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Емма Андієвська 
СОНЕТИ НА МЕЖІ СВІДОМОСТИ 
Античні ремінісценції 
(Єлена й Менелай на руїнах Трої) 

У затінку Єлена й Менелай. 
Єдині, які — серед Трої звалищ. 
Немає ні палацу, ані вулиць. 
Шолом, що — зморшкувате ледь — чоло. 

Ні пари з уст. Чи море гнів заллє? 
Як коротко триває вітер волі. 
Важкоатлет зарано посивілий, 
Що — раптом Артеміду — між гіллям. 

Біля човнів — давно товариші. 
А тут під ним — весь краєвид руша, 
Щоб якір — в рідних стінах — незабаром. 

Ця юна плоть, цей погляд, який — бурю.— 
Ніколи вже — повернення сюди. 
Єлена. Тільки в грудях халцедон. 

ЦИРКОВІ ІДИЛІЇ 
(Чаклун у себе вдома) 

Тарілка. Кілька аркушів реклям. 
Серветка. Ложка. Прес-пап'є нове. 
На нижці — клітка, у якій — кроля 
На принца — паличкою — і назад — чаклун. 

Півцарства,заховалося під скло, 
Де — поруч — в шкаралупі від сповидь — 
Стегно русалки. Плазуни, що — з вод, 
Перегородки захисні стовкли, 

І вищірився — руку ловить — колір 
Шафрановий, який — колись — шакали 
Й тепер — ще в колі — наступають щільно. 

Усе, що досі в дійсність не вміщалось,— 
Новий канал, нові частоти й жанр.— 
Суть палички, що браму стереже. 
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АРХІТЕКТУРНІ АНСАМБЛІ 

Лиш співрозмовник залишивсь підпилий, 
Що — корабель — який — давно із порту. 
Стіна схитнулась язиками спирту, 
Й — живцем вмурована — павану ще — капеля. 

Сховалась влада за каналу полиск. 
В повітрі тільки — чатові-гепарди 
Та дзвонарі, що — кожну чверть — уперто, 
Щоб порятунку людство не проспало. 

Біля причалу ходить здоровило 
З обличчям лева. Там заночували 
Весляр і човен, що — турботи — спільно.— 

Не місто, а залишена купальня, 
Що глибше в пітьму, то — цупкіш — режим,— 
Ніч-скойку не розкрити і ножем.— 

Як серце гула, чуючи межу, 
Де тільки луни в мороку біжать. 

НАТЮРМОРТ ІЗ ЧАСОВИМ УСКЛАДНЕННЯМ 

Мосяжна таця, ложка, два яйця, 
Надтятий окіст, слоїчок для соли. 
З церати щуки в цебрик позвисали,— 
Нема господаря, хоч скільки цуп,— 

Ніхто не в крик, не смикне за кільце. 
Ані душі,— єдиний кіт — оселю. 
Та й він зіщуливсь: ходять вищі сили 
Й на бік — предмети.— Кістку в молоці 

Витягує рука — без ріски тіла. 
А там, де щойно сонце проступало, 
Язик зі стелі пробує злизати 

Цю дійсність, що — на патички з азоту, 
Й замість фіранки — піввікна — підбіл.— 
Про рівновагу кухар не подбав,— 

На дзвоник вибіг — й вбіг — в нову добу. 
б 



АРХІТЕКТУРНІ АНСАМБЛІ 

На балюстраді німфа і тритон. 
Канал — на скальп, і гості всі — додому. 
Кого — віслюк, а кого — верхи — демон. 
Все м'якне і втрачає гостроту. 

З палацу інколи у воду — тиньк. 
За рогом — море й вартовий на дамбі. 
Над містом видно, хто — які — видіння. 
Всі трудяться — й все далі від мети. 

Скрізь глупа ніч. Усі предмети в профіль. 
В повітрі човен, бож над містом — рифи, 
Дарма що набережна й ліхтарі новітні 

І ряд щитів, що — рівно — спокій ватний. 
Ще тиша у квадратах, як об'єкт. 
Лиш дзиґарі добу минулу б'ють. 

ЦИРКОВІ ІДИЛІЇ 
(Цирк зблизька й здалеку) 

В повітрі двоє. Линвоскок зубами 
Трима німфетку, що — п'яту — під дих. 
Біжить по линві, наче по льоду, 
Смертельні розкриваючи обійми, 

Щоб знову — сальто, де крива тромбону 
Жмут діямантових вужів — під дах, 
І, вже не зупиняючись ніде,— 
По відсвітах, що — на всі боки — буйно. 

Не акробат-Атлант,— фіґляр-трибонік, 
Що всесвіти виймає із торбини 
І серце в світло втілитися квапить,— 

Хай викида через століття вимпел, 
Який — із дна печери — троглодит 
Запухлим оком мляво розгляда. 

НА БЕРЕЗІ 

На хвилях біг, що переходить в нурт. 
І ні душі, лише — за обрій — щогла. 
Все знову світиться. Цей світ змело й ущухло. 
Й те, що лишилося,— от — за межу пірне. 
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На пірсі порожньо. Де чепурні 
Сиділи пари,— прогнило й зачахло.— 
І цирк, і клітка, й з порцеляни щиглик. 
Візок з морозивом, винарня і винар. 

Ні вигуків, ні сміху. Мол. Сонливість 
Причалу. Далі на цементних левах 
Розклали — л ахи сушать і шкарпетки — 

Два волоцюги. їм вода кирпата 
'З-під дощок струхлих — золото, як Крез. 
Буття основи луснули і скрізь — 

Назовні. Сонце. Море. Альбатрос. 

ДУТКИ НАД ОБРІЄМ 

В площинах грубших вимкнули верстат, 
І дійсність — жовтий, як мімоза,— смуток. 
На серці брила,— ані — геть, ні — змити. 
Та чути папороть, що уздовж вен росте. 

Ген мозок, в кошик кинений, верзти 
Силкується — між порожнин — предмети. 
Мацак залізний. В три ряди самотність, 
Де щойно зведені фасади — сторч. 

Назад у барву, як у непритомність, 
Що світиться, хоч — по коліна — темно. 
Заходить коло — й вибухами — рідко — 

І мур, і браму, де ніщо не родить, 
Століттями лиш воротар — в футбол, 
Що дощечки міняє на добі. 

ЖАЛОБА 

Яйце. Боржом. І піраміди сліз, 
Що ледь бринять,— як інтер'єру пеленг. 
Завершилася фаза наступальна. 
В краплині опинився водолаз, 

Що — всі мередіяни — на золу, 
Дарма що вхід в площину іншу — пильно. 
Як видовжились в звук ті дві тополі, 
Які над мертвим тілом зайнялись. 
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Стоїть луна, де вигасла людина. 
І кажани-вампіри сьогодення — 
У найглухіші серця катакомби. 

Слова ще є, та вже немає — з ким би. 
Стіна і біль, який — морени скрізь. 
І жовтий голос, що — у ніч — ікру. 

ІДИЛІЧНИЙ ДЕНЬ 

Замість дахів — жовтогаряче воло, 
Що затулило скверик і готель 
Й кіоск з морозивом, і — лезом — капітал, 
Де щойно — горілиць й байдикували. 

На вулиці лишивсь останній велет, 
Вагається: на бік — чи — геть піти. 
Новий закон в повітрі, як ментоль. 
І лялечку — вже крила, що — на виліт. 

Світобудову лагодять з просини. 
Легенький повів суходіл присунув 
До підвіконня. День, як піскомийка, 

На лопатях — то вниз, то — підіймає, 
Де людство голе бавиться в ставку, 
З якого — цівочкою — вічність витіка. 

ВІДЧИНЕНЕ ВІКНО 

Вікно. Блакить — прозора і пустельна. 
У горщику — тоненькі дві рослини, 
Що — кожна — свою сферу і відлуння. 
Рожевість, як відхилення смертельне. 

Ядро ще є, а обрисів не стало. 
Злизали зовсім повіви солоні. 
Назад — запізно, тільки дух захланний 
Жене поперед себе кволе тіло. 

Темніє шлях, хоч світ сидить на шиї 
Й — краплини меду,— бігуна втішає. 
Навколо тільки — час від часу — меви,— 

їх виверга затихлий гучномовець, 
Щоразу, як — основу — тепловій.— 
Ні — рук, ні — ніг, лиш — ледь-ледь — голова. 
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АНТИЧНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ 
(Овідій) 

Далеко двір і друзі, й гнівний кесар. 
Тут тільки сонце — храми із пилюки. 
У тозі — з шкіри власної — не з лика. 
Як інша видимість — усе, що — криво й косо.— 

Не екзекуція — лише горлянку курці. 
Лічу не дні — повільні оболоки. 
Десь чути — по воді — долоня ляска. 
Весь світ пожбурили — старі, діряві капці. 

І дошку — воском, і усе — з початку. 
Та обриси, що досі — грізно й чітко, 
Мов хвиля — берег,— від благань і суджень. 

Тут ані вілл, ні приміських насаджень, 
Лиш вівці мекають та ще — бугай — корів.— 
Як серце — на всі груди — завмира. 

КРАЄВИД НА МЕЖІ СВІДОМОСТИ 

Рожеві плями — навкіс — з-під маркіз 
На парасольку білу, що — до лавки. 
З затоки — у вузли — вітрильник — плівку, 
Що все нутро у щемоту якусь. 

На пірсах прохолода приміська. 
Від вілл — до хвилі — з теракоти леви. 
У роті — камінь, хоч і скільки спльовуй. 
Не обрій — пасмо, жовте і сипке. 

Йде переміщення, хоча й не чути руху. 
Лиш — час від часу — із води горіхи, 
Що лускаються, ширячи індиго, 

Та з кошика — вже покришку — гадюки — 
На цятку звуку десь із приймача.— 
Вола найбільше те, яке мовчить. 
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Марія Ревакович 
ЕЛЕМЕНТИ ДЕГУМАНІЗАЦІЇ В ПОЕЗІЇ 
ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ 

На дегуманізацію мистецтва в поезії Емми Андієвської звернув 
увагу Богдан Рубчак ще в 1959 році, коли писав про її другу збірку 
поезій Народження ідола 1, але зробив він це тільки тому, щоб за
перечити всім тим, хто саме таку тенденцію добачав в поезії моло
дої, на той час, авторки (на жаль, критик так і не розкрив поіменно 
своїх інакодумців). Безумовно, «дегуманізація» в поточному 
розумінні цього слова навіює цілий ряд негативних асоціяцій: утра
та гуманности, утрата гуманітарних вартостей у суспільних чи за
гальнолюдських стосунках, і т. п. Мабуть, перед таким розумінням 
«дегуманізації» боронить Рубчак поезію Андієвської, пишучи: 

Бо в час, коли все довкруги з успіхом намагається дегу-
манізувати світ, коли звір ненависти, братовбивств і злоби, по
твора війни, монструальність модерної технології і тисячі інших 
жахливих нелюдів загрожують людському духові остаточним 
знищенням, Андієвська очищує й світ і себе від фальшивої 
софістики, що всіх тих нелюдів годує, і оглядає життя наново, 
по-своєму, no-дитинному. По-людському*. 

Звичайно, говорячи про дегуманізацію в поезії Емми 
Андієвської, я не збираюся приписувати поетесі всі ці «жахіття», 
про які згадує Рубчак у наведеній вище цитаті, навпаки — не тут 
суперечка, проте йдеться про певне уточнення значень; потрібно 
поставити певні концепції у відповідні рамки чи контекст. Моє 
розуміння дегуманізації мистецтва — досить вузьке; воно — з 
точки зору Хосе Ортеги-і-Ґассета і його блискучого есе під таким 
же заголовком, написаного в 1925 році. «La deshumanizacfon del 
arte» («Дегуманізація мистецтва») і естетично споріднені «Ideas 
sobre la novela» («Міркування над романом») — це своєрідні 
маніфести на захист нового мистецтва, нового естетичного мислен
ня, яке відкидає реалізм і натуралізм на користь такого творчого 
зусилля, наслідком якого стане окрема мистецька дійсність, окре
мий світ, що в більшій, радше ніж меншій, мірі віддалені від реаль
ности «наочного» життя. Саме таке відокремлення «нормальної» 
дійсносте від мистецької дійсносте, з одного боку, і наголос на чисто 
формальні аспекте творчого процесу, з другого боку, становлять 
сугь міркувань Ортеґи у вищезгаданих його есе. 

Розглядання сорокарічного поетичного доробку Емми 
1 Богдан Рубчак, «Поезія звільненої особистосте», Українська літературна газета 

Ч. 1 (43), січень 1959, ст. 3. 
2 Там таки. 
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Андієвської (перша збірка Поезії вийшла в 1951 році) з точки зору 
Ортеґиної «Дегуманізації мистецтва* напевно не спроможне 
насвітлити всі грані творчости поетеси, але, надіюсь, що така 
аналіза стане ще одним ключем для подальшого розуміння її творів. 

