — проділ в косах, що навпіл 
з дитинства ділить ворону клітину: 
склероз — бальзам на єретичний біль — 
утеплює майбутню домовину. 

На всі чотири послано послів, 
бо двійників інакше не змінити: 
від роздоріжжя послано по сіль 
всевидячі, позичені інстинкти. 

Є роль Купала — вища від вогню — 
і стовпова над полум'ям дорога: 
оголосивши пращурам війну, 
я пам'ятатиму — і ненависть від Бога. 



ї ї 

За власною'подобою я зміг 
створити пастку в атмсфері німбу: 
мою подобу успадкує змій, 
отруту творячи із голоду та хліба. 

Можливо, в літі бабиному струм, 
що в наших снах освітлює незриме: 
в клубку народжений, я ниточку перу, 
оскільки білим вишивають зиму. 

Мої тіла — притулки для спокус, 
мої тіла відлучені від мене: 
на покуті є для ікони кут, 
але в іконі мешкає займенник. 

Життя — єдиний з вічних двигунів, 
який судилось годувати смертю: 
в медах квітки завжди на вигнанні, 
як отвори, 

заспинним світлом стерті. 

III 
У гончарному колі — у рухові по колу збігів 
прокидається зернина центру. 
Живиться найпрозорішими дзиґами — 
корінням усього вогню. 
Із нагодованої зернини 
з кожним спалахом воскресіння 
виникає простір квітки 
і її пилок утеплює сліпоту, 
переселяється в пальці-гончара. 
Настає свято виверження волі — 
переселення з кольору в ніщо: 
облетіла квітка маку 
має перетворитися на макітру — 
усипальницю центрів гончарного кола 
й таємниці країни У. 
Та варто лише розімкнути коло збігів — 
країну, де водяться найпрозоріші дзиги —| 
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як ураз 
під зеленою поливою 
не залишиться жодної макітерки квітки, 
і ту амфору 
можна буде порівняти з чоловіком, 
котрий замолоду зіграв жіночу роль 
і не може забути... 

НІКОГО 

Вибух 
розпорошує жінку 
на кицьку, курку, яблуню, нудьгу: 
намистину по намистині 
визбирує нитка — 
креш стола. 
Так само — послідовність-стіна — 
вибух 
розпорошує чоловіка 
на пса, коня, заступ, сніг, 
але скільки не нанизуй 
на гніт вогню — 
лише креш чарок на столі палає. 
Загадаю ж яблуні — 
хай першою крейдою 
хату побілить, 
а нудьзі загадаю — 
хай між білою акацією та білим наливом 
вибере пень біліший. 
Послідовність одна: 
з двох дверей 
пускають мене на світ, 
а вертатися маю в одні... 
...Варто лише загулятись, 
а вже ллється на стіл скатертина, 
а вже чотирикутна зіниця ока батькового 
сіма покутями спалахнула, 
а вже материнська карість наливна 
вселяє мрію, 
що кожен в нас ще вернеться сюди. 



Марія Ревакович 

"Світло зі сходу" в театрі Ля Мама 

Почався новий сезон у Нью-Йорку і з жалем треба ствердити, що 
театр, на відміну від опери, балету чи концертово-музичої діяльности, 
найбільш по-мачушиному трактована ділянка культури в метрополії. 
Навіть славні бродвейські музичні спектаклі, здебільшого комерційно 
успішні, все ж перебувають у своєрідній кризі — чимраз менше 
прем'єр у рік і чимраз менше оригінальних, типово нью-йоркських ви
став. Ось саме тепер бродвейська публіка з нетерпінням жде лондонсь
кого "імпорту" — "Mice Сайгон" і квитки викуплені вже, мабуть, рік 
наперед або й більше. 

Поскільки слово "криза" у відношенні до бродвейських театрів 
носить умовне й стосується більше якісної площини спектаклів ніж 
фінансово-оперативної, то, якщо йдеться про клясичний, репертуар
ний чи експериментальний театри, тут слово "криза" не буде жодним 
перебільшенням. Бувають час від часу пожвавлення, найчастіше 
пов'язані з приїздом відомих театральних компаній чи славних режи
серів, — вистачить згадати монументальну виставку "Магабгарата" 
Пітера Брука в бруклінському "Меджестік театрі" в 1987 році, виступ 
польського театру Тадеуша Кантора в "Ля Мама" в 1988 році (на 
жаль, як вчора з'ясувалося, це був його останній, нью-йоркський вис
туп; 75-літній режисер і автор помер нещодавно в Кракові), чи гаст
ролі грузинського театру ім. Руставелі з цікавою інтерпретацією 
"Короля Ліра" Шекспіра в квітні 1990 року. Звичайно, того роду спек
таклі теж мають чималу публіку й напевно обходяться без дефіцитів. 
Проте, у Нью-Йорку існує кілька десяток театральних груп, ком-

' паній, що боряться за меценатів, боряться за хоч би мінімальні суб
сидії (загальна сума яких з кожним роком зменшується з огляду на 
серйозні економічні поблеми, почавши з муніципального аж по феде
ральний рівні) боряться за публіку. І тут слово "дефіцит" на порядку 
денному. 

Беручи до уваги таку, загалом не дуже рожеву ситуацію, тим 
більше треба подивляти ініціятиву й відвагу Вірляни Ткач — амери
канської режисерки українського походження — та її молодих акторів 
створити театрально-мистецьку групу "Яра", ціллю якої було б поши
рювати й пропагувати серед американського глядача мистецькі над-
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"Світло зі сходу", 
режисер Вірляна Ткач, проекція Л. Курбаса і Пітер МекКейб 

бання культур Східної Европи, а зокрема України. Група почала своє 
існування з вистави "Світло зі сходу" і глядачі мали змогу познайоми
тися з нею спершу навесні 1990 року в майстерні експериментального 
театру "Ля Мама" — ще в ході праці над виставою; а вдруге, восени 
того ж року, вже як з завершеним театральним дійством на сцені 
"Ля Мама". Прем'єра відбулася 25 листопада, а вистава йшла від 
23 XI до 9 XII. 

"Світло зі сходу", — побудоване на щоденниках Леся Курбаса та 
його акторів і поезіях Тичини, Шевченка, Сковороди, — інтригує ба-
гатоплощинністю творчого й режисерського задуму. Вірляна Ткач, 
пристрасний дослідник спадщини Курбаса й театру "Березіль", зуміла 
в надзвичайно тонкий і захоплюючий спосіб перенести передбе-
резільський досвід молодого Курбаса і невеликої групи акторів у су
часне, унікальне дійство. їхня боротьба за професійне театральне 
існування, їхні прагнення заснувати перший український авангардний 
театр до якоїсь міри співзвучні з боротьбою і наполегливістю групи 
"Яра" створити такий мистецький контекст, в якому можна було б 
творчо рости й розвиватися, незважаючи на різного роду обмежуючі 
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фактори. В такому розумінні "Світло зі сходу" — це не лише 
піднесення і оприлюднення театрального генія Курбаса, а також 
своєрідна заява про мистецьку настанову новонародженої групи 
"Яра". 

Головним сюжетним стрижнем вистави є мандрівки Курбаса й 
акторів "Кийдрамте" по провінційних містечках (головно Біла Церк
ва, Умань) протягом понад року — від літа 1920 до осені 1921 та їхні 
злидні, розчарування, але передусім творчі шукання режисера й ак
торів. Твердження Курбаса, що основою мистецтва є рух, ритм, що 
треба вивчати вірш — його первісне музикально-слухове призначен
ня, знаходять своє віддзеркалення в акторських інтерпретаціях поезій 
Тичини й Шевченка в постановці "Світло зі сходу". Вірляна Ткач 
представляє вірші (читані двомовно) не тільки як ритмічно-слухове, 
але й візуальне явище, — внутрішній ритм, внутрішня музика даного 
вірша передається рухом, ритмом тіла. Нічого дивного, що режисерка 
зосередилася на поезіях Павла Тичини (із збірки "Замість сонетів і 
октав"), — саме в нього ритм і музика чи не найосновніші компоненти 
поетичного вислову. 

Вибір Вірляною Ткач поезій Шевченка, Тичини й Сковороди до 
вистави "Світло зі сходу", на перший погляд, здавалося б, випадко
вий, є одначе глибоко передуманий. Лесь Курбас був під значним 
впливом філософії Сковороди, а особливо його концепії людини як 
"мікрокосму"; Павло Тичина в свою чергу теж захоплювався Сково
родою як людиною і чи не ціле своє життя працював над поемою 
"Сковорода"; Тарас Шевченко із своїми чудово оркестрованими по
езіями був першим поетом, над ліричними віршами якого експеримен
тував Курбас. Саме цей досвід підхопила й поширила, 
використовуючи передусім вірші Павла Тичини, Вірляна Ткач. 

У так задуманому дійстві вагомість музики — самозрозуміла. Ро
ман Гурко — молодий композитор і музичний режисер в Канадській 
оперній компанії — вив'язався з наділеної йому відповідальності! пре
красно. Його музика не лише вкладалася природно в цілість постанов
ки, але й була чи не найголовнішим об'єднуючим її чинником. 
Незважаючи на різнорідність матеріялу, зміну настроїв — від тонкого 
гумору першої частини до трагізму кінцевих сцен, зміну часу дії 
(з 20-х років до сучасного), ритм вистави був витриманий від початку 
до-кінця, в чому велика заслуга доброї музичної канви дійства. 

Згадана багатоплощинність проявлялася теж у ролях, які дово
дилося грати акторам групи "Яра". Бож грають вони не лише акторів 
Курбаса — Чистякову, Лопатинського, Гната Юру, Василька та 
інших, а грають передусім себе — молодих, аспіруючих акторів, ко
жен один зі своїм власним багажем досвіду та "обсесій", крихту якого 
відкриють глядачеві під кінець вистави. 
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"Світло зі сходу", режисер Вірляна 'Ткач, 
зліва: Ребекка Мор, Тимоті Ґрір, Шона Таккер і Джейсон Бауер. 

Концептивна складність "Світла зі сходу" вимагала особливої 
винахідливости в сценічному оформленні. Ватоку Уено, японець з по
ходження, розв'язав проблему з притаманною японцям ощадністю, 
прецизністю і тонкістю. Оформлення складалося головно з прозорих 
панелів, які мали подвійну функцію. З одного боку, служили екрана
ми для, висвітлювання прозірок, а з другого боку надавали постановці 
враження минулого, далекого, або сучасного, теперішнього в залеж
ності від того чи дія відбувалася перед панелями чи за ними. 