З усіх членів Нью-Йоркської групи, про Емму Андієвську 
написано чи ненайбільше. (Щоправда, поетеса часто заперечує 
приналежність до цієї ж групи,— див. інтерв'ю І. Фізера з членами 
Нью-Йоркської групи в Сучасності, ч. 10, жовтень 1988). Го
ворилося вже про сюрреалізм поезії Андієвської (В. Державин), про 
її геніальність (Е. Райс), про міт і містику в її поезіях 
(К. Митрович), про інтелектуальну візію всесвіту поетеси 
(М. Стех) . Писалося про впливи, тематику, філософію та фор
мальні пошуки поетеси. Одначе, незважаючи на такий, досить 
обширний, критичний матеріял, поезія Емми Андієвської 
залишається явищем відокремленим, е л" рним, для пересічного 
читача малозрозумілим. 

Ортега-і-Ґассет починає свої міркування над новим мистецтвом 
із ствердження, що характерною рисою цього мистецтва є його не
популярність серед загалу суспільства2. Таке ствердження стане 
теж вихідною точкою для Ортегиного пізнішого твору під заголов
ком Бунт мас 3 . Ієрархічний підхід до суспільства, розподіл його на 
еліту й масу становлять ту основу, на якій побудовано цілий довід 
«Дегуманізації мистецтва*. Маса, стверджує Ортега, не сприймає 
мистецтва, яке не є прямим віддзеркаленням дійсности. Саме тому, 
романтизм як мистецька течія чи в музиці, живописі, чи в 
літературі, загально популярний, а модернізм, який деформує 
дійсність і ставить за ціль самовиявлення мистця, наслідком якого є 
індивідуальна, часто несподівана візія світу, має маси проти себе. 
Справжнє авангардне мистецтво, констатує еспанський філософ, 
позбавлене сентиментальности, природносте, воно антимасове, де-
гуманізоване, дистансоване. 

Варто уточнити, як Ортега розуміє процес дегуманізації. В його 
розумінні «дегуманізувати» не означає позбавляти суцільно еле
ментів «людського», але представляти в такий спосіб, щоб подібність 
була мінімальна. Найлегше «дегуманізувати» в живописі або скуль
птурі й усі модерні напрямки, від кубізму, абстракціонізму, почина
ючи, а кінчаючи на дада, є найкращими цього прикладами. Згідно 
з Ортеґою, найважнішим інструментом дегуманізації в поезії є ме-

1 Див. В. Державин «Із сюрреалістичних шукань у поезії», Визвольний шлях, V, 
ч. 11 (листопад 1958), 1303—1305. Того ж автора «Українська молода поезія насьо-
годні», Фенікс VII, ч. 9 (1959), 45—50. Е. Райс, «Поезія Емми Андієвської», Су
часність III, ч. 2 (лютий 1963), 43—51. Кирило Митрович, «Поезія Емми Андієвської: 
міт і містика», Сучасність VIII, ч. 7 (липень 1968), 12—15. Марко Стех, «Пошуки 
істини крізь інтелектуальну візію всесвіту», Сучасність XIX, ч. 2 (лютий 1989), 
27—41. 

2 Продовж статті користуюсь англійським виданням: José Ortega у Gasset, The 
Dehumanization of Art and Other Essays on Art, Culture and Literature (Princeton, 
N. J.: Princeton University Press, 1968). 

3 Видано в українському перекладі Вольфрама Бурґгардта під таким же заголов
ком Організацією оборони чотирьох свобід України, Нью-Йорк, 1965. 
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тафора. Поезія для нього — це своєрідна альгебра метафор. Але є 
теж і інші способи дегуманізації, які можна віднести до літератури. 
Це зміна перспективи (як приклад Ортега подає тут прозові 
експерименти Пруста, Рамона Ґомеза де ля Серни й Джойса), 
стилізація та «свідома реалізація ідеї», під якою автор есе розуміє 
процес протилежний до того, який природний людині, тобто замість 
ототожнювати дійсність з нашим уявленням про неї, треба 
сприймати ці уявлення (ідеї) за те, чим вони дійсно є — тільки 
ідеями, а ідеї в своїй суті є «нереальними». Іншими словами, кожне 
мистецтво є штучним, несправжнім і чим більше мистець свідомо 
це маніфестує, тим більше він це мистецтво дегуманізує. 

Ортеґа-і-Ґассет, характеризуючи нове, авангардне мистецтво, 
наводить сім спільних його тенденцій: 1) дегуманізація, 2) уникан
ня «живих форм», 3) сприймання твору мистецтва тільки як твору 
мистецтва, 4) сприймання мистецтва як гри, 5) схильність до іронії, 
6) усвідомлення «несправжности» мистецтва, 7) визнання мистецт
ва як явища без трансцендентних наслідків. 

Наскільки це все відноситься до поезії Емми Андієвської? 
Навіть побіжне читання її творів дозволяє на висновок, що наведені 
тенденції, до великої міри, наявні теж у творчости поетеси. 
Поетичний світ Андієвської — це передусім світ речей, природи, 
натюрмортів, ляндшафтів, світ, в якому присутність людини досить 
обмежена або другорядна (помітними винятками в цьому аспекті 
являються збірки Пісні без тексту 1968 року й Спокуси святого 
Антонія 1985 року). Це поезія, в якій майже відсутнє ліричне «я» (а 
така елімінація вже згори забезпечує дистанцію до зображуваних 
явищ, як теж дозволяє уникнути сентиментальности, що часто є 
наслідком зловживання ліричним «я»). Це поезія, в якій суцільно 
панує метафора. 

Елементи дегуманізації присутні вже в першій збірці Поезії 
(1951), хоч це одна із небагатьох збірок поетеси, в якій ще домінує 
ліричний вірш. Ця невеличка за обсягом збірка багата незвичними 
образами, несподіваними асоціаціями й сюрреальним світобачен
ням: 

Засувами всі двері: 
Більше нікого не впустять. 
З пальців скапують звірі. 
Палять — і потом постіль. 

По плечі голову в душу. 
Ніжність важча олива. 
Тільки навіщо дуже 
Тільки навіщо голову. 

Царствує бубликом пломінь. 
Свічі з білого грому. 
Тіло, як свіжа пляма, 
Вставлене в смерть, як в раму. 

( «Середньовічі 
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Після появи першої збірки, критик Володимир Державин назвав 
Андієвську першим мистцем-сюрреалістом в українській поезії 1. 

Друга збірка Народження ідола (1958) — одна з кращих збірок 
поетеси. Тематично, вона продовжує мотиви першої збірки: пори 
року, явища природи, описи речей, але жанрово дуже відмінна,— 
ліричні елементи, як теж своєрідне емоційне напруження Поезій 
тут зовсім відсутні. Якщо можна говорити про кубізм у поезії, то 
вірш «На честь літа» з другої збірки Андієвської є найкращим цього 
прикладом: 

Дзьоби у качки — сім гітар, 
Як на линвах в'їжджають літо. 
Гудуть пороми — влито скарб 
Селітрою в дереворити. 
Легеньми м'ясо в кавунах, 
Аж бульками летять зернята. 

У збірці Риба і розмір (1961), дегуманізація виявляється не 
тільки в незвичних метафорах, але й у зіставленні несумісних, зда
валося б, образно-звукових елементів у одне ціле, як ось у вірші 
«Шматок лісу»: 

Спросоння сонник, литий еону. 
На лійки вивернувши місяць, 
У рот і вуха войлок мостить, 
Бо крок — і чайники носами 

Парують, з ям намисто суне 
Жовтки з проміння патрошити; 
Роса — надуті парашути, , / 
І сутінки, як синє сіно, 

Навалено між сосон в голки. 
Дуплистий ґрунт, луні сусід, 
За вивіркою йде на гілку 

В жовтках, в клепсидри павутини, 
Де в північ півні півдня тануть, 
І озеро за ним несуть. 

Затримуючи мінімальну подібність до лісу: «Навалено між сосон 
в голки», «дуплистий грунт», поетеса будує зовсім окремий світ, 
окрему «дійсність» для лісу, чи віддзеркалює свою ідею про ліс. 

Крім того, в жодній іншій збірці не є настільки наглядно, як у 
книжці Риба і розмір, наскільки Андієвська сприймає своє поетичне 
мистецтво як гру. Це не тільки гра звуковою тканню слів: «У око 
окунь, як плавуча клуня», чи у згаданому вище сонеті: «Де в північ 
півні півдня тануть», але також гра у містифікацію, чи своєрідну 
«стилізацію» під саму себе. Маємо тут, звичайно, на увазі розділ 
«Переклади», в якому поетеса «перекладає» маловідомих поетів Ва-

1 Володимир Державин, «Українська молода поезія насьогодні». Фенікс VII, ч. 9 
(1959), ст. 49. 
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рубу Бдрумбгу й Арістодімоса Ліхноса. Цікаво, як Емма Андієвська 
характеризує першого поета (справжнє прізвище якого Джон 
Вілл ямс) : «В ранній творчості Джона Віллямса ще видно вплив Мал-
лярме, та згодом щораз помітніше виступає вплив африканського 
фольклору, який і залишається домінуючим». Ця цитата остільки 
цікава, що й Андієвська не без впливу символістів, особливо Мал-
лярме (в початках своєї поетичної творчости), а з другого боку, 
попри всю її незвичність в образотворенні, як ствердив Богдан Бой-
чук «її творчість найближча сусідством до української духовности 
і традиції». До речі, Ортеґа-і-Ґассет вважає Маллярме першим по-
справжньому модерним поетом; поетом, який відкидав уявлення 
про поезію як річище для емоцій. Іншими словами, поетеса, вже в 
цьому вступі, для уважного читача розкриває свою маску. «Пере
клади» вигаданого нею Арістодімоса Ліхноса цікаві ще тим, що це, 
мабуть, єдині зразки гомосексуальної еротики в українській поезії: 

Якщо ти мене зрадиш, 
Я тебе каструю. 
Я останній раз кажу тобі: 
Не задивляйся на того бородача 
З короткими ногами, 
Що бахвалиться величиною свого фаллоса, 
Як м'ясник, 
Що вихвалює м'ясо, засиджене мухами, 
Поплескуючи по ньому долонею. 
Запевняю тебе, його фаллос 
Не вартий старої підошви. 

Згадана вище гра слів, з типовою для Андієвської тамою консо
нансів, асонансів, алітерацій та цілою, часто атональною, оркест-
рацією окремих віршів, поглиблюється в її наступних збірках, 
наприклад Кути опостінь (1962), Первні (1964), Базар (1967). Ці 
засоби, які спочатку вливалися гармонійно в цілісну структуру 
вірша, набирають пізніше автономного статусу й дуже часто стають 
самоціллю: 

На лезо — слух, аж сизо: погляд гострить 
Передчуття, де — ледь земля прочахла. 
Всі маяки — ганчір'ям — у панчоху. 
Вже інше світло, хоч вогні — й не густо. 

(ВіґШЇ СУШ) 

Звичайно, з точки зору Ортегиної тези «мистецтва як гри», не
має тут у цьому нічого злого, але, з іншого погляду, таке звужуван
ня структури вірша до якогось одиничного його складового елементу 
(в даному випадку звукового) коштом інших, наприклад се
мантичного, метафоричного, чи синтаксичного елементів, мабуть, 
не є бажане. Звуження наступило теж у жанровому лляні. Оскільки 

1 Богдан Бойчук, «Декілька думок про Нью-Йоркську групу і декілька задніх ду
мок», Сучасність XIX, ч. 1 (січень 1979), ст. 23. 
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ще в перших збірках поетеса намагалася балянсувати короткий 
ліричний вірш, поему, прозопоезію з улюбленою нею формою соне
ту, так в останніх чотирьох збірках Каварня (1983), Спокуси свя
того Антонія (1985), Віґілії (1987) і Архітектурні ансамблі 
(1989) — сонет бере повну перевагу. В дійсності, починаючи з 
вісімдесятих років, сонет стає одинокою формою, якою поетка по
слуговується. 

Варто згадати ще одну характеристику поетичної творчости 
Андієвської, а саме суцільне й повсякчасне самоконтролювання, 
тобто намагання не виходити поза чітко визначені собою рамки 
віршотворення. Маємо тут на увазі передусім надання першенства 
описово-образним радше ніж філософічно-історіософським аспек
там, далі тенденція до беземоційного, часто «аліричного» виводу 
думки, вкінці зосередження на слові з всіма його звуково-семан
тичними, метафоричними й формальними можливостями. На таке 
свідоме контролювання своїм поетичним доробком звернули увагу 
Богдан Бойчук і Богдан Рубчак у статті про Андієвську до антології 
Координати , а ще раніше критик В. Державин. Саме він, згадав, 
ще в 1959 році, що поетка «не без наміру» виключила із своєї другої 
збірки Народження ідола ряд «напружено ліричних» поезій, що 
друкувалися в поточній пресі, і які перегукувалися з віршами 
першою збірки 2. Звичайно, виринає питання доцільности такого са
мообмежування, тим більше, що «Переклади» із збірки Риба 
і розмір, як теж ліричні мініятюри Пісень без тексту вказували на 
дуже широкі стилістичні можливості таланту поетеси. Крім того, це 
постійне контролювання, на мою думку, призвело з часом до зву
ження творчих пошуків поетки, так жанрових (наприклад зосеред
ження виключно на сонеті), як і чисто формальних. Прямим 
наслідком такого звуження є небезпека, що творчістю керуватиме 
не якість, а кількість. 