Варто було б хоч побіжно порівняти режисерський підхід до вис
тави в майстерні (весняна постановка) з виставою на сцені театру "Ля 
Мама" (осіння постановка). 

Весняна вистава, загалом, рухалася в повільнішому ритмі, скла
дові компоненти були вільніше пов'язані з собою, і хоч поодинокі еле
менти (принаймі на думку автора цієї статті), наприклад, інсценізація 
деяких віршів, виходили точніше, довершеніше, однак цілість як така 
не мала такої стрункости чи органічносте ходу дії; як це мало місце в 
осінній постановці. Також переказ історичних подій у першій виставі 
відбувався більш підкреслено, натомість у другій — прозірки 
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змінювалися надзвичайно швидко й для глядача виринав один образ 
історичного тла — абсолютного хаосу, що, до речі, віддзеркалювало 
аж надто точно дійсність революції і громадянської війни. Більше 
місця режисерка присвятила особистим розповідям акторів у весняній 
постановці, які самі собою були цікаві, проте дещо відставали від 
цілости дійства. В осінній виставі, розповіді скорочено й органічно 
з'єднано з рештою спектаклю. Новим теж виявилося наголошення 
трагізму долі Леся Курбаса, засновника українського модерного теат
ру. Його осягнення, ідеї, нові проекти розбилися об стіну жорстоких 
переслідувань, розпорошилися в часі і просторі, а він сам став ще од
ною жертвою-числом сталінських репресій. 

Актори групи "Яра" — Джейсон Бауер, Пітер МекКейб, Ребекка 
Мор, Тимоті Ґрір, Еймі Ґраппел, Шан Їден і Шона Таккер — вив'яза
лися дуже добре зі своїх завдань. Грали впевнено й зіграно, як теж 
уміли весь час тримати увагу глядача. 

Треба надіятись, що група "Яра" і її мистецький керівник — 
Вірляна Ткач приєднають собі публіку й зможуть надалі здійснювати 
свої творчі задуми. 

"Світло зі сходу", 
режисер Вірляна Ткач, актори групи "Яра". 

102 



Юрій Шевельов 
Зустрічі з Гніздовським 

Посередньо моя діяльність у МУРІ звела мене з однією цікавою й 
справжньою людиною -г- не письменником, а мистцем Яковом 
Гніздовським. Але розмову про це треба почати трохи здалеку, через 
дві інші теми. З Гніздовським нас поєднала праця в "Арці", а щоб зро
зуміти, як до цього дійшло, треба сказати кілька слів про стосунки 
МУРу з політичними партіями. 

Теоретично міркуючи, не було ніякої потреби, щоб МУР як ор
ганізація мав справу з політичними партіями. Кожний письменник міг 
належати також до якоїсь політичної партії чи групи або не належати, 
— це була б його приватна справа. Але ці прості істини стали немож
ливими через політику американської окупаційної влади. Видати щось 
тоді, особливо газету чи журнал, можна було тільки діставши на це 
дозвіл цієї влади. Бо окупанти не бажали допустити, після недавнього 
розгрому нацистської Німеччини, жадних видань пронацистського ха
рактеру. Демократія стверджувала своє існування диктаторськими за
ходами. І вона воліла мати справу тільки з партіями, бо ті мали свої 
політичні програми на папері, і було легко їх перевірити і або схвали
ти або заборонити. Літературні організації такої політичної чорним на 
білому плятформи не мали. До того ж зі свого американського погляду 
й досвіду до існування політичних партій американці були привчені, а 
літературні і мистецькі організації для пересічного американця були 
предметом розкоші, а брак політичної програми видавався підозрілим. 

Писати літературні твори, обговорювати їх — тут перешкод не 
ставлено. Але монополію на видання фактично дістали українські 
політичні партії. А вони, хоч би як демократично вони думали, всі 
хотіли літератури підпорядкованої, службової, на побігеньках. Прак
тично, вони хотіли, кожна, щоб літературним "комісаром" була лю
дина саме з даної партії. До того ж, у загальних рисах, це було 
становище літератури на захід від Збруча і перед війною, отже, до та
кого становища вже звикли. МУР хотів бути незалежним від 
будь-яких партій, це ставало для нього центральним питанням його 
існування. Але треба було витворити якийсь modus vivendi супроти 
партій. Постало дві концепції — одна — Самчукова, друга — моя. 
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Самчукова була: ми над партіями, вони для нас не існують, ми з ними 
нічого спільного не маємо. МУР повинен розіслати всім партіям свій 
ультиматум—меморандум про те, що вони для нас практично не 
існують. Це було дуже принципово, але практично означало в того
часних обставинах, що ми взагалі нічого не видаємо — для пись
менницької організації — самогубство. Моя пропозиція була 
практичніша, компромісові: ми тим стоїмо поза і понад усіма 
партіями, що співпрацюємо з усіма рівною мірою, друкуємося у всіх 
газетах, але не сповідуючи програми жадної з них. У травні 1946 р. 
Улас Самчук на засіданні Правління МУРу прочитав свій проект 
звернення до партій. Але тут таки сам визнав не тільки невдалість 
проекту, а й сумнівність самої ідеї. Після досить мирної дискусії 
перевагу надано моїй пропозиції. 

Практично з нашими виданнями справа стояла так: окремі кни
жечки т. зв. "Малої бібліотеки МУРу" ми розтикали між 
різнопартійними газетами^ Альманах МУРу взяли ульмські рево
люційні демократи (вони умудрилися видати його без коректи, а Кос-
тюк, що від МУРу мав доглянути це видання, захопився іншими 
справами і пустив видання на самопас. Наслідки були майже 
трагічні). Збірники МУРу (літературна критика і поезії) видали при
ватно Микола Шлемкевич (номери 1 і 2), а потім третє число — Ми
хайло Борецький. Усе це відбулося не дуже ефективно, але зовсім 
мирно. Націоналісти традиційного напряму стояли осторонь 
діяльності МУРу: мельниківці видавали свій ортодоксальний "Ор
лик", ортодоксальні бандерівці видали число "Літературно-наукового 
вісника" — з цією почесною назвою, але на тому справа й урвалася. 

Аж тоді в середовищі реформованих (демократизованих) 
націоналістів постала думка видавати свій літературно-мистецький 
місячник. Спочатку пропоновано назву "Грань", потім вибрано "Ар
ку" — як символ виходу в світову культуру (Гніздовський за знак 
журналу вибрав стилізований образ арки з мотивом брами Заборовсь-
кого). Формально це мав бути додаток до газети цього відламу 
націоналістів "Українська трибуна", що виходила в Мюнхені, стояла 
на доброму рівні й користалася авторитетом і успіхом. Але провід цьо
го угруповання розумів, що самим їм ледве чи вдасться створити 
літературний орган високої якости. Вони бажали видавати його в 
співпраці з МУРом. Запропоновано склад редакції з двома особами 
"їхніми" — Богдан Нижанківський (секретар редакції) і Зенон Тар-
навський, а решта троє мали бути членами МУРу — Домонтович, Ко
сач і я. З цих осіб Домонтович і Косач були неперебірливі щодо складу 
редакції, Домонтович уже здавна висував як своє гасло "Мені все од
но, де друкуватися, хоч на паркані", а Косач завжди був нічий і всіх. 
Отже, МУР чистої крови мав репрезентувати я. Головним редактором 
не друкували нікого, а на ділі намічали на це Домонтовича. 
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Цей компроміс і мою участь у ньому треба було узгодити з про
водом МУРу, передусім із Самчуком. Вирішальна розмова відбулася 
вночі після закінчення II (ульмського) з'їзду МУРу 16 березня 1947 р. 
Крім мене, був ще Косач. Самчук поставив умову, до якої пристав і 
Косач, поставити ультиматум "Грані" (так тоді говорилося) з такими 
пунктами: аполітичність журналу, співпраця з МУРом як цілістю, на
ше право вето — і подорож кого-небудь з проводу партійних кіл до 
Самчука з заявою про прийняття цих умов. Партійців у дальших пе
реговорах репрезентував Іван Вовчу к, харків'янин і людина світлої 
думки (і довгої чорної бороди). Він прийняв усі наші умови, тільки 
висловив сумнів, чи хтось поїде до Самчука і чи це потрібне. î справді, 
нащо була б ця подорож до Каносси? 

Не всім у МУРі сподобався цей компроміс. Реакції варіювали від 
мовчазного ухилення від дії, — приміром, Домонтович (який і на 
ульмський з'їзд не показувався—він ніколи не любив брати участь у 
всіх випадках, де вимагалася чітка позиція за або проти), до голосного 
протесту Юрія Лавріненка, який заявив без застережень мені, що я 
продався за гроші, і кричав про це на всіх перехрестях. Але праця над 
постанням журналу почалася, і в червні 1947 р. показалося на світ 
перше число. Обкладинка казала, що це додаток до "Української три
буни" (і кожен знав, що це означає в сенсі партійної надежности), але 
"виходить у співпраці з видавничою комісією МУРу". 

Фактичний стан речей у редакції був одразу виразний. Косач 
діставав якусь копійчину за своє ім'я в складі редакції і нічого не ро
бив. Домонтович виголосив радикальну програму про те, що редакція 
може робити з рукописами, що хоче, а автори, коли схочуть, можуть 
потім протестувати post factum, ніхто на це не звертатиме увага, після 
чого він теж нічого не робив. Тарнавський засипав своїми ма
теріалами, на жаль, не дуже високої якости, але скорявся, коли їх бра
ковано. Нижанківський обмежувався на вміщенні своїх віршів. 
Фактичним редактором став я, але не треба було багато часу на те, 
щоб побачити, що ця редакція нежиттєздатна. Бачили це ми, члени 
редакції, бачили й партійці в "Українській трибуні" й навколо. На 
кінець року було ясно, що склад і стиль праці редакції треба змінити. 