Звичайно, питання, наскільки свідомо Емма Андієвська 
дотримувалася концепції «нового мистецтва» Ортеги-і-Ґассета 
залишиться відкритим і до кінця нез'ясованим. Проте, проводити 
паралелі в цьому відношенні не аж так трудно. Такі елементи дегу
манізації як метафора, стилізація, гра, чи беземоційний, 
дистанційний підхід до зображуваних явищ аж надто присутні в 
поезії Емми Андієвської. Одначе, Ортега-і-Ґассет, при всій своїй 
апотеозі метафори та наголосі на мистецтві як гри й мистецтві без 
трансцендентних цілей, все-таки підкреслював важливість мистець
кої свободи. В його естетиці, процес творення не повинен мати які-
небудь обмеження, не повинен бути контрольований якими-небудь 
нормами, хіба що творчою уявою мистця. Творча уява Емми 
Андієвської, при всьому намаганні поетеси замкнути її в певні кон
трольовані рамки, все ж видається невичерпною. В одному з 
останніх своїх сонетів поетеса прекрасно побудувала цілий краєвид 

1 Координати, т. II, упорядкували Богдан Бойчук і Богдан Т. Рубчак, (В-во «Су
часність», 1969), ст. 370. 

2 Володимир Державин, там таки, ст. 48. 



у склянці чаю з озером, з манастирем, щоб пізніше одним порухом 
ложечки показати його тимчасовість, його «несправжність»: 

Зі склянки краєвидик вироста 
З аеростатом, який ширить сутінь. 
Зникає прут — й продовжує висіти, 
Що — озеро й на скелі — манастир. 

В повітрі кроки. Дійсність — на всі сто 
вісімдесят,— і унизу висоти. 
Могутня стрілка плину, як пульсатор. 
І замість варти — дюни — на мосту.— 

В піщині спочива кривава помста. 
Щезають обрії,— шматки лункої пемзи. 
Землі овал — на тенісігу ракетку, 

Лиш епіцентр — породи плямокутні. 
Та звук, що пам'ять розчиня, як сіль, 
Й повільно — в склянку — й ложечкою все. 

(*3а склянкою чаю») 

Поетеса з ледь вичутною іронією, делікатним гумором, 
підкреслює тут наскільки умовним і «вигаданим» є кожний твір 
мистецтва. Хосе Ортега-і-ґассет, у своїх естетичних міркуваннях, 
часто стверджував, що мистецтво не повинно шукати «правди», чи 
абсолютних вартостей, а радше користуватися кожною темою, 
кожним матеріялом як вихідною точкою для створення одинокої 
альтернативи поза щоденне життя. Поетичний світ Емми 
Андієвської є саме такою альтернативою. 
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Хорхе Люїс Борхес 
ДВА ВІРШІ Й КІЛЬКА ДУМОК 

ДВА АНГЛІЙСЬКИХ ВІРШІ 

I 

Непотрібний ранок зустрів мене на розі обезлюдненої 
вулиці; я пережив цю ніч. 

Ночі — горді хвилі: темносині тяжкі хвилі, 
обвантажені усіма відтінками добичів глибоких, обвантажені 
неможливими і бажаними речами. 

Ночі мають навичку до містерійних подарунків і від
мов, до півдарованих і півзатриманих речей, 
утіх із темною півкулею. Ночі так 
поводяться, кажу тобі. 

Протяг ночі залишив для мене звичні клаптики 
і випадковості: зненавиджених колег для 
розмовляння, музику для мрій та курення 
гіркого попелу. Речей, яких моє голодне серце 
не потребує. 

Велика хвиля принесла тебе. 
Слова, любі слова, твій сміх; і ти така ліниво 

й безнастанно гарна. Ми розмовляли, але ти 
забула вже слова. 

Розчавлюючий ранок перестрів мене на обезлюдненій 
вулиці в моєму місті. 

Профіль твій відвернений, і звуки, що 
складають твоє ім'я, нахил твого усміху: 
це славні іграшки, що ти мені лишила. 

Я перекладаю їх уранці, гублю їх, знов знаходжу; 
вимовляю їх кільком заблудлим псам, 
кільком заблудлим світанковим зорям. 

Твоє життя, багате, темне... 
Я мушу якось то добратися до тебе: відсуваю 

славні іграшки, що ти лишила, хочу твого 
захованого вигляду, твоєї справжньої усмішки — 
тої самотньої, глумливої усмішки, яку знає 
твоє холодне дзеркало. 

II 

Чим тебе затримати при собі? 
Пропоную тобі худі вулиці, відчайні присмерки, 
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місяць пощерблених передмість. 
Пропоную тобі гіркоту мужчини, що довго, 

довго вдивлявся в самотній місяць. 
Пропоную тобі своїх предків, своїх мертвих мужів, духів, 

яких живі ушанували в мармурі: 
мого діда, вбитого на периферії 
Буенос-Айресу, дві кулі крізь легені, 
бородатого і мертвого, закутаного солдатами 
в коров'ячу шкуру; прадіда моєї 
матері — двадцятичотирилітнього — на чолі 

трьох сотень чоловік в Перу, тепер духів 
на пропалих конях. 

Пропоную тобі яку там проникливість моїх книжок, 
яку там мужеськість і гумор мого життя. 

Пропоную тобі вірність мужчини, що ніколи 
не був вірний. 

Пропоную тобі ядро себе, яке зберіг якимось 
чином — те серце внутрішнє що не спілкує 
словами, не торгує мріями і не 
заторкнене часом, радістю, нещастями. 

Пропоную тобі згадку про жовту троянду, бачену 
в заході сонця, довго перед твоїм народженням. 

Пропоную тобі прояснити тебе, теорії про тебе, 
правдиві й несподівані вістки 
про тебе. 

Можу дати тобі свою самотність, свою темноту, 
голод свого серця; пробую підкупити тебе 
непевністю, небезпекою, поразкою. 

1934 

Перший вірш був присвячений Беатрічі Бібільоні Вебстер де Буллріч. 

З ОСТАННІХ ДУМОК 
(Вибрано з інтерв'ю письменника з Амелією Барілі невдовзі 
перед його смертю) 

Я відчуваю, що ніхто справді не вмирає, бо всі вони й далі кида
ють свої тіні. 

Якби нам пояснили значення життя, ми не зрозуміли б, мабуть. 
Думати, що людина спроможна знайти його — абсурд. Ми можемо 
жити, не розуміючи, що таке світ чи хто ми. Важливішим тут є 
етичний інстинкт та інтелектуальний інстинкт. Інтелектуальний 
інстинкт змушує нас шукати, навіть якщо знаємо, що ніколи не 
знайдемо відповіді. Мені здається, Лессінґ сказав,— якби Бог, мов
ляв, заявив, що в правій руці має правду, а в лівій досліджування 
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правди,— то Лессінґ волів би, щоб Бог дав йому дослідження прав
ди, не саму правду. Ясно, що він волів би це, бо дослідження дозво
ляє на безмежність гіпотез, а правда лише одна, що не влаштовує 
інтелект, бо інтелект потребує допитування. В минулому я пробував 
вірити в особистого Бога, але не пробую більше. Під тим оглядом 
пригадую чудовий вислів Бернарда Шова: «Бог існує у становленні». 

Те, що письменник хоче сказати, найменш важливе; най
важливішим є сказане через нього, або не зважаючи на нього. 

Я давніше втратив зір. Але в певному сенсі в сліпоті є очищення. 
Вона вичищує людину з візуальних обставин. Обставини зникають; 
а зовнішній світ, який завжди старається нас зловити, послаб
люється. 

Що залишається мені (крім творчости — Б. Б.)? Хоч ні. 
Залишається ще дружба. Якось — любов залишається, і — щонай-
головніше — сумнів. 

Не зважаючи на себе, чоловік думає. Я майже певний, що смерть 
викреслить мене; але часом думаю, що цілком можливо буду про
довжувати жити якимсь іншим способом, після фізичної смерти. 
Мені здається, що в кожному самогубстві є цей сумнів: чи варто 
робити те, що робитиму? Чи буду викреслений, чи продовжуватиму 
життя в іншому світі? Чи, як роздумує Гамлет, які прийдуть сни, 
коли залишимо тіло? Це може бути кошмарний сон. Тоді опинимося 
в пеклі. Християни вірять, що людини продовжує бути собою по смер
ті, що вона покарана або нагороджена навіки. Відповідно до того, 
що вона зробила за цього короткого часу, що був їй даний. Я волів 
би далі жити по смерті, якби лише міг забути життя, яке прожив. 

Ісаак Рабінович: ескіз костюму до вистави «Любов до трьох 
помаранчів», гуаш на папері, 1926, колекція І. Диченка 

20 



Хорхе Люїс Борхес 
НІМЕЦЬКИЙ РЕКВІЄМ 

Хоч би й позбавив мене життя 
Віритиму у нього. 

Хіоб, 13:15 

Мене звати Отто Дітріх цур Л інде. Один з моїх предків, Крістоф 
цур Лінде, загинув у кавалерійській атаці, яка була вирішальною 
для перемоги під Зорндорфом. Мого прадіда з боку матері Ульріха 
Форкеля, забили у лісі Маршенуар французькі снайпери в 
останні дні 1870 року; мій батько, капітан Дітріх цур Лінде, 
відзначився під Намуром у 1914 році, а двома роками пізніше при 
переправі Дунаю. Що до мене, то я буду розстріляний за катування 
і тортури. Судовий вирок був слушним: від самого початку я визнав 
себе винним. Завтра, коли в'язничий годинник показуватиме 
дев'яту, я вже переступлю поріг смерті; тому нічого дивного, що я 
думаю про покоління тих, котрі відійшли, зараз, коли сам так 
близько до їхніх тіней, що якимось чином стаю ними. 

Під час судового засідання (яке, на щастя, тривало недовго) я 
мовчав; спроби виправдатися закаламутили б образ і могли б 
здатися боягузством. Сьогодні усе змінилося і тієї ночі, яка переду
ватиме моїй страті, я вже зможу говорити без страху. Не шукаю 
пробачення, бо немає за мною вини, лише прагну, ,щоби мене зро
зуміли. Той, хто вмітиме мене слухати, зрозуміє історію Німеччини 
і майбутню історію світу. Я знаю, що такі випадки як мій, зараз 
виняткові і дивовижні, невдовзі стануть звичайнісінькими. Я помру 
завтра, але я — символ поколінь, котрі надійдуть. 

Я народився у Марієнбурзі 1908 року. Два захоплення, 
нині майже забуті, музика і метафізика, давали мені змогу 
відважно протистояти довгим рокам суму. Мені важко перелічити 
усіх моїх благодійників, одначе двох поминути не можу: Брамса 
і Шопенгауера. Я займався також поезією; до вищезгаданих імен 
хочу додати ще одне велике германське ім'я Вільяма Шекспіра. 
Раніше я цікавився теологією, але від цього досить фантастичного 
предмету (також як і від християнської віри) мене назавжди 
відвадив Шопенгауер безпосередніми міркуваннями; Шекспір 
і Брамс — через нескінченне розмаїття своїх світів. Нехай кожен, 
хто зупиняється в захопленні, сповнений чуйністю, тремтячи від 
вдячності перед якоюсь часткою творчості тих щасливців знає, що я 
також перед ними застигав, я — потвора. 
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Близько 1927 року у моє життя увійшли Ніцше і Шпенглер. 
Якийсь письменник вісімнадцятого століття зауважив, що ніхто не 
хоче бути вдячний своїм сучасникам. Я, аби відгородитись від 
впливів, які могли мені накинути, написав статтю, яку назвав 
« »; вказуючи, що найвірогіднішим джере
лом рис, які автор називає «фаустівськими», не є драма Ґете 1 , а 
поема, написана двадцять віків тому, « ». Однак 
я віддав належне щирості філософа історії, його блискучо 
німецькому розумові військовому. У 1929 вступив до Партії. 

Я не буду говорити багато про роки пристосування. Вони були 
важчі для мене аніж для багатьох інших хоч би тому, що не будучи 
обділений відвагою, я не відчував жодного потягу до насильства. 
Втім я зрозумів, що ми стоїмо на порозі нового часу, і що цей час, 
подібний до початкового періоду ісламу або християнства, вимагає 
нових людей. Мої товариші кожен зокрема були мені огидні; марно 
намагався я пояснювати собі, що з огляду на вищу мету, котра 
єднала нас, ми були не окремими частками, а одним цілим. 