У грудні в наслідок падіння на одній з мюнхенських вулиць у 
наслідок знепритомнення, а це, мабуть, у наслідок недоживлення, я 
дістав струс мозку і був на сорок днів покладений до ліжка. Але 
свідомість моя була ясна, і в ліжку я міг працювати. Коли гора не йде 
до Магомета... Спершу прийшов до мене Ігор Костецький. Йому дору
чили попередити мене, що мене будуть просити взятися самому за ре
дагування журналу. (Костецький працював коректором в 
"Українській трибуні"). Потім приїхав Микола Глобенко (Оглоблин), 
секретар редакції "Української трибуни"; він запитав, чи може до ме-
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не приїхати ввесь провід газети, щоб я міг продиктувати їм свої вимо
ги. За ним прибіг Пасічняк, з ділового комітету. Він заявив, що всі 
інші не мають значення, а радитися я мушу з ним, а він мене знає і всі 
мої вимоги приймає наперед. Потім уже з'явилася офіційна де
легація — Петро Балей, Микола Глобенко і Іван Вовчук. Вони теж з 
усім погоджувалися, Вовчук заговорив був про потребу "спрямувати 
літературний процес", трошки кривився на деякі мої заяви, але зреш
тою запобігливо згоджувався. Бракувало тільки В.Стахова, але і він, 
як потім виявилося, не був інакшої думки. Так відбулася ця угода, і я 
став, сказати б, малим самодержцем. 

Потім на правах дотеперішнього секретаря редакції прибув Ни-
жанківський з усіма матеріалами для першого Числа 1948 p., але 
зовсім не всіма, а тими, що він вибрав до готованого числа; взагалі по
водився він не як секретар, а як редактор. Коли я нагадав йому про по
езію Леоніда Лимана, що була в редакційному портфелі, він заявив, 
що Лиман умістив десь шкідливу статтю про "Арку", а до того ще в 
розмові з кимось назвав його, Нижанківського, "сволоччю", а тому 
Лимана вигнали з "Трибуни" і не місце йому і в "Арці". Я нічого йому 
не відповів, але в розмові з начальством зажадав, щоб Лиман був ста
лим співробітником, а Нижанківського щоб виведено зі складу ре-
дакції. Що і зроблено — я таки був самодержцем. 

Перше число "Арки" вийшло вже без згадки, що це додаток до 
"Української трибуни", тепер це був "Місячник. Журнал літератури, 
мистецтва і критики", і не був він "у співпраці" з МУРом, а просто на 
кінцевій сторінці обкладинки великими літерами стояло "МУР". Сек
ретарем редакції став Яр Славутич. Гніздовський зробив нову, мону-
ментальнішу обкладинку. У другому числі журналу вміщено, повість 
Лимана. МУР, нарешті, дістав свій орган. Мій "продаж" себе дав по
зитивні наслідки. Вся праця, крім мистецького оформлення, впала на 
мої плечі. 

Реформованої "Арки" вийшло п'ять чисел. Вона мала успіх у чи
тача, але її підкосила валютна реформа в Німеччині. Уже п'яте число, 
складене перед реформою, затрималося друком на кілька місяців. Шо
сте число, майже зовсім готове редакційно, ніколи не було навіть біля 
склада цького або друкарського верстату. Засади редакційної політики 
"Арки" в її другому, удосконаленому варіянті були прості. Першість 
належала літературі й мистецтву української повоєнної еміграції —-
усім течіям від експериментів Костецького до традиціоналізму Самчу
ка з єдиним критерієм — достатній мистецький рівень. Та ще прина
лежність до нашого часу — ми не містили передруків давніх писань. 
Історія нас цікавила, але не в її повтореннях, а в дискусіях навколо 
неї. Далі йшло висвітлення живих або живущих процесів сучасної 
культури в чужих країнах — у формі перекладів, обговорень, хроніки. 
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Це завдання не було легке. Німеччина в ті роки не. була країною, 
відкритою для всіх інших, — ще тривала чистка від нацизму, кордони 
були здебільша замкнені. Німецькі гроші були безвартісні, і західні 
видання з-поза Німеччини не надходили, бо видавці інших країн за 
свої видання могли б дістати тільки безвартісні папірці. Доводилося 
переважно видобувати відомості про культурне життя за кордоном з 
німецьких періодичних видань, які й самі мали проблему оплати. Я 
пробував звертатися до західних діячів культури, але зв'язок з ними 
був дуже обмежений. До того ліві й "середні" інтелектуали не хотіли й 
заходити у зв'язок з еміґрантами. Якщо ці не хочуть повертатися на 
батьківщину, значить, вони реакціонери, прибічники фашизму. Я 
хотів, приміром, присвятити число "Арки" екзистенціалізмові 
Франції, написав до Сартра, прохаючи порад і матеріалів, але не був 
удостоєний жадної відповіді. 

Наміром редакції було присвячувати більшу частину кожного 
другого числа журналу якійсь окремій темі, даючи різні насвітлення її. 
З виданих чисел журналу в одному числі такою темою було мистецтво 
Юрія Нарбута,' в другій — українська культура XVII сторіччя, в 
третім — література й мистецтво католицьких течій у сучасній 
Франції. Сьогодні легко бачити неповноту цих спроб, але на наші то
гочасні можливості це було багато, і читачі це цінили. Ми справді по
верталися до давніх розквітів своєї культури і до Европи. Символічна 
арка "Арки", намальована на обкладинці журналу, справді в міру на
ших можливостей була якоюсь мірою відкрита для руху стилів і ідей 
на Захід і в історію. 

Натомість вона була кричущо закрита для майже всіх відомостей 
з України і країн радянської сфери. Не з принципу. Просто до нас ці 
матеріали не доходили, кордони були на замку. Адже починалася "хо
лодна війна", і колючі дроти в прямому й переносному сенсі 
відгороджували нас майже геть чисто від сходу Европи. Почасти ми 
були цьому раді, бо це закривало до нас шлях радянським людоловам, 
ми переставали чутися цькованою, польованою дичиною. Але якби ж 
можна було все таки мати відомості з дому й його довкілля! Такі були 
позитиви й неґативи в діяльності "Арки", як я їх тепер бачу і, зреш
тою, як я їх і тоді бачив, хоч сам я про життя Заходу знав тільки скупі 
крихти. 

Особисто мені праця в реформованій "Арці" приносила радість. 
Зусиль треба було багато, журнал поглинав майже весь мій час. Але 
наслідки винагороджували. Ніхто, справді, як домовлено, не втручав
ся в те, що я робив, — ні з "Української трибуни", ні з МУРу, я 
відповідав за все перед своїм сумлінням. Реакція читачів булат пози
тивна, журнал своїм культурним рівнем випередив інші українські 
періодичні видання і наближався до кращих німецьких. Звичайно, все 
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це було танцем мошки у сонячному промені. Промінь скороминущий, 
він згасне, танець і саме життя мошки припиняться. Але так було î з 
МУРом. Рано чи пізно мали прийти валютна реформа,закриття та
борів, еміграція кинутися врозтіч, до заокеання. Практичні, розумні 
люди шукали б інвестицій у чужих країнах. Але я не був практичний, 
а чи був розумний? І я був у цьому не сам. Мало не всі ми жили сьо
годнішнім днем, не думаючи про завтра. Може, зрештою, це й було 
найрозумніше? 

Я сказав про свою самостійність і єдиновладність в "Арці", що 
означало й одночасно самотність. Але це твердження вимагає поправ
ки. Я знайшов в редакції журналу людину, з якою можна було 
співжити, співпрацювати й від якої можна було навчитися. Це був 
Яків Гніздовський, до розмови про якого все тут подане про "Арку" 
було вступом. Це не була моя заслуга. Його мені приділило політичне 
середовище "Української трибуни", як воно приділило мені Зенона 
Тарнавського й Богдана Нижанківського. Але він був людиною іншого 
рангу і характеру. Тому він був у дореформній "Арці", але він лишив
ся і в зреформованій. Там нас було двоє. В існуванні обох "Арок" він 
відповідав за графічне оформлення журналу, але для журналу такого 
типу це означало дуже багато. Ще перед тим, як читач починав чита
ти журнал, він уже бачив, що це не просто журнал, він уже бачив, що 
це — свято. Гніздовський був не таким графіком, що приносить свій 
проект, і на цьому — прощавайте. Кожну сторінку ми монтували ра
зом, балянс сторінок як мистецьких об'єктів був теж під його пильним 
поглядом. У всьому панував його стиль — лаконічний, стриманий, чу
жий орнаменталізації й надмірові, спартанський. Не було нічого зай
вого, примітивного, розрахованого на дешевий ефект. При цьому він 
не сперечався, коли щось йому не подобалося, він не казав, що воно 
погане, він пропонував інше і казав — це буде краще. î воно завжди 
було краще. 

У житті він-завжди був сповнений думок і теорій, але був вихова
ний у делікатності, в якій було і щось від стриманосте борщівських се
лян (він радо згадував свою батьківщину, він взагалі не 
перекреслював ні в чому свого минулого, він згадував замилувано і 
Борщівщину, і Загреб, і — пізніше, вже в Америці — Мюнхен), але 
було і щось від довоєнної церемонности галицького містечка чи й 
Львова, отой стиль галицького "цілу-руці". Наслідком, з одного боку, 
безупинного плину думок, а з другого, цього гальмування мови вихо
дило те, що він висловлювався неясно, то захоплено, то в безконечних 
"перепрошеннях", говорив не на тему, а навколо теми. Найповніше 
на тему сутносте модерного мистецтва він висловився, відвідавши ви* 
ставку Вернера Ґіллеса, але і тут не можна сказати, що всі його вис
ловлення були зовсім ясні. Він говорив про брак майстерносте в таких 
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майстрів, про те, що просто мажуть на полотні — і, несвідомо, часто в 
них виходять речі майже справжні, але завжди 50 відсотків і ніколи 
п'ятдесят один (у його вимові "п'ятдесят оден"). І що шкода праці то
го, хто хоче малювати свідомо, без того одного відсотка різниці — 
різниця, якої ніхто, крім фахівців, і не почує, не помітить. Цьому по
глядові він лишився вірним усе своє життя, і тут початок його 
конфлікту з американським сучасним малярством, про який мова 
буде далі. 

У той час він дуже захоплювався статтею Ортеґа-і-Ґассета про 
історію малярства як історію змін точки погляду мистця на світ і хотів, 
щоб її переклали і вмістили в "Арці", позначилися погляди цієї статті 
і в тих його есеях, які він написав для "Арки" — про Пітера Бройґеля-
батька, про Ель-Ґреко. Він пробував у ті роки писати і оповідання. 
Йому здавалося, що свій погляд на світ і мистецтво він зможе вислови
ти в них краще, ніж у статтях. Пригадую раз, у присмерк він прибіг до 
мене, щоб прочитати своє оповідання "Доктор Сверлик" (не знаю, чи 
воно було десь друковане. В "Арці" — ні). Ми сіли в садку (я жив на 
самій околиці Мюнхену), але гризли комарі; перейшли на луку — 
гризли ще більше. Але він ладен був читати далі, тільки я не витри
мав, і читання закінчилося в моїй кімнаті. Оповідання сподобалося 
мені тим, що це була справжня проза, оповідна проза, не типова в нас 
злива лірики. Було в ньому, кажучи словами поета, "касание мирам 
иным". Але й виринало в мене побоювання, чи це не стара етног-
рафічність у новочасному пальтечку. У своєму малярстві й графіці він 
відгороджувався від усього фолькльорного непрохідним муром. 

У своїй делікатно-недорікуватій упертості він бував часом і тро
хи надокучливий (котячі очі під піднесеними в розліт бровами на май
же по-азіятськи пласкому обличчі), а все таки він був особистість і 
власна філософія. Спілкуватися з ним було не легко, але воно винаго
роджувалося. 

В Америці мистці поділяються на дві головні категорії. Одні — 
пробилися на верхівки, мають свою publiciti і тримають власника своєї 
ґалереї у вузді. Інші — більшість, цілком залежать від примх влас
ників ґалерій, які не радо йдуть на те, щоб даному "темному" маля
реві влаштувати в себе виставку. Якщо, не дай Господи, з такої 
виставки нічого не продасться або продасться так мало, що не принесе 
власникові прибутків, а то ще й не покриє його витрат, звичайно бу
ває так, що шлях дальших виставок мистцеві закритий. Він може у 
кращому випадку, заробляти на свій хліб щоденний, ставши в лави 
мистецького пролетаріяту — виготування привітальних листівок, роз
пис стандартного посуду тощо. 

Шлях Гніздовського в Америці почався саме з такого кріпацтва у 
виробні листівок. Безіменного, шабльонового, роздериротазівотного, 
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виснажливого. Але з постійним заробітком. Було це в Міннеаполісі. 
Гніздовський збунтувався, покинув свою виробню й Міннеаполіс. Я 
зустрівся з ним після довгої перерви, коли я жив у Швеції, саме на 
цьому щаблі. Він належав до незчисленного натовпу незнаних ма
лярів, що блукали вулицями Нью-Йорку, мистецької столиці Амери
ки, а може — так Нью-Йорк сам претендує — світу і намагалися 
зацікавити своїми творами власників ґалерій, справа майже без
надійна. Однак Гніздовський подолав перший поріг. Власник однієї 
ґалерії — не пригадую його прізвища — погодився на виставку. Це не 
була яка-небудь провідна чи то, як тут кажуть, престижна ґалерія, але 
й не гірша. Репутація ґалерії тут виявляється і в тому, на якій вона ву
лиці. Ця була на авеню Медісона — чудово для початку. Не пригадую, 
чи відбулася одна виставка, чи дві. Але картини не продавалися, ре
цензії не були ентузіястичні, і власник ґалерії від дальшої співпраці 
відмовився. 

Саме в цей час відновилися мої зустрічі з Гніздовським. Він, тоді 
ще не одружений, мав свою кімнату десь на Бронксі. У страшній зли
денній дільниці, в будинку, що готовий був ось-ось розсипатися. У 
кімнаті не було опалення, холод узимку, спека влітку були нестерпні. 
Він сидів над якимось дереворитом (Гніздовський хотів, щоб це звало
ся дереворіз), кулячися від холоду (імпровізована піч посеред кімнати 
з породи, що в нас звали "буржуйка"), в рукавичках з відрізаними 
пальцями, щоб можна було працювати над дошкою. Я вискочив неза
баром і — зізнаюся — ніколи більше до цієї страшної вулиці й до цієї 
несвіцької кімнати не повертався. Гніздовський лишився вірним собі. 
Він казав — і він це здійснив, — що він ніколи не повернеться до фаб
ричного рабства. І він дотримався свого. Так само він не робив жадних 
компромісів у своєму мистецтві, не пристав на стандарти американсь
кого реклямового мистецтва. Олії він малював для себе і української 
публіки, часом вони продавалися. На Бронксі в себе він поставив 
якесь мале горно й робив спроби кераміки. Недовго. Центр праці він 
переніс на графіку. 

Графіка для Гніздовського була тим, чим для Миколи Зерова був 
сонет — 

І лиш одна ще тішить дух поета, 
Одна відроджує ваш строгий стиль — 
Ясна, дзвінка закінченість сонета, 

де панували "смак, калагатія", "прекрасна пластика і контур строгий, 
добірний стиль, залізна колія"', куди й на поріг не пускалися прояви 

Акторських реплік та уданих мук, 
Розливних сліз, плиткої гістерії. 

У здійсненні цієї програми Гніздовський був, може, 
послідовнішим, ніж Зеров. Бо в Зерова часом таки л оривався стогін 
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чи проклін, як от у "Чистому четвергу", а зі світу графіки 
Гніздовського емоція була раз і назавжди виключена. Ощадність, 
мінімалізм — тільки конче, неминуче, нічого надмірного, не
суттєвого, вилученість необов'язкових деталів, зосередження на 
найістотнішому, а це істотне подається в своїй квінтесенції... Мистець 
не вимагав від глядачів ні сміху, ні сліз, але хотів співрозуміння, про
никання в сутність. Беручи біографічно, це означало аналітичну пра
цю мистцевого розуму і, далі, неймовірну точність, акуратність і 
трудомісткість руки. Часто здавалося, що неймовірна складність лінії 
(бо графіка Гніздовського як правило оперувала лініями, а не пляма
ми) була не перешкодою мистцеві, а заохотою. 

Графіка Гніздовського знайшла своїх визнавців в американсько
му мистецькому світі, але, сказати б, на його периферії. Дух строго
сти, стриманосте, зосередженосте, відмова від реклямности — ці риси 
не характеризують американське мистецтво, галасливе й реклямне. 
Праці Гніздовського виставляли в Товаристві американських мистців-
графіків, пару разів він мав замовлення від американських видав
ництв на ілюстрування книжок, урядові чинники включали чи той чи 
той дереворіз його до колективних мандрівних виставок, посиланих до 
чужини. Малярство Гніздовського, скільки знаю, після перших спроб 
не знайшло шляху до провідних ґалерій. Якщо щось із його творів 
дісталося до музеїв (і як: чи музей купив їх, чи йому подаровано?), то 
воно потонуло у фондах, що зберігаються, але не виставляються. Я 
належу до тих, хто вчащає до музеїв, але я ніколи не бачив у них жад
ного твору Гніздовського... 

Причини такого стану ясні. Майстерність Гніздовського незапе
речна, наявність власного стилю й світобачення виразна. Що пере
шкоджало йому посісти місце серед перших, провідних, 
загальнознаних і загальновизнаних мистців, було не тільки відраза 
його до моди, а й принципово відмінна концепція мистецтва. Звичай
но, Америка велика і в ній живуть майстри з різними концепціями ми
стецтва, але є один провідний струм, що визначає прийняття даного 
художника або відкинення чи байдужість. У цьому провідному струмі 
мистецтво нічого не відображає (як це було в так званому реалізмі), 
нічого не зображає (як це було в експресіоністичних стилях, від 
фавістів і Пікассо починаючи), воно оперує з матеріалами, шукаючи 
незвичайних їх комбінацій. Така концепція Гніздовському була чужа 
і цілковито неприйнятна. Ба навіть ворожа. Його метою було сутно-
стеве відображення дійсносте. Його цікавив світ і його краса, у суворо
му доборі — сенс баченого. Він був мистцем властивого сучасності 
аналітизму, але в поєднанні з неприйнятним в Америці — déjà vu — 
реалізмом старої дати. 

Чи усвідомлював він цю несполучність — не техніки, не темати
ки — а самого розуміння, що таке мистецтво у провідному американ-
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ському чи тепер уже і позаамериканському світі — зі своїм? 
Гніздовського і, скажімо, Бойса або Равшенберґа або Мерца? Не знаю, 
але думаю, що було тут у нього радше неокреслене, підсвідоме 
відчуття прірви, але не усвідомлення того, що цю прірву створило. Що 
він не вийшов поза той погляд, який він висловив у своїй статті — ще 
в "Арці" про Ґіллеса — яка зводила контраст до рівня майстерности. У 
всякому випадку, коли й усвідомлював це, то органічно не хотів і не 
міг перейти на новітню концепцію. А радше — до повної ясності в цій 
справі він не дійшов. 

А втім, у своєму давньому шкіці про Пітера Бройґеля-батька — у 
ще незреформованій "Арці" — він написав, що Бройґелеве мистецтво 
"позбавлене патосу і трагіки.., зрівноважене, атрагічне й апатетичне" 
і тому, мовляв, додав він, "Захід, зформований на основі 
індивідуального трагізму.., не знаходить дороги до Бройґеля" — чи не 
передчування якихось, хай бічних аспектів протистояння 
Гніздовський — світ американського мистецького естаблішменту? 