Теологи твердять, що якби увага Творця хоч на хвилину 
відвернулася б від моєї правої руки, котра пише — та обернулася б 
у ніщо, немов би пожертва вогнем без полум'я. Ніхто не може 
існувати, ніхто, як на мене, не може випити склянку води або 
відламати скоринку хліба, без обумовлений. Для кожної людини 
обумовлення це є інакшим: я чекав невблаганної війни, котра 
випробувала б нашу віру. Мені вистачало усвідомлення того, що я 
буду одним з її солдатів. Іноді я боявся, що обабить нас боягузство 
Англії й Росії. Випадок або ж обумовленість виткали моє майбутнє 
інакшим; 1 березня 1939 року, у місцевості Тільзіт, в присмерк 
дійшло до сутичок, про які газети нічого не повідомляли; на вулиці 
за синагогою д%і кулі прошили мені ногу, яку потім потрібно було 
ампутувати 2. Двома днями пізніше наші війська зайняли Чехосло-
ваччину. В мить, коли голос сирен засвідчував цю подію, я перебу
вав у затишній лікарні, де намагався загубити і забути самого себе 
у книгах Шопенгауера. Ніби символ мого марного існування на 
підвіконні дрімав кіт, величезний і пухкий, мов тісто. 

У першому томі « » я прочитав, що усе, що 
трапляється з людиною від миті народження аж до смерті, заплано
ване заздалегідь нею самою. Таким чином кожне занедбання є 
свідомим, кожне випадкове спіткання — запланованою зустріччю, 
кожне упокорення — карою, кожне фіаско — таємничою перемо
гою, кожна смерть — самогубством. Нема більшої втіхи, аніж 

1 Інші народи невинно живуть собі і для себе, як мінерали або метеори; німці — 
це міжнародне дзеркало, яке віддзеркалює усіх, є сумлінням світу. Ґете — прототип 
цього екуменічного розуміння. Не засуджую його, але не вбачаю у ньому фаустівської 
людини з тези Шпенґлера (примітка автора). 

2 Подейкують, що наслідки цього випадку були дуже поважні. (Примітки ви
давця). 
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думка, що ми самі обрали собі нещастя; ця індивідуальна теологія 
вказує нам таємну черговість справ і у чудовний спосіб єднає нас з 
божеством. Яка ж незнана мета (думав я) наказала мені шукати 
тоді пополудні тих куль і каліцтва? Не страх перед війною — в цьо
му я був переконаний; повинно було існувати щось глибше. Врешті 
решт мені здалося, що я зрозумів. Вмерти заради релігії легше аніж 
суціль нею жити. Битися з дикими звірами в Ефесі легше (адже це 
робили тисячі невідомих мучеників) аніж бути Павлом, слугою 
Христа; одна дія важить менше аніж усі години людини. Бій 
і звитяга — це найлегше; Раскольнікову було діяти важче, ніж На
полеонові. Сьомого лютого 1941 року мене було призначено за
ступником коменданта концентраційного табору в Тарновіці. 

Виконування цих обов'язків не було приємним; я, одначе, не до
зволив собі жодної недбалості. Боягуз ховається за брязкотіння 
зброї; співчутливий, сповнений милосердя вимагає випробування 
в'язницями і чужим болем. Нацизм сам по собі, є проявом вищої 
моральності, роздягання старої вже, бридкої людини задля того, 
щоби вдягти нову. У битві така метаморфоза є звичайною серед 
крику командирів і загального боїська; інакше у похмурому кар
цері, де підступне милосердя дошкуляє нам старомодною чуйністю. 
Недаремно пишу це слово; милосердя до вищої людини — це 
останній гріх Заратустри. Я справді його вчинив (визнаю), коли з 
Вроцлава до нас переслали відомого поета Давида Джерусалема. 

Це був п'ятдесятирічний чоловік. Не володіючи жодним майном, 
у цьому світі, гнаний, проклятий, зацькований, він присвятив свій 
геній оспівуванню щастя. Я пригадую, що Альберт Сергель у творі 
під назвою « » порівнює його з Уітменом. Це не дуже 
вдале порівняння; Уітмен прославляє світ неповно, загальниково, 
ледве не байдуже; Джерусалем втішається кожною річчю зокрема, 
вділяючи їй любові. Ніколи не вираховує, не систематизує. Я ще й 
сьогодні можу повторити багато гекзаметрів з тієї глибокої поеми, 
яка називається «Теє Янг. Малювальник Тигрів», вона уся ніби сму
гаста, мов тигр, немов би просякнута і прошита тиграми, сму
гастими, мовчазними тиграми. Не забуду також монолог під назвою 
«Розенкранц говорить з Янголом», у якому шістнадцятовічний лон
донський лихвар намагається викупити свої провини, не знаючи про 
те, що потаємним виправданням усього його життя було те, що він 
послужив одному з клієнтів (якого бачив лише раз і ніяк не міг 
пригадати) прообразом Шейлока. Чоловік з незабутніми очима, 
жовтуватою шкірою, чорною бородою, Давид Джерусалем був 
типовим сефардійським євреєм, оскільки належав до позбавленого 
прав і ненавидимого усіма роду Ашкеназі. Я був до нього суворим; 
не давав собі піддатися ані співчуттю, ані його славі, які б зробили 
мене м'якшим. Я вже багато років тому зрозумів, що на світі немає 
нічого, що не було б потенційним входом до пекла; обличчя, слово, 
компас, реклама цигарок, кожна з цих речей може довести до ша-
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ленства, якщо від неї не можна звільнитись. Чи не збожеволів би 
той, хто безперестанку уявляє собі карту Угорщини? Я вирішив 
уживати цю закономірність як покарання у нашій установі і 1 

...наприкінці 1942 року Джерусалем збожеволів, 1 березня 1943 
року йому вдалося покінчити самогубством2. 

Не знаю, чи зрозумів він, що я знищив його, щоби знищити у 
ньому моє власне милосердя. В моїх очах він не був ані людиною, 
ані навіть євреєм; він перетворився на символ ненависної частки 
моєї душі. Я конав разом із ним, помер з ним, сам немовби враз із 
ним загубився; тому був невблаганним. 

Тим часом спадали на нас великі дні і великі ночі щасливої 
війни. У повітрі, яким ми дихали, бринило почуття, що нагадувало 
кохання. Немов би раптом наблизилося море: відчувалося 
піднесення і кров швидше струмувала по жилах. Усе в ті роки було 
інакшим: навіть смак сну. (Я напевне ніколи не почував себе 
справді щасливим, але відомо, що нещастя потребує втрачених 
раїв). Нема людини, яка б не прагнула повноти, сказати б, суми 
досвідів, на які спроможна людська істота; немає людини, котра б 
не боялася, що її у якийсь спосіб буде обкрадено з тієї неосяжної 
спадщини-маєтку. Усе це стало долею мого покоління, якому спо
чатку було дано піднесення, а потім поразку. 

У жовтні чи листопаді 1942 року мій брат Фрідріх загинув у 
другій битві під Ель Аламейном, в єгипетських пісках; кількома 
місяцями пізніше бомбардування знищило наш родинний будинок, 
інше, наприкінці 1943 року, мою лабораторію. Третій Рейх умирав, 
переслідуваний та спустошений; його рука була проти всіх, а руки 
всіх проти нього. Отож тоді сталося щось дивне, що — мені 
здається — збагнув лише зараз. Я почував себе достатньо сильним, 
щоб наблизити келих гніву, коли мене затримав несподіваний смак: 
таємничий і майже жахливий смак щастя. Я намагався пояснити це 
собі найрізнішими причинами: жодної з них не стачало на це. Я ду
мав: мене радує поразка, тому що в глибині душі я почуваюся 
винний, і лише кара може мене звільнити. Я думав: Мене тішить 
поразка, бо вона сталася, бо вона нерозривно пов'язана з усіма 
подіями, які є, які минули, які Настануть, а обмірковування чи 
оплакування однієї-єдиної події — блюзнірство, щодо всесвіту. Усі 
ці пояснення я перебирав аж до тієї хвилини, доки не натрапив на 
справжнє. 

Кажуть, що всі люди діляться на прибічників Арістотеля та пла-
1 Тут виявилось, треба пропустити кілька рядків (примітка видавця). 
2 Ані в архівах, ані у творах Соргеля не фігурує прізвище Джерусалем. Не зга

дують його також історики німецької літератури. Однак не скидається на те, що це 
постать вигадана. З розповіді О. Дітріха цур Лінде у Тарновіці піддавали тортурам ба
гатьох єврейських інтелігентів, серед інших, піаністку Емму Розенцвейг. «Давид Дже
русалем» можливо, є символом багатьох осіб. Нам сказано, що він помер першого бе
резня 1943 року; першого березня 1939 оповідача було поранено у Тільзіті (примітка 
видавця). 
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тоністів. Це дорівнює твердженню, що не існує теоретичної супе
речки, котра не була б якоюсь частиною полеміки Арістотеля з Пла
тоном; крізь століття і широти змінюються імена, мови, обличчя — 
але не одвічні противники. Історія народів також містить певну 
приховану одвічність. Коли Армінус на болотах вирубував до ноги 
легіони Варуса, він не відчував себе провісником Німецької імперії; 
перекладач Біблії Лютер не підозрював, що його завданням було 
виковувати народ, який назавжди цю Біблію повалить. Крістоф цур 
Лінде, в якого у 1758 році попала московська куля, якимось чином 
підготував перемогу року 1914. 

Гітлер думав, що змагається задля однієї країни, а змагався за
для усіх, навіть задля тих, яких ненавидів і на які нападав. Немає 
значення, що його «я» не знало про це; знала це його кров, його 
воля. Світ вмирав через іудаїзм, через ту єврейську хворобу, якою 
є віра в Ісуса; ми навчили його віри в насильство і меч. Той меч 
вбиває нас; ми подібні на чарівника, який збудував лабіринт без 
виходу і не може з нього вийти до кінця своїх днів, або на Давида, 
який засуджуючи і прирікаючи на смерть незнайомця, чує потім 
знамення: Ти і є та людина. Багато речей потрібно зруйнувати, 
щоби збудувати новий лад: сьогодні ми знаємо, що Німеччина була 
однією з тих речей. Ми віддали цьому щось більше, ніж власне 
життя: віддали долю нашого рідного краю. Нехай одні злословлять, 
а інші плачуть: мене втішає, що дарунок наш всеохоплюючий і до
сконалий. 

Зараз над світом розквіту жорстока епоха. Ми її викували, ми, 
хто вже став її жертвою. Що з того, що Англія буде молотом, а ми 
наковальнею? Важливо, що поголос піде про насильство, а не про 
холуйську християнську несміливість. Якщо і перемога, неспра
ведливість, щастя не належатимуть Німеччині, нехай належить 
іншим народам. Нехай існує небо, навіть коли нашим місцем має 
бути пекло. 

Я роздивляю у дзеркалі своє обличчя, щоби переконатися, ким я 
є, щоб знати, як поводитиму себе, коли через кілька годин постану 
перед кінцем. Моя плоть може злякатися; я — ні. 

Переклав з іспанської 
Юрій ПОКАЛЬЧУК 
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Юрій Покальчук 
ГОГОЛЬ І БОРХЕС 
(спроба літературної паралелі) 

Що викликає у світі такий великий інтерес до творчої спадщини 
Хорхе Люїс Борхеса? Перш ніж відповісти однозначно і спрощено 
на це питання, відзначу різні, скажімо, забарвлення уваги до Бор
хеса. Одне — з боку всіх іспаномовних народів, інше — з боку саме 
Латинської Америки, включно з Карібами, ще одне — з боку 
Америки, як Нового Світу, і вже беручи окремо — з боку Європи 
(без Іспанії) та слов'янського світу. Це все різні кути зору, а інтерес 
однаково великий скрізь. То що ж однак у центрі? 

Вельми складна для перекладу, блискуча навіть у відтворенні 
іншими мовами стилістика Борхеса. Напевне, можна застосувати до 
Борхеса визначення, яким Андре Жід характеризував Стендаля, ка
жучи, що «у Стендаля фраза ніколи не кличе наступної і не народ
жується від попередньої. Кожна тримається перпендикулярно фак
тові або ідеї». 

Я назвав би прозору стилістику Борхеса, тонку рафінованість 
його фраз і гранично спрощену, здавалося б, архітектоніку його 
оповідань (яка завжди є загадкою, пасткою, а кажучи бор-
хесівською мовою, дивовижний лабіринт думки, якій з академічною 
суворістю підкорені полум'яні та зігріваючі, мов серце землі, 
емоції) — геометрією, ба, навіть стереометрією слова. 