Але свою підрядність, навіть другорядність, навіть сторонність у 
світі авеню Медісона, взятої в широкому сенсі слова, він переживав 
болюче. 1 гадаю, самотнім він був дуже і гірко. При моїх з ним 
зустрічах в Америці незмінною темою його було, як оце його запроси
ли чи мають запросити туди чи сюди — до якоїсь там ґалерії, на якусь 
там виставку, до якогось там видавництва, як власники ґалерій чи ку
ратори музеїв утворили кліки і не пускають до кліки не належних до 
неї... Він був стриманою людиною, і це не ставало Истерикою, але все 
таки це було одноманітно і для слухача не цікаво. Усе єство його було 
зосереджене на цій проблемі. Вона мала для нього й матеріальне зна
чення — він уже не бідував у страхітливих нетрях Бронксу, він мав 
домочок на краю фешенебельної дільниці Рівердейлу (але на самому 
краю), мав авто, але все таки ніколи не доп'явся справжнього багатст
ва, навіть повної заможности; та куди більша була вага самого місця 
його в мистецтві. Це був його постійний, справжній невигойний біль. І 
він виливав цей біль одразу при кожній зустрічі. Людина ніби пере
творювалася на клубок подратованих нервів, а мислення — навколо 
однієї невідступноїї idée fixe. Говорити з ним ставало нецікаво. Мину
ли мюнхенські філософування, не писалися більше есеї, які колись мгі 
друкували в "Арці". Йому треба було не тільки творити в своєму мис
тецтві, йому треба було боронити своє мистецтво. В один з останніх 
років свого життя він створив незвичайної краси й гармонії ікони-фре-
ски для української церкви в Кергонксоні. У них він далеко відійшов 
від візантійських канонів, носіями яких були, серед багатьох інших, -
Петро Холодний і Святослав Гординський. Тут згадується його другий 
шкіц, теж друкований в давній "Арці". Він був про Ель-Ґреко. Кергон-
ксонські праці Гніздовського, з їхніми видовженими, виточеними, 
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сублімованими тілами й обличчями мають за собою Ель-Ґреків пошук 
людського тіла, піднесеного в надземність і святість, — не менше, ніж 
візантинізм, але інакше (тільки мінус Ель-Ґрекова екстаза. Екстаза 
взагалі завжди була чужа Гніздовському. І, звичайно, — чи треба про 
це навіть говорити? — Гніздовський не копіював і не наслідував ані 
Ель-Ґрекового типу облич, ані композиції нагромаджування тіл, ані 
техніки пензля й мазка). Незвичність цих фресок викликала жорстокі 
напади з-поміж духівництва і мирян. Тільки його перечуленістю щодо 
своєї ролі мистця можна пояснити ту нетерпимість, фанатизм, 
палкість, з якою він виступив тоді проти Святослава Гординського, — 
він, завжди такий стриманий і схильний до недоговорень, а не до 
емоційних вибухів. Напади тепер з кіл української еміграції вразили 
роз'ятрену рану його другорядности в американському мистецтві. Я не 
впізнавав Гніздовського, який нормально вибирав зброєю проти не
справедливої критики мовчання з міцно стуленими вустами. Його ре
акція тепер була — крик, мало не плач, мало не бійка... 

Гніздовський помер несподівано, в розквіті своїх творчих сил. 
Якщо події переказані правильно в інтерв'ю, яке Р. Ференцевич дав 
"Літературній Україні" (ч.22, 1990), Гніздовський мав виснажливу 
подорож автомобілем до і з Торонто, десь 600 км, повернувшися дістав 
інфаркт, утратив свідомість і за кілька днів помер. До Торонто він 
їздив у справах своєї там великої виставки. Подорож автом — не 
літаком, — було це наслідком бажання заощадити? чи просто амери
канського зростання людини з машиною? Так чи так, було це одним з 
проявів сталого намагання просунути своє мистецтво на аванпости 
слави. І, хто знає, якби не ця карколомна подорож, може не було б і 
Інфаркту. ГНІЗДОВСЬКИЙ ТОДІ був у в е С Ь СИВИЙ, але ПОВНИЙ'ЖИТТЯ, ніщо 
не віщувало кінця. Але складники цієї смерти були дуже амери
канські — просування своєї творчости, автомобіль, гонитва простором 
канадських прерій і американських гранітів, несподівана зупинка сер
ця... Америка не дала Гніздовському такої слави, як він бажав, але во
на дала йому американську смерть. 

Особисто я в Америці зобов'язаний Гніздовському обкладинкою 
до першої збірки моїх літературно-критичних статтей "Не для дітей", 
1964. Я був тоді невдоволений. Я хотів якогось тематичного рисунка, а 
Гніздовський дав тільки літературну обкладинку. Але літери були 
вкрай оригінальні, велике Юрій здіймалося ніби поза краї сторінки, 
мало не як Готичний собор. Сьогодні я думаю, що це була вдала обкла
динка і в дусі мистцевого аскетизму. Я вдячний партійцям з "Ук
раїнської трибуни" за те, що вони мене обдарували Гніздовським. 
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Святослав Караванський 
Два правописи — одна мова 

Практикування двох українських правописів — у діяспорі та в СССР — це 
наслідок політики, якій з початку 30-х років і до останнього часу було підпорядковано 
культурне життя України. 

Замість Українського правопису 1929 p., розробленого Всеукраїнською Ака
демією Наук, в Україні запроваджено правопис, основним завданням якого було макси
мальне наближення української мови до мови російської. 

Зміна правописів сталася за таких обставин. З 1929 р. в Україні проходив пля-
номірний і систематичний погром українства, початок якому поклав процес СВУ. По
гром цей великою мірою було спрямовано проти українських мовознавців. Продовж 
1929—1937 pp. знищено мовознавчу еліту України, яка працювала над словниками й 
підручниками, досліджувала й викладала українську мову. 

Саме після процесу СВУ, під час трагічного голоду 1932—33 pp. і сталася зміна 
правопису. Стероризовані мовознавчі кадри уклали новий український правопис, яким 
з дуже незначними змінами от уже майже 60 років користується українська культура в 
УССР. 

Вимога, яка стояла перед укладачами правопису, була гранично проста: макси
мально наблизити українську мову до мови російської, довести розбіжності між цими 
мовами до мінімуму. 

Що це саме так, видно із змін, які запроваджено в українському правописі, грама
тиці й лексиці. 

1. Передусім, всупереч мовній практиці, з української абетки вилучено літеру 
"Ґ", як літеру націоналістичігу; 

2. Грецьке "Н" перекладено літерою "X", як у російській мові Хельсінкі, Хоф-
ман, Хартфорд, Хантер, тоді як за правописом 1929 p., відповідно до вимови 
цих слів у чужій мові й можливостей української фонетики, ці слова писали
ся: Гельсінкі, Гофман, Гартфорд, Гантер; 

3. Грецьку "тету" перекладено літерою "Ф", як у російській мові: кафедра (ка-
тедра), Афіни (Атени), Мефодіївське братство (Методіївське братство), Фе
офанія (київська околиця Теотанія); 

4. Звукосполучення "ІА" в чужих словах, яке українці вимовляють як "ІЯ": ко
медіант, варіянт, Сіям перекладено, як "ІА": комедіант, варіант, Сіам, 
повторюючи російський правопис; 

5. Німецьке звукосполучення "ЕІ", яке німці вимовляють "АЙ", — наприклад, 
Айнштайн, Гайне, брандмайстер, — перекладено на російський манер: Ейн
штейн, Гейне, брандмейстер; 
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6. Англійське "W" перекладено як "У", а не "В": Уолф, Уайт (Волф, Байт); 
7. У словах з пом'якшеним "Л" — лямпа, пляц, кольорит — штучно,на 

російський копил, стверджено "Л": лампа, плац, колорит; 
8. Деякі грецькі слова перекладено відповідно до російських норм: кризис, тезис, 

генезис (криза, теза, генеза); Еллада, істерія, ієрогліф (Геллада, гістерія, 
гієрогліф); варвар, Вакх, Аравія (барбар і варвар, Бакх, Арабія); 

9. Низку чужих слів перекладено за російським зразком: хімія, амністія, Фіви, 
метод (хемія, амнестія, Теби, метода); роль, спіраль, вігонь (роля, спіраля, 
вігоня); Олександр, циліндр, магістр (Олександер, циліндер, магістер): 

10. Запроваджено закінчення "-і" в родовому відмінку слів жіночого роду з по
двоєнням шелестівки в основі: повісті, честі, замість повісти, чести; 

11. Узаконено неправильне відмінювання прізвищ: праця Швеця, Гриньківа, Гон
чара (праця Шевця, Гринькова, Гончаря) ; 

12. Перекручено на всесоюзний лад назви міст: Ровно, Прилуки, Брест, Ромни, 
Мукачеве (Рівне, Прилука, Берестя, Ромен, Мукачів); Маріуполь, Пінськ, Ти
располь (Маріюпіль, Пинське, Тираспіль); 

13. Прикметники від назов міст творено за російським зразком: перемишльський, 
радомишльський (перемиський, радомиський) ; 

14. Скасовано відмінювання слів кіно, бюро, метро, які відмінюються; 
15. Скопійовано з російської мови такі форми: Європа, євнух, єпархія, Іспанія 

(Европа, євнух, єпархія, Еспанія); 
16. Затверджено відмінювання числівників на російський манер: сімдесяти, 

п'ятдесяти у родовому й давальному відмінках, замість сімдесятьох, п'ят
десятьох у родовому відмінку та сімдесятьом, п'ятдесятьом у давальному; 

17. Від числівників шістдесятий, п'ятдесятий допущено творення іменників 
шестидесятник,^' ятидесятник, як у російщині, замість шістдесятник, 
п'ятдесятник, що створює хаос і не сприяє престижеві мови; 

18. Узаконено правопис низки слів на російський зразок: сонячний, серна, голо
довка (соняшний, сарна, голодівка); 

19. Схвалено невживання нестягнених прикметників чорная хмара, милеє това
риство. Ці форми, на мій погляд, невід'ємні від кличного відмінку, надто в по
езії: краснее сонце!, убогая душе\ 

20. Множину іменників чоловічого роду з числівниками два, три, чотири 
скопійовано з російщини: два лиспіа, три мідяка, чотири робітника. За пра
вописом 1929 р. було: два листи, три мідяки, чотири робітники. 

21. Доведено до мінімуму вживання форми наказового способу дієслів 2 особи 
множини: послухаймо! заспіваймо! почнімо! Натомість культивовано 
російські форми послухаєм! давайте заспіваєм! почнемо! 

22. Припасовано чергування звуків до російського правопису: у словах, що почи
наються з літери "Ф", приросток "З" переходить у "C": сфальшувати, сфо
тографувати (зфалшувати, зфотографувати) ; 

23. Скасовано вживання форм займенників без протетичного "Н": до його, на їй, 
які допускає правопис 1929 p., враховуючи мовну практику; 
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24. Стандартизовано імена людей відповідно до російських норм: вилучено живі й 
поширені варіянти імен, як Ірена, Евген, Осип. 

25. Усталено тверде написання м'яких прикметників: західний, східний, трикут
ний замість західній, східній, трикутній. 

Цей далеко не повний перелік — не згадано ряд інших істотних правописних ляп
сусів — дає уявлення про ті штучно накинуті нашій мові риси, які належить усунути, 
дбаючи про відродження української культури. 