Головним, напевне, є те, що Борхес завжди дивує. В центрі кож
ного Борхесового твору знаходиться складна метафора, і складність 
її полягає часто і в оманливій на перший погляд простоті, позірній 
спрощеності. 

Світ Борхеса, поза сумнівом, зав'язано на «магічній реальності», 
якою колись А. Карпентьєр визначив специфіку латиноамерикансь
кого мистецтва. 

Втім, Борхеса сюди зараховують із деякою пересторогою, із за
увагами та поясненнями. Питання, напевне, не в тому, до кого і як 
зараховувати Борхеса, і не в тому, що визначальні засади так зва-. 
ного «магічного реалізму» давно відомі у світовій літературі і були 
лише у новий спосіб використані латиноамериканцями, зокрема 
X. Рульфо, Ґ. Ґарсіа Маркесом, А. Карпентьєром, М. А. Астуріа-
сом, Ж. Амаду та іншими. 

Важливішим і цікавішим мені видається інше — що саме до
зволило виникнути феноменові Борхеса, де витоки цього незвичай
ного явища, яке змушує світ дивуватись і захоплюватись, і які пер
спективи розвитку борхесівських метафор. 

У зв'язку з цим мені хотілося б звернутися до паралелі, до 
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співставлений, що, видається мені, часто дозволяє бачити саме 
явище значно виразніше. 

Геніальний син України Микола Гоголь, який творив російською 
мовою (1809—1852), жив майже на сто років раніше за Борхеса та 
прожив удвічі менше. 

Літературний світ знає сьогодні Гоголя, як автора Тараса 
Бульби та Вечорів на хуторі поблизу Диканьки, Петербурзьких 
повістей та Мертвих душ. 

Я не збираюся говорити про вплив Гоголя на Борхеса, нехай за
вчасно мої можливі опоненти опустять шаблі, хоча поза сумнівом, 
що енциклопедично освічений Борхес не міг не знати творчості Го
голя. 

Я хочу сказати про інше, саме про паралелі. 
Творчість Гоголя ділиться на дві, на перший погляд, цілком 

відмінних одна від одної складові. Одна з них, написана на 
основі українського фольклору, яка оспівувала українське село з 
його давніми казками, легендами, з його демонологією, мораллю та 
етикою. Інша — описує урбаністичний світ Петербургу й Риму, 
і побачені з цих позицій російські поміщики у «Мертвих душах». 

Гоголя постійно роздирало протиріччя, яке витворило своєрідний 
комплекс психосоціальної роздвоєності. Це любов до рідної України, 
до народного українського побуту, фольклору, народних звичаїв. Не 
випадково так героїчно ним оспіваний образ українського козака-за-
порожця, борця за свободу своєї батьківщини у Тарасі Бульбі. І з 
іншого боку — непереборний потяг до європейської культури (ось 
чому один з ранніх романів Гоголя — це ідилічна поема Ганц 
Кюхельгартен — про Німеччину), звідси його літературна 
російськомовність (а між іншим батько Гоголя — Василь Гоголь — 
автор віршів та п'єс українською мовою), від'їзд до Петербургу, 
створення «Петербурзьких повістей», повісті «Рим», роки життя 
письменника в Італії і тому подібне. Повернімося, втім, до Борхеса. 

Універсалізм та європеїзм Борхеса, його всепоглинаюча думка, 
його захоплення англомовною, зокрема англійською, культурою, і у 
той самий час його погляд та бачення немов би усієї світової куль
тури й усієї землі зразу, — все це перебуває у постійному 
протиріччі з його гострим смутком за втраченим аргентінським 
минулим, за «втраченим раєм» життя гаучо та аргентінського 
«півдня», любовне оспівування Буенос-Айресу, ідеалізація мужньої 
примітивної, навіть брутальної сили того світу, у якому свій «кодекс 
честі» — безстрашність та вірність дружбі, честь та готовність 
несхитно зустріти свій смертний час. 

Ось і перша паралель. Український козак у Гоголя та гаучо у 
Борхеса,— ідеалізація минулого, навіть створення у своїх творах то
го, чого у такому романтичному вигляді ніколи не існувало (згадай
мо вираз О. Уайльда, що Бальзак створив XIX століття, якого не 
було до появи Людської комедії) і, водночас,— непереборний потяг 
до інтелектуального, до європейської старої культури, до 
рафінованого інтелектуалізму. 
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І у цій позірній суперечності двох напрямків у творчості обох 
письменників є один і той самий корінь, який пояснює багато що. 

Гоголь переніс на урбаністичну, петербурзьку та римську основи 
те бачення українського фольклору, в середовищі якого він вихову
вався і чому присвятив значну частину своєї творчості. Він ніколи 
не пішов з України психічно, завжди залишався українським 
письменником за своїм духовним та емоційно-інтелектуальним 
світоглядом, і у той самий час, творячи російською мовою і живучи 
у Петербурзі та Римі, увійшов у російську літературу, створив на 
цьому матеріалі Петербурзькі повісті, у яких урбаністичний світ 
побачено очима української фольклорної свідомості. Звідси, 
наприклад, стільки фантастичного настрою у «нефантастичних» 
повістях про Петербург у Гоголя. 

Те саме хочу сказати про Борхеса. По суті справи, у ньому не
має суперечності. Його творчість — цілісна, як і його особистість, 
при всій позірній суперечливості. Світ аргентінського півдня, 
романтичне бачення ґаучо, танго та улюблений Буенос-Айрес і є та 
міфологія, та істинно латиноамериканська (у різних країнах 
континенту різне забарвлення, але скрізь у Новому Світі завжди 
існує можливість дивуватися несподіваному, новому, невідомому, 
незвіданому, незнаному) атмосфера, яка і створила можливість 
видатному, талановитому письменникові бачити світ інтелекту, світ 
книги та думки тими самими очима. Тут і народжується дивовижна 
властивість Борхеса створювати у всіх типах оповідань, які він 
писав — фантастичних, психологічних, пригодницьких, сатирич
них — своє неповторне, саме борхесівське бачення, заглиблення в 
ноосферу, у родовий інтелект, у повітря людської культури. 

Ще кілька паралель. 
Гоголь, який помер нежонатим, у своїй творчості був, можна 

сказати, асексуальним та релігійним. Світ почуттів цікавив його 
лише у плані романтично-піднесеному, поетичному. Позитивні, 
романтичні жіночі образи у Гоголя завжди лише «наречена» і «їй 
сімнадцять років»! Пізніше жінка перестає бути для нього такою 
привабливою і вже наділена рисами дружини, що є дещо інакшими. 

Борхес так само асексуальний, як і Гоголь, який також помер 
нежонатим і також багато у чому релігійний, а вірніше сказати спи
рається у своїй системі інтелектуальних побудов на релігійну 
символіку та міфологію. Лише у Гоголя це православне християн
ство, а у Борхеса це іудаїзм та каббала з її магічними значеннями 
букв та слів та своєрідним дивовижним і таємничим світоглядом. 

Християнство виправдовувало аскетизм у Гоголя (слід ще 
пам'ятати, що жив він у середині 19 століття і тогочасна мораль бу
ла іншою). Інтелектуальні побудови Борхеса, часто спираючись на 
ті чи інші образи іудейської міфології простіше трактують питання 
статі, але цілковито позбавлені навіть натяку на будь-яке їхнє 
емоційне забарвлення. Якщо щось з кимось і відбувається, то це 
носить у творах Борхеса характер суто функціональний та 
інформативний (наприклад, у Еммі Цунц). 
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Сублімована сексуальність обертається загостреним інтелек
туалізмом та високою поетизацією змальовуваних улюблених 
образів та ідей. 

Можливо тому світ і Гоголя, і Борхеса по суті позбавлений і 
широкої кольорової палітри, і речі набувають у них не об'єктивно
го, а функціонального значення, подібно як і природа. Ще одне — 
обидва письменники глибоко поетичні. Про Борхеса можна говорити, 
що уся його творчість — це поезія, він і сам казав про тотальний 
поетичний ефект і про бажання відтворити поетичну ідею прози. 

У Гоголя також усе відверто поетичне і настільки, що навіть 
роман свій Мертві душі він назвав у підзаголовкові «поемою». Ця 
поетизація світу має у собі, як мені вбачається, у всьому об'ємі 

• творчості обох письменників перш за все заперечення пласкої, без
духовної, денаціоналізованої повсякденності сучасного їм світу, 
світу, у якого зникає духовність, чистота почуттів, щире емоційне 
піднесення та правда, і з'являється бездушний та цинічний міща-
нин-користолюбець, який однаково відкидає інтелект та емоційний 
злет. Це буржуа, паразитичний сибарит. Останній — це породжен
ня тієї нової капіталістичної цивілізації, яка в часи Гоголя лише 
приходить у його світ, і так само бурхливо і негуманно, розквітає 
вже за часів Борхеса. 

Співставлення, звісно, завжди має сенс лише тоді, коли дозволяє 
виявити закономірності розвитку літературного процесу хоча б в 
одній, а ліпше в обох співставлених одиницях. 

Колись Достоєвський сказав, що «всі ми вийшли з Шинелі Гого
ля», маючи на увазі оповідання Гоголя Шинель про «маленьку 
людину». Вплив Гоголя на світову літературу безсумнівний 
і значний — від Достоєвського до Набокова і Акутагави. Можу ска
зати, що він ще не закінчився. 

Більше того, традиції Гоголя на його батьківщині зараз дедалі 
глибше освоюються,— саме тому, що містять в собі силу-силенну 
формул, структур, метафор, які не завжди зразу помітні, але такі 
численні, що можуть ще довго давати нові й нові паростки. 

Кожне досягнення світової літератури є прояв колективного 
досвіду людства, проекцією колективної свідомості людства. Чим 
значніший письменник, тим це очевидніше, позаяк він ширше за-
торкує «архетипи» світової свідомості і тому він ще більше на
лежить всім. 

Сьогодні, наприклад, мені здається, легко говорити також про 
поширення впливу Борхеса на світову літературу. Наприклад, 
роман італійця Умберто Еко Ім'я троянди, який зараз повсюдно 
читається і обговорюється, виразно написаний на борхесівських 
структурах з використанням і лабіринтів, і бібліотеки, і 
інтелектуального детективу і тієї невеликої (нехай дещо більшої) 
дози сексуальності, яка притаманна також і творам Борхеса. І 
лабіринти темних сил, включно з пристрастями, володіють і випро
бовують героїв Умберто Еко, як і у Борхеса; і читач, переживаючи 
своєрідний інтелектуальний катарсис, полегшено зітхає разом з ге-
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роєм і закриває роман на шістсот сторінок (це вже особливості та
ланту) так само, як і по оповіданню Борхеса на десять сторінок. 

Борхес прийшов до українського читача з великим запізненням 
і фрагментарно. Ті письменники, твори яких дійшли до нашого 
читача раніше, мали певний вплив і на нашу літературу. Цілком 
очевидне на початку шестидесятих років вплив гемінгвеївського 
стилю на деяких наших письменників. Останніми десятиріччями 
посилився інтерес та увага до латиноамериканської літератури і вже 
можна казати про певний вплив творчості таких письменників, як, 
скажімо, Ґ. Ґарсіа Маркес чи Хуліо Кортасар, на нашу літературу. 

Зараз настала черга Борхеса. Можна сміливо казати, що Борхес 
нині і — одна з останніх літературних мод в СРСР, всі читають Бор
хеса, говорять про Борхеса, і звісно не може бути тепер врахована 
і осмислена нашою літературою величезна праця борхесівського 
генія, який змусив світ побачити себе ще в одному вимірі — 
вимірі Борхеса. Поволі Борхес починає завойовувати й Україну. На 
черзі нове, велике видання творів X. Л. Борхеса українською мовою. 

Олександер Довгаль: «Міщани», акварель, 1926, 
колекція I. Диченка 

ЗО 



Олена Колодій 
ТІНЬ ПТАШИНОГО ЛЕТУ 

ТІНЬ НА МУРІ 

Біжу за птахом 
і доганяю тільки 
на мурі 
тінь його лету. 

(Подорож у дзеркалі) 

ЦВІТЕ ІПЕ 

Свято ліхтарів! 
Іпе вже засвічують 
золоті кулі. 

(Тінь на ріці) 

ВІДСУТНІСТЬ 

Серед земного гамору 
кличуть мене: — Де ти? 
Голос відповідає: — Я тут! 
За ним нікого нема. 

(Тінь на ріці) 

НЕКРОПОЛЬ 

Заякорені судна 
в непорушному океані 
ховають імена тих, 
що запливали в глиб 
невідомих морів. 

(Час) 

ЦВІТУЧА ГРУША 

Під білим вінком 
у місячному платті 
снить-мріє груша. 

(Затонула музика) 
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САМОПРОСЛІД 

Під ярким світлом сцени 
і в півтіні авдиторії 
живу й оглядаю своє життя. 