Крім правописного суржикування мови, перехід на новий правопис за часів по
грому українства супроводжувано ще й лексичним суржикуванням. Цілу низку власти
вих українцям лексичних одиниць було вилучено, як націоналістичні. Практично це оз
начало припинення розвитку мови: замість самобутніх українських форм нова мовна 
практика орієнтувала українців на запозичення й запровадження російських форм. 

Наведу тут кілька прикладів лексичного суржикування, зберігаючи попередню 
нумерацію: 

26. Усі знають і вживають форми мальОвання, устаткОвання, забудОвання, а 
також форми малювАння, устаткувАння, забудувАння. Ці форми я зву 
псевдоваріянтами, бо, бувши подібні, вони далеко не взаємозамінні: мальО
вання й малювАння не одне й те саме, устаткОвання й устаткувАння теж. 
МалювАння й устаткувАння це дія до дієслів малювати, устаткувати, а 
мальОвання, устаткОвання це наслідок дії. Післяпогромний правопис вилу
чив форми мальовання, устаткОвання, забудовання, допустивши лише одігу 
форму псевдоваріянтів малювАння, устаткування, забудувАння. Така прак
тика збіднює мову і дозволяє прищеплювати їй російські форми. Так, в УССР 
широко вживають слова упакОвка, шифрОвка, ірунтОвка, коли їх цілком 
можуть заступити українські форми пакОвання, (пакет, пакунок, наслідок 
пакування), ишфрОвання (шифрований текст — наслідок шифрування), 
ірунтОвання (заґрунтоване полотно картини — наслідок грунтування). Цей 
модель словотвору, хоч і зазнав дискримінації, стихійно продовжує існувати в 
УССР. Післяпогромний правопис не зміг вилучити з ужитку ряду слів, утво
рених за цим моделем: угруповання, обдарОвання, здивОвання, зачудован
ня, ділОвання, які занесено до офіційних словників. Але розвиватися й 
збагачувати мову ця схема словотвору не може, бо її не визнано у цілій низці 
слів. Зате цю схему широко вживає діяспора, і тут зафіксовано такі форми: 
поховання (місце погребу, могила) і поховАння (дія — похорон), дарОвання 
(дарунок) і дарувАння (дія), розмальОвання (розпис на стіні) і розмалювАн-
ня (дія). 

27. Практиковано уникання прийменників у тих випадках, коли вони не повто
рюють російське вживання. Наприклад прийменник до у парах до школи, до 
церкви, до Києва послідовно замінювано на прийменник у: у школу, у церкву, 
у Київ. Прийменник на у виразі засуджений на 10 років у всіх офіційних тек
стах послідовно замінювано на прийменник до: засуджено до 10 років, 
копіюючи російське вживання. 

28. Культивовано форми у мене є, у нас є, що збігаються з російськими, і видуму
вано оригінальні українські форми я маю, ми маємо. 
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29. Штучно розділено прикметник дружній на два прикметники:дружній та друж
ний, різницю між якими можна встановити, лише зіставляючи Ix з 
російськими формами. Дружний це російське дружный, а дружній це 
російське дружественный, дружелюбный, "Словник української мови", вида
ний в УССР, пояснює і дружний і дружній майже однаково: Дружний — 
зв'язаний дружбою, взаємною прихильністю, довір'ям, відданістю, згодою; 
Дружній — заснований на дружбі, взаємній прихильності, довір'ї, доброзич
ливості. Спробуйте розрізніть ці нюанси! 

30. Безграмотно відмінювано іменники жіночого роду з наростком "-інь": да
лечінь, височінь, глибінь. Правопис 1929 р. відмінює ці слова так: Н. далечінь, 
Р. далечин/, Д. далечині, 3 . далечінь, О. далечінню, М. далечині. А виданий 
1977 р. Ортографічний словник АН УССР боронить такий модель: II. да
лечінь, Р. далеч/ні, Д. далечіні, 3 . далечінь, О. далечінню, М. далечіні. Наго
лоси, встановлені асиміляційним правописом, суперечать загальноприйнятій 
вимові цих слів. Усі ми говоримо на височині, у далечині, на глибині. Модель 
1977 р. це суцільне непорозуміння. 

Згадавши наголоси, треба сказати, що наголосова система української мови і собі 
зазнала суржикування. Усі наголоси в офіційних словниках уніфіковано під російські 
наголоси. Наприклад: подУшка (пОдушка), осідок (Осідок), дУшний (душнИй), заїзд 
(зАїзд), донезмОги (донЕзмогу), занЯття (заняття). Цей список можна продовжува
ти без кінця. 

До лексичного суржикування слід зарахувати й цілковите запровадження нової, 
скопійованої з російської, термінології в усіх галузях знання. Ось приклади: 

Питома українська форма Російська форма Накинута українська форма 
оливо свинец свинець 
цина олово олово 

живе срібло ртуть ртуть 
арсен мышьяк миш'як 

дієйменник ( грам.) инфинитив інфінітив 
риска (грам.) тире тире 

родзинки изюм ізюм 
садовина фрукты фрукти 
городина oeouifi овочі 
вакації каникулы канікули 

Можна без перебільшення сказати, що українську лексику поставлено в за
лежність від російської. Де тільки можна офіційна преса, радіо й література буквально 
"пропихає" російські слова.регулярно дістаючи списки питомих українських слів, яких 
треба уникати. Коли ж "пропхати" російське слово нема як, то використовувано форми, 
які якнайточніше копіюють російські. Наприклад: 

Українська форма: 
дбайливий, гуртовий, зазіхання, досить, розпинатися за щось... 
Прищеплювана форма: 
бережливий, оптовий, посягання, достатньо, ратувати за иірсь... 



Питоме українське слово закотистий (закотистий комір) вилучено із слов
ників і запроваджено слово відкладний (відкладний комір), бо воно повторює російську 
форму отложной (отложной воротник). 

З низки українських синонімів вживано лише той, який копіює російський 
відповідник. Так з ряду синонімів відправа, Служба Божа, Богослужба, богослужения, 
богослужіння, в офіційному вжитку культивовано лише форму богослужіння, що 
збігається з російським богослужЕнием і формою і наголосом. 

Усе це свідчить, що післяпогромний правопис був і є знаряддям етноциду, і його 
цілком слушно можна назвати асиміляційним. 

У збереженні української мовної спадщини велика заслуга належить діяспорі. Ми 
собі навіть не уявляємо, яку велику вагу мало й має протистояння етноцидові з боку 
діяспори. Лише дисиденти, звертаючися до діаспори, стало підкреслюють, що одною із 
заслуг діяспори є збереження національних рис української писемної мови, які відбив 
правопис 1929 р. Якби не мовна практика діяспори, було б важко і в Україні підносити 
питання про реставрацію національних рис української мови. 

Головна заслуга Правопису 1929 р. полягає в тому, що його укладено з урахуван
ням двох реально наявних варіянтів української мови: східнього (наддніпрянського) та 
західнього (галицького). Принцип соборности був керівним принципом укладачів пра
вопису 1929 p., і цей принцип пройшов випробу часом. Українці вільного світу — і 
східнього і західнього походження — визнали цей правопис єдино можливим правопи
сом для своїх культурних потреб. Навіть ряд наявних у цьому правописі недоліків не мо
же применшити його ваги в історії розвитку й вироблення української мови, а також 
його значення для вільного українства, яке стало єдиним середовищем, де не було і не 
могло бути прийнято рис, штучно накидуваних українській мові в СССР. 

Однак, правопис 1929 р. має й недоліки. Це й не дивно, бо він був перший собор
ний правопис, вироблений після століть окупації. Ось кілька його хиб: 

1. Правопис слова хриспшти (хрестити) й похідних від нього це явний ляпсус 
правопису 1929 р. Про це багато написано, і не варто повторюватися. 

2. Правопис непрямих відмінків слова мистець, а саме мистця, мистці, мист-
цем тощо, суперечить традиції української мови не вимовляти три шелестівкй 
зряду. Українська мова знає три варіанти цього слова: митець, мистець і ме-
тець. В УССР за єдино можливу форму вибрано слово митець. Діяспора ж 
обрала варіянт мистець, бо він має спільний корінь із словом мистецтво, й 
від нього можна створити іменник жіночого роду мисткиня, якого митець не 
утворює. Отже, вибір діяспори мабуть таки кращий. Але непрямі відмінки 
слова мистець вимагають скорочення одного звука, як у слові чернецы чер
нець, але ченця й ченці, а не чернця й чернці; звук "Р" у непрямих відмінках 
випав. Те саме мусить мати місце і в слові мистець: мистець, але митця, 
митцем, митці; звук "С" випадає. 

3. Дуже спірне написання слів зідхання й надхнення, які вимовляються зітхання 
й натхнення. 

4. Правопис 1929 р. не до кінця розв'язав проблему псевдоваріянтів. Крім уже 
згадуваних пар мальОвання й малювАння, забудОвання й забудувАння, які 
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правопис проаналізував і пояснив, українська мова знає й інші псевдо-
варіянти. Наведу тут кілька: об'єднання (організація) і об'єднАння (дія); 
з'єднання (військовий відділ) і з'еднАння (дія); облАднання (механізми, апа
ратура) і обладнАння (дія, процес обладнування); покАрання (кара) й іюка-
рАння (дія.процес карання); поклИкання (внутрішній потяг, нахил) і 
покликАння (посилання на джерела — дія); зобов'язання (обіцянка) 1 зо
бов'язАння (накладання зобов'язань — процес); переконання (погляди) й 
переконАння (дія, процес переконування); уподобання (смак, нахил, 
зацікавлення) й уподобАння (дія, процес). Вичерпної аналізи цих псевдо-
варіянтів правопис 1929 р. не дає. ' 

5. Словник Г. Голоскевича рекомендує писати чікагський, вінніпеіський, а прак
тика мовлення підказує, що краще чіказький, вінніпезький. 

6. Форми корАльовиіі, алькогОльовий та автомобільовий, які встановлює право
пис 1929 р. (за словником Г. Голоскевича) так само слід замінити на корАле-
вий, алькогОлевий та автомобілевый. 