(Чий цей гіркий усміх? 
Кому сниться інше буття?) 

(Подорож у дзеркалі) 

ТЕМНІ СТЕЖКИ 

Хто плакав у моєму сновидді? 
Я йшла непритомна 
безцільно стежками 
у темному сні, 
аж хтось захлипав. 
Де в жабуринному глибу 
кублиться біль? 
(Його плач болів світові.) 
Хто хлипав у моєму сновидді 
так близько, що мене розбудив? 

(Подорож у дзеркалі) 

ДИКА ЗЕМЛЯ 

Я — земля непізнана й дика, 
що відчувала свою глибину 
й бажала вкритися полем, 
затяжіти плодами. 

Залишилася дика, незнана. 

Бачила, як хвилюються засіви, 
бачила, як наливається плід інших піль, 
може, менше родючих. 

(Внутрішній краєвид) 

З португальської мови переклала Віра ВОВК 
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Анатоль Петрицький: ескіз костюму 
«Ексцентричного балету», 1922 



Ніканор Парра 
АНТИПОЕЗІЇ 

ҐАЛЯНТНА РОЗМОВА 

— Ми тут уже понад годину,. 
а ти ввесь час вилазиш з тим самим; 
хочеш довести мене своїми анекдотами до шалу? 
Та я напам'ять знаю твої віци. 
Не любиш моїх уст, моїх очей? 
— Ясно, що я люблю твої очі. 
— То чому їх не цілуєш? 
— Ясно, що я їх поцілую. 
— Не любиш моїх стегон, моїх грудей? 
— Чому я мав би не любити твоїх грудей! 
— В такому разі, чому нічого не робиш? 
торкай їх, заки маєш шанси. 
— Я не люблю торкати їх під примусом. 
— То чому ти казав мені роздягатися? 
— Я не казав тобі роздягатися. 
Ти роздягнулася, бо хотіла роздягнутися: 
Вдягайся, заки повернеться твій чоловік. 
І перестань ляпати язиком. 
Вдягайся, заки прийде твій чоловік. 

(Сальонові вірші, 1962) 

ДУМКИ 

Що таке людина, 
спитав себе Паскаль: 

Число з експонентом зеро. 
Ніщо 

в порівнянні з усім, 
Усе 

в порівнянні з нічим: 
Народження плюс смерть: 
Голос, помножений на тишу: 
Аритметична серединка між усім і нічим. 

(Вправи дихання, 1964—1966) 
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Я Н Е Є САНТИМЕНТАЛЬНИЙ ДІДУСЬ 

мене зовсім не зворушує дитина 
я не взяв би дитину на руки 
якби навіть світ мав завалитися 
кожний чухає власну сверблячку 
я не зношу родинних свят 
вже краще мені прострелило б голову 
ніж я мав би гратися з племінником 
мало зворушують мене також онуки 
хочу тим сказати що вони діють мені на нерви 
як лише помітять що повертаюся з моря 
біжать до мене з відкритими раменами 
так наче я святий Миколай 
сучі малі сини! 
хто вони думають я є 

(Вірші кризи, 1972) 

СПОМИНИ ТРУНИ 

Я народилася в чудовій столярні 
але те найпікантніше прийшло згодом 
я була пустотливою дитиною 
любила насміхатися з урн 
які видавалися мені засерйозні 
Провівши кілька місяців у сальоні 
я вдоволилася життям яке я назвала б навіть щасливим 
бо ніщо не турбувало там мого спокою 
я справді гарно розважалася 
за кошт всіх інших трун само собою 
— одинокою невигодою був неприємний запах лаку — 
та згодом я повторюю по кількох місяцях 
мене купила вдягнена жалобно пані 
І кинули мене на препарат з колесами 
гнаний мотором на бензині 
що кидався відчайно вулицею 
цього пережиття ніколи не забуду 
бо мов на почерк пера 
моє життя змінилося на 180° 
Я перейшла з абсолютної безрухости 
у стан безнастанного руху 
поки не приїхала до якоїсь хати 
де мене поклали на стіл у їдальні 

Я мусіла провести багато годин 
на тому столі в їдальні 
але не знаю скільки бо швидко заснула глибоким сном 
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перевтомлена тими закрутами дороги 
темрявою всіми тими враженнями 
тим невідомим мені досі світом 
годинника який звисав по середині стіни 
крісел і столів порозкиданих по цілій хаті 
хоч глибоко в душі 
я захоплювалася всім цим більше ніж колинебудь мріяла 
коли я пробудилась панорама змінилася зовсім 
перш за все я була вкрита квітами 
в ногах помітила великі електричні канделябри 
що видавали осліплююче світло 
ах, також ті чорні драперії 
пишно вдекоровані срібними стяжками 
не уявляєте моєї радости 
коли я усвідомила що я є центром цього казкового світу 
люди підходили й подивляли мене крізь віконце 
обнімали мене з великою пошаною 
вияви ці я собі пояснювала як могла 
Вкінці я починала нудитися тими сценами 
що їх пускав неначе на повільній плівці 
дух який радіє болем нещасливих 
раптово ситуація міняється на 100 % 
мене виносять з тої гнітючої кімнати 
мостять на запряжену кіньми карету 
найелегантніше звичайно 
та сама дама вдягнена у чорне 
тримала мене всіма силами 
утруднюючи роботу родини 
це був найвеличавіший день мого життя 
бо коли ми їхали крізь місто 
у невідомім мені напрямі 
всі перехожі яких ми стрічали по дорозі 
з великою пошаною знімали перед нами шапки 
честь яку я досі вважаю незаслуженою 
поки не заїхали в малесеньке містечко 
обведене муром як у старинні часи 
щойно там почався справжній спектакль 
який зворушив мене до сліз 
і врисувався в мою пам'ять незатертими знаками 
я маю на увазі ті чудесні промови 
які різні особистості виголошували в мою честь 
та численні вияви любови 
спрямовані до мене з усіх боків 
поки не спустили мене дуже уважно 
до кімнатки в якій тепер знаходжуся 
під тонами квітів 
чекаючи на нові події 

(Спомини труни, 1975) 
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НОВІ ПРОПОВІДІ Й ПРИТЧІ . 

X X V I I I 

Дотримуйтеся вуличних світел 
скільки капостей наносило на цю країну те 
що ми не дотримувались вуличних знаків 
сотні тисяч аварій річно 
багато з яких можна було чудово оминути 
вживши трішки розсудку 
хіба так тяжко зупинити авто 
гальмувати замість натискати на акселератор 
червоне світло видно здалека 
ніхто не оправдається що не бачив 
усі смертні мають одну спільну рису 
брак доброї волі: 
приклякнім як порядні чілійці 
помолімось за невинні жертви 
спричинені жорстокою безвідповідальністю 
п'яних і невротичних шоферів 
зробім обітницю Всевишньому 
завжди коритися Законам Руху 
хто прискорено живе прискорено помре 
краще втратити малу частину 
аніж погуоити все. 

X X I X 

Порада з доброї волі: 
НЕ ПІДРІЗУЙТЕ КУРЦІ КРИЛ 
вони також мають право літати 
є деякі господині 
що вправляють цей диявольський спорт 
краще втратити курку 
ніж вчинити непрощенний гріх 
думаючи що ми спроможні 
поліпшити задум Творця: 
якщо Він у своїй безмежній мудрості 
дав курці крила 
то мусів мати на це всемогутню причину 
хоч нам це може видаватися смішним 
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XL 

Ніхто не може сказати що таке чоловік 
для начальника він може бути невдахою 
для своєї жінки він може бути зводником 
для закону він може бути вбивцею 
що сам собі викопав гріб 

убивцею Господи Боже! 
чи може бути гірше слово 
його повинні вимазати з словників 
на щастя Господи Боже 
для його матері нічого цього не існує 
вона обмиває його своїм плачем 
мріє про нього п'ятирічного 
бачить як він їздить триколесним велосипедом 
потім перше причастя... 
вона ніколи не побачить ножа в його руці 
це неможливе Господи Боже це неможливе 
він був прекрасний духом і тілом 
ніхто не знав його краще за мене 
його засудили на електричне крісло 
ніхто не підійшов закрити його очі 
хто хотів би закривати очі вбивника 
хай будуть відкриті навіки! 
ніхто не пам'ятає де його гріб 
але та яка ніколи не сумнівалася в ньому 
буде далі звати його улюбленим сином 

XLVII 

Чому я не відкрию собі підприємства? 
бо моя релігія не дозволяє 

чому я не реагую коли мене ображають? 
бо моя релігія не дозволяє 

чому я не курю ані п'ю? 
бо моя релігія не дозволяє 

чому я не женюся? 
бо моя релігія не дозволяє 

чому я не ходжу до борделю? 
бо моя релігія не дозволяє 

чому я не ношу зброї? 
бо моя релігія не дозволяє 
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чому я не їм жаб'ячого м'яса? 
бо моя релігія не дозволяє до чорта! 

краще померти з голоду 
ніж ковтати ті огидні сотворіння! 

LVII 
Неможливо зрозуміти чілійців 
ті що залишаються тут 
про ніщо інше не мріють лише про виїзд 
«ця країна нічого не варта» 
ті що виїхали мріють тільки про поворот 
який сенс коли вони не можуть 
богородице іже єси на небесах 
да святиться ім'я твоє 
дозволь їм повернутися на батьківщину 
не дозволь їм вмерти на вигнанні 

(Нові проповіді й притчі Христа з Елькі, 1979) 

Переклад Б. БОЙЧУКА 
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Богдан Бойчук 
ШКАНОР ПАРРА — АНТИПОЕТ І ДИСИДЕНТ 

Вже понад ЗО років Ніканор Парра вважається одним із 
впливовіших і найконтроверсійніших поетів у Південній Америці. 
Походить він з Чіле, тобто з країни, яка народила також таких 
поетів, як Ґабрієля Містраль і Пабльо Неруда. І саме Паррі припала 
доля стати заперечником їхньої пишномовної чи багатословної' 
традиції. 

Парра народився 1914 року в південному чілійському містечку 
Чільян. Виховувався в суворо католицькій і музично обдарованій 
родині. Його сестра Віолета була міжнародно відомою співачкою та 
піснярем, а батько, директор школи, любив грати на гітарі; любив 
він теж випити. Тож музика й алькоголь асоціювалися в уяві моло
дого Парри,— і одного дня він порвав струни в батьковій гітарі, щоб 
змусити його перестати пити. Це був його перший дисидентський 
учинок. 

Паррі пощастило дістати стипендію до найкращої гімназії в Сан
тьяго і там він почав пробувати свої літературні сили в шкільному 
журналі, який заснував із двома приятелями. 

Закінчивши гімназію, Парра вступив до Саньягського 
університету на інженерський факультет. Незабаром перейшов до 
Бравнського університету в С.ІІІ.А. й там переключився на студії 
фізики. Згодом дістав стипендію до Оксфордського університету в 
Англії, де закінчив студії й повернувся до Чіле професором фізики. 

Перебуваючи в Америці, Парра ознайомився з творчістю Волта 
Вітмена,— захоплювався щоденною мовою Вітмена, але йому не 
відповідав вітменівський героїчний тон. Далеко більший вплив мав 
на нього в той час Кафка своїм «чорним гумором» і пасивністю. Зго
дом в Англії він ознайомився з творчістю Т. С. Еліста, В. Одена, 
Л. МекНіса та Дж. Донна. Все ж, найбільший вплив на його стиль 
мали точні науки. Парра почав писати поезії, як математичні фор
мули: «максимум змісту, мінімум слів; економія мови, без метафор, 
без літературних фігур»,— писав він. 

Літературну кар'єру Парра почав кольоритно, драматично і про-
тестно. Він був відомий у своєму містечку Чільян як «оригінал», і 
населення поблажливо приймало, а то й розважалося його 
витівками. Та одного дня приїхала туди Ґабрієля Містраль, лавре-
атка Нобелівської премії. Зрозуміло, що Парру не запросили до 
участи в привітальних церемоніях. Але він усівся спереду й, як 
тільки відспівали національний гімн, вискочив на сцену й почав 
читати поезію, присвячену Ґабрієлі Містраль, яку щойно написав. 
Містраль була так уражена його віршем, що встала в своїй льожі й 
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так простояла до кінця читання. Після того Містраль познайомила 
Парру з впливовими літературними особами в Сантьяго, передбача
ючи в ньому поета, «який досягне світової слави». Так і сталося. 

Парра опублікував досі 15 збірок поезій. Вже в першій збірці По
езії й антипоезії (1954) встановив свій унікальний стиль і кон
цепцію антипоезії, проповідуючи, що поети «зійшли з Олімпу» і 
поезія перестала бути люксусом для старих, а стала абсолютною ко
нечністю для всіх. Об'єктом антипоезії стали буденні речі, мовою 
антипоезії стала щоденна вжиткова мова, а її енергією стала іронія 
та їдкий гумор. Антипоезія Парри виконувала теж соціальну й 
політичну функцію — прямо чи непрямо поет ставав в обороні прав 
людини, був за екологію й проти диктатури. 

Подана хронологічна добірка поезій Парри, сподіємося, дасть чи
тачеві хоч частинну уяву про дорібок і стиль цього цікавого поета. 

Єрмілов: «Рел'єф-конструкція», 1922—23 (?) 
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Мирослава M. Мудрак 
КІЛЬКА ДУМОК ПРО ТРИВАЛІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО 
АВАНГАРДУ 

Звичайно зрозуміння феномену «авангард» в образотворчому 
мистецтві носить за собою поняття про щось відмінне й передове, 
але часто-густо, короткотривале. Мистецькі авангарди спалахують, 
коли обставини сприяють їм на це, але скоро завмирають, коли 
потужні сили гальмують творчий процес. Через таке жорстоке пере
ломлення буйної, але щедрої художньої творчости, багато втра
чається, занедбується, а найгірше зникає навіки. Однак, вслід за 
ним залишаються такі поступові ознаки, таке переосмислення 
мистецької думки, і оздоровлення загально культурного настрою, 
що як не бажалося б авангардний почин придушити, скоріше чи 
пізніше, він знову пробивається на фронт мистецької дії. Тому кож
на спроба насвітлити осягнення авангарду, варта уваги загального 
споглядача. 

Перший огляд українського мистецького авангарду як цілісного, 
одностайного етапу в історії української культури відбувся 
наприкінці знаменного 1990 року під час національно-політичних 
(як і мистецьких) заворушень у східній Європі і Радянському Союзі. 
Цей іще мало задокументований історичний момент, виставка 
«Українська авангарда 1910—1930», відбувся не в Києві, ані в Хар
кові, та навіть і не в Москві, але в столиці Хорватії, у самому 
Загребі. 

Влаштовуючи виставку в Музею сучасного мистецтва в Загребі 
(16 грудня 1990 р. до 24 лютого 1991 p.), бажанням хорватів було 
«заповнити прогалини на мапі європейського авангарду». В понятті 
організаторів виставки, Хорватія як і Україна — це країни, які 
перейшли свої поодинокі етапи цілковитої ізоляції, жорстокого 
від і рвання від живця європейського культурного струменя, з яким 
вони почували себе тісніше пов'язаними, ніж із сусідами, з якими 
їх доля звела. І тому, вже нове покоління музейних діячів знайшло 
почуття, так би мовити, «побратимства в долі» з Україною і 
захистили цей зв'язок показом авангардного руху, в якому знахо
дяться подібності з їхнім власним культурним фронтом. 

Як вже замітили хорвати, український мистецький авангард де
сятих—двадцятих років є характерний тим, що віддзеркалює широке 
та загальне бажання мистецької одиниці стати на культурно неза
лежних засадах, щоб поділитися своєрідним сучасним художнім 
мисленням на рівні зі всіма іншими культурами західнього світу. 
Хорвати теж цього бажали в двадцятих роках. Про це свідчить їхнє 
мистецтво та художня періодика тих років, а головно рев'ю-журнал 
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«Зеніт» (Загреб—Белград, 1921—1926), 
головний орган югославського да-
даїстичного та конструктивістичного 
рухів, редагований Любомиром 
Міцічим. 

Югославський «зенітізм» намагав
ся поставити сильну ідеологію, яка 
обіцяла б щасливу майбутність, ново
го чоловіка, і нове суспільство. Така й 
була підстава українських «панфу-
туристів», котрі року 1922 під прово
дом Михайла Семенка законстатували 
це ж саме в назві свого журналу, «Се
мафор у майбутнє». Серед піддержу-

\ вачів «Зенітізму» (до речі, Олександер 
Архипенко був великим їхнім 
прихильником, хоч не жив на Ук
раїні) як і серед панфутуристів, най
головніший шлях до сповнення цієї 
мети знаходився, зрозуміло, в мистец
тві, як в образах так і в поезії, почав
ши від вільного віршування («пароле-
ін-ліберга» — за словами заснувача 
італійського футуризму Філіппа То-
масса Марінетті) до найбільш ради
кальних течій у мистецтві, які корис
тувалися новою типографією та 
графічним вирішуванням творчої 
проблеми. 

На такі умови й вимоги найбільш 
гамірно зареагувала мала горстка італійських мистців-поетів, ще в 
1909 році. Під проводом поета-маляра Марінетті, футуристи за
явили, що настав кінець мистецтву. Безпощадною критикою почали 
вони ганьбити славнозвісні твори Леонарда да Вінчі, класичні 
фігури, як Ніку Самофракійську, яка героїчно оздоблює головні 
сходи музею Лювру, та всі музеї, як один, включно з науковими 
інстанціями. Все це було викинуто з репертуару мистецтва і таке 
поняття, поширене футуристами, стало почином до прославлення 
нових, так би мовити, «іконів» нового мистецтва, які могутньо 
відбивали б нерв і темпо модерного життя. Отож, на місце «Мони 
Лізи» і всього віковічного культурного здобутку стала машина. її 
гучне, ритмічно повторне клекотіння відчувалося в розбитих 
складах слів в поемах і у, на перший погляд, хаотичних, не
логічних композиціях в малюнках. Фактура життя — елек
трична енергія, шум поспішних автомашин, дезорієнтовуючий 
динамізм міста — вимагав вживання нових мистецьких засобів і ма
теріалів, щоб передати суть сучасного модерного й технологічного 
світу. 

Олександер Богомазов: 
«Трамвай», 1914 

Колекція Дуданова 
та Кашуро 
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Мистці й поети такого авангардного мислення намагалися взору-
ватися на упорядкованій системі машини, бо не знаходили там 
гнітючих людських слабостей, ані сентименту, ні суб'єктивности, 
лише піднесене одушевления об'єктивного, організованого 
індустріального оточення. Такий організуючий підхід затверджує 
ідеологічну підставу авангардного руху. До такого власне прямувала 
фаланга українського авангарду — панфутуристи. Але, як донедав
на мистецтвознавчий світ не був ознайомлений з «зенітізмом», так 
і донедавна, не дуже то багато зналося про українських панфу-
туристів та про головний орган їхньої авангардної діяльности, жур
нал «Нова генерація» (1927—1930), виданий головним чином 
поетом Михайлом Семенком. 

До того Україна не зазнала таких єдиних у своїх країнах вождів 
авангарду як Марінетті чи Міціч, які провадили б цілою її 
динамікою. Не зважаючи на це, не бракувало в Україні такої ж са
мої реторики й запалу поміж окремими мистецькими угрупован
нями. Деклярації і лозунги уквітчали сторінки авангардних жур
налів; диспути й тенденційні статті витворювали атмосферу запе
речливості і мистецької анархії. Отож, говорити про якусь 
одностайність в авангарді не годилося б. Але, хоч би які не були роз
маїті мистецькі течії авангарду, їх лучить одне суцільне бажання 
розхитати заснулі, перестарілі форми і сюжети образотворчого 
виразу, а заступити їх безпосередністю самовияву, який жваво 
перегукується з сучасним. Мабуть найгасливіший був сам Семенко, 
який наслідуючи безкомпромісну позицію італійських футуристів 
видав в 1922 році панфутуристичний журнал під нігілістичним за
головком: «Катафальк мистецтв». Але були ще й інші спроби на 
радикальну переміну в українському мистецтві. 

Початки українського авангарду як такого на Україні сягають ще 
дореволюційних розрухів в царській імперії, коли мистецька 
діяльність малої горстки в Києві, назвавши себе «Звеном», з ху
дожниками Олександрою Екстер і Давидом Бурлюком на чолі, 
влаштували в Києві виставку в 1908 році, в якій між іншими взяли 
участь провідні сили авангарду російського, Михаїл Ларіонов і На
таля Гончарова (вони стали головними сценографами балет-театру 
Сергея Дяґілева в Парижі), а рядом з ними передовий український 
авангардист, Олександер Богомазов. Коли пізніше в 1914 році 
відбулася київська виставка під назвою «Кольцо», то вже тоді Бого
мазов виказався як вдумливий теоретик і практик абстрактної 
форми, впроваджуючи солідну підставу українському мистецькому 
авангарду. До каталогу виставки Богомазов написав вступне слово, 
в якому він констатував: «ми ставимо за завдання освободження 
живописних елементів від сковуючих їх шаблонів... Виступаючи 
тільки місцевими силами, ми тим самим вказуємо на присутність 
творчих сил у нашому городі». Учасники виставки показували неба
чені до того часу стилі, але переважала своєрідність Богомазівської 
манери. Чи це в краєвидах, чи в портретах, стихія Богомазівського 
твору полягає в ритміці всіх чинників мистецького твору. Його 
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Віктор Пальмов: «Село взимку», олія на папері, 1920, 
колекція І. Диченка 

рисунки й малюнки пульсують, резонують рухливістю-динамікою. 
Не порушує Богомазов картинну плоскість, але трактує він її soc одну 
з четверо головних елементів живопису, до яких заключає ще 
«лінію», «форму» і «барву» — все, що потрібне, щоб вхопити мить 
сучасности. 

Майже одночасно, але цим разом в Харкові, повстав «Союз 
Семи», з одного боку представлений так званими «гілейськими» 
футуристами (від назви «Гілея», яку надав Геродот південносхідній 
Україні, коли записував свої подорожі по цих теренах за часів 
старих греків), а з другого боку, майбутніми конструктивістами. 
Репрезентуючи ці поля художнього виразу були Марія Синякова і 
Василь Єрмілов. Синякова, малюючи акварелею, надавала своїм 
творам життєрадісну легкість, нагадуючи райдужну атмосферу 
Матісса чи Гогена. В її творах переплітуються мотиви української 
кераміки і кавказьких килимів, як також образочки перських ста
родруків і загальне якесь волелюбне ніцшеанство, запозичене, ма
буть, від німецьких експресіоністів, з якими, через спілкування з 
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Бурдюками, Синякова була обізнена. Коли взяти до уваги 
харківського мистця Василя Єрмілова, то споглядач находить себе 
на другому кінці авангардного спектруму: в динамічно-конст-
руктивістичній творчості, так званому «Спіралізмі». 

Єрмілов уміло й сміло впроваджував буденщину в своїх творах, 
але увінчував її шляхетністю. В малюнку кистю на полотні звичай
ної булки, наприклад, споглядач відразу пізнає її підбудову; а у 
рельєфній конструкції з вирізаного полірованого металу, відчува
ється палка гуманність. Єрмілов був одною з найголовніших поста
тей серед харківських авангардистів і стояв на модерністичних пози
ціях цілковито відмінних від київських панфутуристів. Коли в Се-
менка панувала «деструкція» форми, щоб дійти до найсвобіднішого 
зоревого й звукового поетичного виразу (гляди поезо-малюнок 
«Сільський пейзаж»: Павло, попаси кор-о-о-ву), тоді Єрмілов базу
вався на солідних підставах «конструкції»; коли Семенко нігілістич
но пропагував руйнування всього, що нагадувало народницький 
сентимент (демонстративно нехтуючи обожанням Шевченка, Се
менко, наприклад, видав збірку своїх поем під назвою, «Мій Коб
зар») , то Єрмілов користувався мотивами традиційного українського 
килимарства в оформленні книжкової виставки в конструктивістич-
ному дусі на всесвітній експозиції, «Преса-Кельн», яка відбулася в 
Німеччині 1928 року. 

Подібно до «зенітізму», що намагався черпати від народних дже
рел і видвигнути течії, які природно виявляли б душу свого люду 
(але в модерністичній формі), так і український авангард розвинув
ся на захопленні чародійною містикою української природи, яку 
передавано експресією пишного кольориту. Оттак творчість Віктора 
Пальмова чи Марії Синякової насичена символічно-екзотичним 
примітивізмом з одного боку, а, з другого, народницькою ду
ховністю, що надає творам немов би переносну силу, вир душі. 
Навіть, хоч лишилося, мабуть, тільки сорок праць Пальмова, його 
писання про теорію кольору й саме його виконання в практиці, да
ють нам змогу збагнути глибину його вкладу в модерністичний 
авангард. Ще молодим хлопцем, Пальмов любувався народним 
мистецтвом, його щирим життєрадісним виразом і гнучкою формою. 
Тому йому було вигідно в середовищі так званих «нео-
примітивістів», які шукали в селянських виробах і в одушевленому 
процесі іконопису, прості форми, різнородний матеріал і пряме, без
посереднє висказання мистецької думки. Одні, як брати Бурлюки, 
робили це шляхом вульгаризованої сюжетности, накидаючи, 
наприклад, на свою канву грудки чорнозему й перемальовуючи їх 
яскравими барвами, а у Пальмова воно проявлялося вживанням зо
лотої фарби, емалії та всякого роду наліпленого матеріялу. 