7. Право,пис часток разом з прислівниками: алеж, брж, хтонебудь, денебудь ви
магає уніфікації з правописом інших подібних сполучень як будь-хто, де-не-
де, хоч-не-хоч. • ' 

8. Неправильно стверджувано, що слово пані не відміняється. 
9. Дано неправильне написання слова костел як костьол. 
10. Не ліквідовано русифікаційного написання слів єпископ, Єва, Євген, які за 

традицією слід писати єпископ, Ева, Евген (і як варіянт Євген). 
Для повноти картини й об'єктивносте наведу тут кілька позитивів і 

асиміляційного правопису: 
1. Правопис цей краще розробив написання деяких прізвищ: українізовано напи

сання російських прізвищ Донськой, Трубецькой; тоді як правопис 1929 р. 
копіював російські форми: Донской, Трубецкой; поліпшено правопис слов'ян
ських прізвищ Міцкевичі Засулич, які правопис 1929 р. рекомендував писати 

- Міцкєвіч, Засуліч; правопис УССР рекомендує писати Бялий, Гаріпний 
(слов'янські прізвища), що краще ніж Бяли, Гарніші у редакції правопису 
1929 р.; 

2. Сучасний правопис краще віддає деякі географічні назви: Об, Перм, Твер, що 
їх за правописом 1929 р. належало писати Обь, Пермь, Тверь; 

3. Покращено правопис деяких граматичних форм: а) відкинуто закінчення 
у кличному відмінку іменників мішаної групи з "-р" на кінці: тесляру! 
повістяру!, які зрідка допускає правопис. 1929 р. б) допущено додаткові фор
ми у непрямих відмінках числівників п'ятьома, шістьома, яких правопис 
1929 р. не наводить; в) зроблено ще кілька незначних і несуттєвих змін. 

Однак, ці позитиви жодною мірою не можуть урівноважити тої страшної шкоди, 
яку асиміляційний правопис завдав українській культурі. 

З огляду на все сказане, навряд чи треба дивуватися, що разом з національним і 
культурним піднесенням в Україні виринуло питання перегляду наявного правопису. 
Під тиском громадськости Інститут мовознавства АН УССР створив комісію для пере-
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гляду українського правопису. Це породило у вільних українців надію, що новий ук
раїнський правопис виправить десятиліттями прищеплювані українській мові невла
стиві їй риси. Дехто навіть рекомендував діяспорі з виходом нового українського право
пису перейти на цей новий правопис. 

1 от переді мною київський журнал "Українська мова й література в школі" (ч. 2, 
1990 p.). Журнал містить статтю Б. Лжнюка "Український правопис в оновленому ви
данні", де описано головні риси нового українського правопису. 

Насамперед автор статті робить таке повідомлення: "Правописна комісія АН 
УССР, ... на свому засіданні 31 жовтня 1989 р. ухвалила повернутися до використання 
літери "Ґ" в таких... словах, як аірус, іазда, іандж,..." Іде перелік слів, серед яких нема 
слів грунт, гонт, гуля. (Можливо, що список неповний). Далі автор пише: "У власних 
назвах іншомовного походження етимологічний звук "Ґ" у вимові й на письмі передава
тиметься традиційним "Г", проте збереження "Ґ" у вимові не вважатиметься порушен
ням ортоепічної норми". 

Іншими словами, літеру "Г обмежено до вжитку у яких кількох десятках слів. 
Щодо географічних пазов і прізвищ, то там має й далі писатися "Г": Біг Бен (БіґБен), 
Грімм (Ґрімм), Гс)аиськ(Ґданськ). 

Постає питання: навіщо літера "Ґ" в українській абетці? Щоб її й далі не викори
стовувати? На мою думку, укладачі правопису (не без порад згори) погодилися на за
провадження літери "Ґ" для заспокоєння громадськості! в Україні та діяспорі, і заразом 
зробили все, щоб написання імен та географічних назов в українському правопнсі нічим 
не відрізнялося від російського написання. 

Запровадження літери "Ґ" в українському правопис! мало б повернути належне 
місце й літері "Г", яку досі у багатьох словах замінювано но літеру "X" ( напр. 
Хельсінкі ) . Аж ні. Автор нічого не говорить про проблему "Г"—"X", але з наведених у 
статті прикладів (Бетховен ) ясно, що на повернення літері "Г" її природних функцій 
новий правопис не пішов. Слова Гельсінкі, Гантер, Гофман і далі писатимуться 
Хельсінкі, Хантер, Хофман. Комісія подбала, щоб у написанні власних імен не було 
жодних розбіжностей з російським правописом. 

З усіх ЗО перелічених вгорі пунктів лише два — про літеру і про назви міст — ча
стково розв'язано при укладанні нового правопису. 

Немає сумніву, що до праці комісії для розробки українського правопису мала 
відношення ідеологічна номенклатура. Останній закон Ґорбачова про мови СССР 
свідчить, що русифікаторські тенденції керівної верстви жодною мірою не змінилися. 
Ясно, що укладачі нового правопису діставали вказівки згори, яким має бути ук
раїнський правопис. 

Обмеженим допуском літери "Ґ" керівництво думає заспокоїти громадськість, у 
тому числі й діяспору, загалом лишивши український асиміляційний правопис без змін. 
Самий стиль роботи комісії дуже показовий. Як повідомила преса, низка провідних 
філологічних навчальних закладів не одержала проекту нового правопису для обгово
рення. Усе це свідчить, що комісія працювала якнайдалі від громадськосте, аби поста
вити її перед доконаним фактом. 

Щодо діаспори, то проекту правопису не дістав для обговорення ні один науковий 
заклад у діяспорі, ні одне видавництво чи редакція. Таким чином, діяспору виключено з 
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числа українства, t це тоді, коли іде процес культурного взаємозбагачення України й 
діяспори, твориться Усесвітня асоціація українств, здійснювано обмін виданнями тощо. 
Чи ж логічно в такій ситуації ігнорувати діяспору, коли йдеться про долю української 
мови? 

Тепер в Україні багато говориться про прищеплювання українцям комплексу 
меншовартости. Асиміляційний правопис якраз і є тим знаряддям, яким цей комплекс 
прищеплювано. Таж усю українську ортографію пристосовано і узалежено від 
російської ортографії! Українська мова, за задумом асиміляторів, має бути блідою і не
зграбною копією російської мови. І ця копія мусить викликати в українця переконання, 
що українська мова — мова другорядна, мова нездатна до самостійного розвитку. 

Неприйняття асиміляційного правопису — це неприйняття усієї політики етно
циду, неприйняття русифікації, неприйняття комплексів, прищеплюваних досі ук
раїнцям. Треба підкреслити, що не лише діяспора не приймає цього правопису. Ще до 
розробки нового правопису ряд неформальних видань в Україні став користуватися пра
вописом 1929 р. Така практика*, на мою думку, буде ширитися. 

Як уже сказано, діяспора, і насамперед її старше покоління, не приймає накину
того українця* правопису. Але є винятки, здебільшого серед молодшого покоління. Де
хто з них вважає, що правописне питання мають розв'язувати академіки й учені УССР, 
а наукові сили діяспори не повинні до цього втручатися і прийняти те, що ухвалять 
представники великої науки. 

У даному разі до комплексу меншовартости українця взагалі долучається ще й 
комплекс меншовартости українця діяспори. 

Як на мене, українська діяспора має не лише фінансовий потенціял, вона має ще 
й інтелектуальний потенціял. Рятуючись від геноциду, на вигнанні опинилося чимало 
видатних мовознавців. Частина з них уже не живе, але з тими, що живуть, конче треба 
було б співпрацювати, розробляючи новий правопис. 

Той, хто готовий беззастережно прийняти ще один варіянт деукраїнізоваиого пра
вопису, забуває, що дотепер цей правопис був знаряддям етноциду. Остання його ре
дакція мало що в цьому змінила. 

Проте існування двох правописів не шкодить спілкуванню й контактам України з 
діаспорою. Якогось непереборного бар'єру немає. Вільні й материкові українці ро
зуміють одне одного. Вони ж говорять однією мовою! Питання про правопис виринає, 
коли йдеться про друкування літератури, зокрема підручників, для України. Тут, 
дійсно, постає проблема. На мою думку, її можна розв'язувати так само, як розв'язав 
питання правописів журнал "Світо-вид" . Статті у журналі друковано і так і так. І це не 
перешкоджає журналові знаходити читачів і тут і там. Надрукований щирою ук
раїнською мовою підручник так само знайде застосування. Коли ж будуть розбіжності у 
термінології, то їх неважко подолати, а саме, додавши до тексту невеличкий — на 
півсторінки — словничок термінології, пояснюючи українцям в Україні приховані від 
них самобутні терміни. 

Думка про створення єдиного правопису для всіх українців — безперечно думка 
розумна і прогресивна. Але єдиний правопис треба запроваджувати не шляхом докона
них фактів, а шляхом відкритого обговорення, з участю культурної української громад
ськості і в Україні і в діяспорі. 
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Будьмо ж плекати надію, що Молода Україна, яка встає з попелу на наших очах 
разом з розсіяним по світах українством, воскресить і відродить усі неповторні, само 
бутні риси нашої незнищеної великомучениці — української мови! 

Михайло Урбан: "Чорна стрілка", мальоване дерево, .1986, 
36*18*5ін. (92*46*11 см) 



Огляд надісланих книжок 

Ігор Калинець: "Коронування опудала", "Crowning the Scarecrow", 
переклад Марка Царинника, 123 сторінки, Exile Editions Ltd.., Торон
то, Канада, 1990. 

Це двомовне видання повної збірки Калинця Коронування опу
дала особливе з багатьох поглядів — поперше, Марко Царинник зро
бив назагал дуже добрий переклад; подруге, паралельне подання 
українського й англомовного текстів є рідкісною розкішшю; потрете, 
поява української книжки в нормальному канадському чи американ
ському видавництві аж надто нечасте явище. 

Поетові далеко легше перекладати вибрані поезії іншого поета, 
ніж перекладати повну збірку, бо в першому випадку він може виби
рати для перекладу співзвучні йому вірші. При перекладанні повної 
збірки, треба часто перемагати опір матеріялу та власні естетичні на
станови чи стилістичні нахили. Цариннику пощастило перемогти 
більшість цих проблем і дати переклад, який пливе відповідно до 
ритміки оригіналу і в якому цілий ряд образів віддано конгеніяльно. А 
якщо треба було робити компроміси (а мистецтво перекладу є мистец
твом компромісу) то перекладач намагався знаходити такі розв'язки, 
які були б у гармонійному співвідношенні з текстом Калинця. 

Стрічаються зрідка й неадекватно перевтілені образи. Також Ца
ринник ставиться до англійського тексту трішки, може, занадто фор
мально, — перекладає, наприклад, "вона не жива" that person is dead, 
"стадо левів" pride of lions, "не відрікайся сну" do not abdicate your 
sleep, "поріг" doorstone і т.п. Але ці дрібні недомагання в ніякому разі 
не понижують рівня всієї книги. 

Збірку можна замовляти: Exile Editions Ltd. 69 Sullivan St. 
Toronto, Ont., CANADA, M5T 1C2. 

"Лесь Курбас, у театральній діяльності, в оцінках сучасників — до
кументація", редактор Валерій Ревуцький, упорядник Осип 
Зінкевич, 1026 сторінок, Видавництво "Смолоскип'', 1990. 

Цей великий обсягом збірник, виданий на люксовому папері, в 
твердій обкладинці, вміщає оглядову статтю В. Ревуцького, обширну 
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бібліографію, зладжену О. Зінкевичем, та шість розділів: розділ І. 
охоплює статті й листи, написані самим Курбасом; розділ II. включає 
статті й відгуки сучасників Курбаса на його діяльність та матеріяли до 
історії "Молодого театру" і "Березоля"; розділ III. подає цінний і 
цікавий матеріал з театрального диспуту Курбаса з його однодумцями 
й противниками; розділ IV. дає виступи преси та офіційних чинників 
проти Курбаса перед його зняттям з посту мистецького керівника "Бе
резоля"; розділ V. документує ув'язнення, заслання і смерть Курбаса; 
розділ VI. подає присвятні Курбасу вірші й есе. 

Вартість цього видання важко перецінити, тут зібраний надзви
чайно цінний матеріал, що стосується не лише діяльности й концепцій 
самого Курбаса, але й дає частинний образ тодішнього театрального 
життя, як і тої культурної, суспільної та політичної атмосфери, в якій 
діяли сам Курбас, його "Молодий театр" і "Березіль". Ця книга стане 
необхідною для кожного театрознавця. Повинен цей збірник 
зацікавити й загального читача з деяким театральним кругозором. 

Не належить жанром до цієї книги шостий розділ, що містить 
вірші, присвячені Курбасу. Це матеріял чисто декоративний і ніяк не 
підходить до серйозної документаційної праці. Не треба теж було ста
вити певні речі на патетичні котурни ("шлях на ешафот" "на терни
стому шляху" і т.п.), бо життєва і театральна дорога Курбаса така 
велична, з одного боку і така трагічна, з другого,— що ніяких котурн 
не треба. 

Борис Антоненко-Давидович, "Сибірські новели, тюремні вірші" 
упорядник Олесь Тимошенко, 310 сторінок, Видавництво "Смоло
скип", 1990. 

Це, kзнов же, люксусове видання "Смолоскипу", основу якого 
становлять так звані сибірські новели Антоненка-Давидовича, хоч не 
всі вони пов'язані з Сибіром чи засланням. Проза ця пливе легко, в 
органічному даній новелі ритмі, і читається з великим зацікавленням. 
Антоненко-Давидович вміє піднести біографічне чи спостережене на 
площину універсального, вміє побутовому прищепити пуанту 
філософського чи й метафізичного, вміє, врешті, захопити і зворуши
ти читача. Все це ознаки доброго прозаїка, яким Антоненко-Давидо
вич був. 

Незадовільно розв'язано проблему вступної статті. Три статейки 
Бориса Тимошенка, Вячеслава Брюховецького та Анатолія Дімарова 
(друковані, мабуть раніше) надто "поспішні" й не вглиблюються до
статньо в феномен прози Антоненка-Давидовича. Не слід теж було да
вати добірку тюремних віршів, бо це жанрово несумісне з прозою; 
крім того Антоненко-Давидович не був поетом і його вірші не мають 
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літературної вартости. Далеко краще розв'язав ці проблеми упоряд
ник київського видання Борис Тимошенко (не мішати з Олесем), — 
він строго дотримав принцип одности жанру в книзі Борис Антонен-
ко-Давидович — Смерть, Сибірські новели, Завищені оцінки ("Ра
дянський письменник" 1989). Він помістив теж соліднішу вступну 
статтю Леоніда Бойка "Лицар правди і доби". 

Все ж, недомагання ці незначні, а книга сама цінна й варта уваги 
широкого читача. 

Обі останні книжки можна замовляти: Smoloskyp Jnc. P.O. Box 
561, Ellicott City,Md.,21043,U.S.A. 

Михайло Урбан: "Біла вниз", мальоване дерево, 1986, 32*18*4 ін. 
(82*46*10 см), колекціям. Ревакович і Б. Бойчука. 
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Про авторів 

БОГДАН БОЙЧУК (1927), автор восьми збірок поезій, однієї збірки одноактівок та ря
ду перекладних праць. Живе в Нью-Йорку, С.Ш.А. 

СТАНІСЛАВ ВИШЕНСЬКИЙ (1944), поет, народився на Київщині, закінчив 
Київський педагогічний інститут. Працює редактором у видавництві "Веселка". Автор 
двох поетичних збірок: Світотвір та Альта. Живе в Києві. 

ОКСАНА ЗАБУЖКО (1960), поет, прозаїк і есеїст, народилася в Луцьку. Закінчила 
Київський університет та аспірантуру естетики при цьому університеті. Працює науко
вим співробітником Інституту філософії Академії наук України. Авторка поетичних 
збірок Травневий іній, Диригент останньої свічки та численних статей та есе. 
Поміщений тут уривок — це прозовий дебют Оксани Забужко. Живе в Києві. 

ІГОР КАЛИНЕЦЬ (1939), поет, народився в Ходорові на Львівщині. Закінчив 
філологічний факультет Львівського університету. 1972 року був арештований і засуд
жений на 6 років суворих таборів і 3 роки заслання. Досі появилося три його поетичні 
збірки, але в доробку поета зберігаються ще 14 недрукованих збірок. Всі 17 збірок поезій 
впорядковані в двох циклах: "Пробуджена муза" (шістдесятників) — 9 збірок та "Не
вольнича муза" — 8 збірок. В Канаді щойно появилася в англійській мові його збірка 
Коронування опудала. Пост живе у Львові. 

СВЯТОСЛАВ КАРАВАНСЬКИЙ (1920), поет і перекладач, народився в Одесі. В 1945 
році був заарештований за українську самостійницьку діяльність, засуджений на 25 
років суворих таборів. Після звільнення знов був арештований 1965 року. Випустили 
його щойно 1979 року і змусили емігрувати. Караванський є автором 4-ох збірок поезій 
та численних статей. Живе в штаті Меріленд, С.Ш.А. 

ВОЛОДИМИР КАШКА (1955), поет, закінчив Літературний інститут у Москві. Тепер 
живе і працює в Бахмачі. "Листи з-поза дзеркала" — перша публікація автора. 

ІГОР КОСТЕЦЬКИЙ (1913—1983), прозаїк, драматург, театрознавець і есеїст, наро
дився в Києві. Автор вибраних прозових творів Збірник до 50-річчя, збірника п'єс Театр 
перед твоїм порогом та численних статей і есе. Видавець серії "На горі" та перекладач 
Шекспіра, Новаліса, Вайлда, Еліста, Паунда та інших. Жив у Західній Німеччині й пи
сав радіо-п'єел для німецького радіо. 
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ВАДИМ ЛЕСИЧ (1909—1982), поет, журналіст і критик образотворчого мистецтва. 
Народився в Галичині, закінчив журналістичну школу в Варшаві. Опублікував 11 збірок 
поезій та монографію Никифор з Криниці. Перекладав польських поетів, Еліота і 
Хіменеса. Після Другої світової війни жив у Західній Німеччині в таборі переміщених 
осіб, а 1948-го року переселився до Нью-Йорку, С.Ш.А., де жив і працював до кінця 
життя 

ЛІДА ПАЛІЙ, поет і прозаїк, народилася в Стрию, Західня Україна. Після Другої 
світової війни студіювала в Мюнхені, а 1948 року емігрувала до Канади, де закінчила 
студії в Онтарійському коледжі мистецтв. Видала дві збірки поезій та дві книжки 
оповідань і нарисів. Живе й працює в Торонто, Канада. 

ЮРІЙ ПОКАЛЬЧУК, прозаїк 1 перекладач, опублікував два романи та багато новел і 
оповідань. Живе в Києві. 

МАРІЯ РЕВАКОВИЧ (I960), поетка і перекладач, авторка двох публікованих та одної 
непублікованої збірок. Живе й працює в Нью-Йорку, С.Ш.А. 

ДЖЕРОМ ДЕЙВІД СЕЛІНДЖЕР (1919), американський прозаїк, автор збірки новел 
та чотирьох романів. В останніх творах (Франні та Зуї, Піднесіть крокви, столярі та 
Сеймор) трактував взаємини "прекрасних умів", духовну любов та релігійність, але ек
лектично-містичного виду. Приблизно два десятки років від письменника (дуже попу
лярного колись) нічого не чути. Його буття й діяльність оповиті таємницею. 

МИХАЙЛО УРБАН (1928), скульптор і маляр, народився в Луці (тепер Озерне) на 
Львівщині. Після Другої світової війни жив у переселенчому таборі в Реґензбурзі, 
Західня Німеччина. В 1950 році емігрував з батьками до С.Ш.А. Студіював у Школі ми
стецького інституту в Чікаго, Іллінойському інституті технології та в Нотр-Дамському 
університеті. Мав 5 індивідуальних виставок і брав участь у 23-ох групових виставках. 
Живе в штаті Нью-Йорк, С.Ш.А. 

ЮРІЙ ШЕВЕЛЬОВ (1908), мовознавець, літературознавець та есеїст. Викладав мовоз
навство в Харківському, Люндському, Гарвардському та Колюмбійському 
університетах. Опублікував ряд праць з мовознавства — з того Нарис сучасної ук
раїнської мови та монументальні праці англійською мовою Передісторія слов'янських 
мов та Історична фонологія української мови. Має в своєму дорібку дві книги 
літературної критики та есеїв: Не для дітей та Друга черга. Живе і працює в Нью-Йор
ку, С.Ш.А. 
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