Фольклорний елемент, що загалом відіграє важливу роль в ук
раїнському авангарді (хоч не завжди внесений живцем) одушевляє 
теж творчість Анатоля Петрицького. В його сценографії працює 
принцип текстильних виробів, в яких перекликуються смуги і паси 
різних барв на горизонтально-вертикальній сітці, а в проектах для 
театральних строїв, пласкі кольори, передовсім червоно-чорні, пере-
штрихуються діягоналею немовби хрестики на вишивці. Отож, 
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окремо, можна сказати, що Петрицький практично підходив до 
авангардної справи, бо у своїх творах він буйно й бадьоро користу
вався живим духом козацького барокко; а бойчукісти робили це ще 
по-іншому, видвигаючи норму старогалицької ікони, стриманою фор
мою передаючи величність духа українського трудолюбивого народу. 

Щоб іще раз зачеркнута різнородність і специфічності в ук
раїнському авангарді, треба згадати про досі маловідому образотвор
чу тенденцію «Електро-організм». В Загребі прийшлося глядачеві 
перший раз боротися з нормальним явищем авангардного чину, а 
саме пристосувати складні ребуси теоретичних постановок до самого 
твору. Така загадочна вправа вступила на арену українського аван
гарду творами й теоретичними писаннями Климента Редька і, як 
було замічено в каталозі виставки, захопила увагу хорватського 
письменника Августа Чезареца. Вона базована на прийомах світла, 
звуку й тепла. Так як «зенітізм» поставив фігуру «варварогенія» як 
зразок своїх намагань — це постать, яка змагалася з'єднати дикі 
(себто пряме, незіпсуте академічною аналізою відбирання до
вколишнього світу) з найвеличнішими можливостями людського та
ланту в сфері високої технології, так і «електро-організм» виявляв 
потенціял двобічного (творчого й одночасно механічного) процесу 
людської дії. Редько, як Міціч (названий батьком концепції «варва
рогенія»), вважали, що зрозуміння фізичної динаміки кінофільму, 
через який проходить світло, де можна практично відділити окремі 
кольори, дає змогу відкрити енергетичну основу кожного об'єкту в 
природі процесом «електрокінетицизму». Очевидно, що така теорія, 
оформлена Редьком в 1922 році, черпає від найновіших винаходів в 
науці, а саме, появлення рентгену, але своєю теорією про «електро-
організм» модерного чоловіка, Редько запровадив нову тематику в 
образотворче мистецтво, і так захистив суміж між найпростішим 
виявом людської істоти і машиноіндустрією. Подібне поняття, хоча, 
мабуть, у більш поетично-ліричному виразі, найдемо у теоретичних 
писаннях (як і в кожному творі) Олександра Богомазова. Те, що 
Редько назвав динамікою «електро-організму», Богомазов, в не-
публікованому трактаті, скінченому ще в 1914 році, під заголовком, 
«Живопис і його елементи», з'ясував як «Ритм». 

«Мистецтво — Довершений Ритм елементів, які його складають. 
Художник — чутливий резонатор, що виявляє їх живописну 

Різність». 
* * * 

Збереження поодиноких творів українського авангарду почалося 
в ранніх 1970-их роках, коли західній музейний світ де-не-де пома
лу починав признавати модерний мистецький дорібок слов'ян. 
Першу хронологію і аналізу цього вкладу описала Валентина Мар-
каде в книжці, виданій у Парижі в 1971 році під назвою «Оновлення 
російського образотворчого мистецтва», до якого спричинилося і ба
гато українців. Наприкінці 1990 року, напередодні першої в світі 
виставки українського авангарду, і як історичний фон до виставки в 
Загребі, вийшла довгождана книжка тієї ж самої авторки під назвою 
на французькій мові, «Арт д'Юкрен» («Мистецтво України»). Це є 
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перша книжка в чужинецькій мові, яка охопила ввесь діапазон 
своєрідного характеру українського образотворчого мистецтва. 

Минуло понад 80 років з тих пір, коли, ще тоді маловідомі, 
Василій Кандинський і Володимир Татлін злучилися з виставочним 
Салоном Іздебського, одеського скульптора, що вже в 1909—1911 
роках показував на українських землях майбутніх рушіїв, фомуля-
торів світового авангарду, між ними італійського футуриста 
Джіакомо Балла, кубістів Ґлеза і Меценжея, як і батька української 
модерної графіки, Григорія Нарбута. А тепер український авангард 
як окрема ділянка українського мистецтвознавства вийшов поза 
межі України, заключаючи тим один, можна сказати, ізольований 
етап свого розвитку. Але, через виставку в Загребі, цей авангард на
решті осягнув те, чого ввесь час продовж свого існування прагнув 
осягнути і нині починає дійсно сповняти свою самонакладену ролю, 
а саме взаємне спілкування з іншими культурами на одній аван
гардній мові. Такі українські та й чужинецькі колекціонери, як 
Б. В'єтрова, Б. Гнатюк, Д. Горбачов, С. Ґриґор'янц, І. Диченко, 
В. Дудаков, Г. Івакін, H. Лобанов-Розтовський, M. Мюллер, Б. Свєш-
ніков і інші, вже раніше пізнали велику вартість українського аван
гарду й старалися забезпечити місце українського авангарду на 
сторінках історії. Завдяки поодиноким родинам мистців і окремим 
колекціонерам, які протягом бурхливих літ зберігали цей доро
гоцінний культурний скарб і документацію про нього, і завдяки 
відданості наміченій справі молодих хорватських мистецтвознавців, 
маємо сьогодні золоту нагоду не тільки розшифрувати складність 
авангардного доробку України, але рівночасно гордо зачислити його 
до признаного мистецтва в цілому світі. 

Михайль Семенко: «Сільський пейзаж», 1922 
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ЧИ ПОТРІБЕН СВІТОВІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ОБРАЗОТВОРЧИЙ АВАНГАРД? 
(інтерв'ю з Ігорем Диченком) 

Духовне відродження українського народу — одна з 
найприкметніших ознак сучасного історичного процесу. Про свою 
всесвітньовідому приватну колекцію образотворчого мистецтва, 
про долю мистців та їхніх творів розповідає киянин Ігор Дичен-
ко — збирач і дослідник. Заголовок цього інтерв'ю став і нашим 
першим питанням до нього. 

— Світова духовна скарбниця, як на мій погляд, не може нехту
вати і найскромнішим внеском,— каже Ігор Диченко,— особливо 
тоді, коликультурні здобутки народу знали страхітливого винищен
ня, як це сталося з українською культурою за часів сталінського 
терору, та й пізніших часів... Нам є що покласти на вівтар храму 
слов'янської та світової культури,— навіть якщо усвідомити, що 
йдеться скоріше про «українську Атлантиду» — черепки, уламки, 
легенди... 

Рік тому я побував на Соловецьких островах, перетворених 
більшовиками на концтабір, де за складом мучеників — найбільших 
інтелігентів того часу — можна було б відкрити один з найкращих 
університетів світу... Виходив стежками, якими, можливо, в ті да
лекі тридцяті простували до своєї смерті в далекій чужині Лесь Кур-
бас, Микола Зеров... Як таке забути, пробачити? Ось і в образотвор
чості — самі «білі», або точніше — червоні плями. 

— Тож у Вашій колекції — спалені сторінки?! 
— Ні. Я маю найбільшу збірку творів бойчукістів. Це, ясна річ, 

невелика частина з того, що створила школа професора Михайла 
Бойчука. Це його малюнок, листи, книжки з власної бібліотеки, 
твори Івана Падалки, Василя Седляра, Антоніни Іванової — усього 
не злічити. Маю чимало творів українського авангарду 20-х років. А 
ще — неопубліковані листи Михайла Грушевського, Софії На-
лепінської... Отже, якщо вірувати в те, що «апостол правди і науки» 
дає нам шанс національного відродження, то вся моя збірка — до 
його послуг. 

— В яких країнах світу експонувалися та публікувалися твори 
з Вашої збірки? 

— Почну з малесенького спогаду. Багато літ тому Віталій Ко-
ротич завітав до мене, ще раз побачив твори українських аван
гардистів і мовив так: «Зараз ці українські кубісти ще не потрібні 



нікому, а через двадцять років будуть потрібні всьому світові». Він 
як у воду дивився. Почалося все з виставки «Москва — Париж», а 
відтак — Токіо, Відень, Будапешт, Москва, Одеса, Ленінград, 
Київ... 

— Хто зацікавився Вашою колекцією? 
— Ось лише кілька імен: Микола Бажан, Чінгіз Айтматов, Вен 

Клайберн, Арам Хачатурян, Олесь Гончар, Сергій Параджанов, 
Ніна Матвієнко, Джеймс Олдрідж, Дмитро Павличко, Тоніно Гуер-
ра... Усіх не злічити. А втім, даруйте за «телеграфний» темп. До 
зустрічі на сторінках «Світовида». 

Оксана Павленко: «Торговка на вулиці», темпера на картоні, 
початок 20-тих років, колекція І. Диченка 
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Ґійом Аполлінер 
ОЛЕКСАНДЕР АРХИПЕНКО 

Архипенко стремить у скульптурі передовсім до чіткої форми. 
Він вибирає образи найабстрактніші, наймодерніші, найсимво-
лічніші і трактує їх по-своєму. 

Його мистецтво повністю вкладається в традиційні норми. По
верховий глядач може цього не добачити, але тому, хто вміє 
розпізнавати, це ясно. 

Новизна Архипенкового стилю на перший погляд заперечує будь-
який зв'язок з мистецтвом минулих віків. Насправді ж Архипенко 
увібрав з того мистецтва все, що міг, і тепер відважно сягає далі. 

Дурні й неуки завжди запевнятимуть, що танго або фокстрот не 
такі естетичні, як звиклі танці, хоч вони, властиво, саме і є вияв 
тієї традиції, якій їх намагаються протиставити. 

З багатовікового досвіду Архипенко засвоїв найсуттєвіше. Його 
творам притаманна внутрішня гармонія, досягнута начебто без на
магання скульптора, що надає елегантної вишуканосте його дивним 
фігурам з разюче відмінними формами. 

Якби треба було звести Архипенкове мистецтво до конкретного 
образу, то я вибрав би розкішно татуїровану принцесу з Маркізьких 
островів, чия шкіра вибілена соком ягід п а п п а майже до євро
пейського відтінку, принцесу, що в нестямі танцює перед вівтарем 
морського бога Атуа канкан, підхоплений чи то від француза мат
роса, чи від злочинця, утеклого з Нової Каледонії. 

Серйозний характер Архипенкових робіт зраджує вплив релігії 
на формування стилю. Без сумніву, його малого тішили сповнені 
наївної віри малюнки, які він розглядав зачудованими, широко роз
плющеними очима. Мене б не здивувало, якби я «довідався, що в 
дитинстві він будував олтарі з коробочок з-під мила та блакитного 
візерунчастого паперу і примощував зверху критий сухозлотицею 
гіпсовий образок Пречистої Діви або іконку котрогось візантійського 
святого та розставляв навколо свічечки в посріблених ставниках. 

Як і в кожного містика, його почуття розвинулися рано. Чи не 
відразу окреслилися й ті риси, що їх можна назвати батьками його 
художньої засади? Він збагнув конечність іти в ногу з часом і 
віддзеркалювати у творах життя нинішнього дня. 

- В його працях помітно раннє захоплення священною наготою 
орієнтального мітологічного мистецтва. Потім вчився він на скульп
турі грецькій. Проте, найсильніший вплив справила на нього скуль
птура єгипетська — чистіша й містичніша за інші,— відкривши 
таємницю пластичности й стилізації. 

Тейтамуанський ієрогліфічний папірус полонив його еротично-
символічним зображенням землі й неба. Живили уяву горорізьблені 
обриси жриць, малюнки ледве прикритих гепардовими шкурами 
богів, постаті алтофор Береніки Евергети і каніфор Арсіної 
Філадельфи чи Арсіної Філопатри, зображення ритуальних танців у 
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Олександер Архипенко: «Соломія», штучний камінь, 
1910, 100 см висота 

могильних склепах Теб та Бені-Гасану. Швидкозмінні видива 
лишали глибокий слід. 

Жорстокі лиця африканських ідолів на барельєфах скельних 
поховань у Бейт Кваллі приковували його зачудований зір; химерні 
пози негрів-полонених на рисунках у знаменитих печерних храмах 
Істамбулу розпалювали фантазію. 

Він розвідує далі, знайомиться з мистецтвом Китаю. Шак'я Муні 
з музею Індійська Палата змушує його визнати поверховість 
мистецтва грецького. 

Картини народження Будди — з бамбукових садів Ке-лан-Гіо — 
та плетениця перевтілень сколихнули його благочестиву душу. Аж 
тепер він прозрів своє покликання й кинувся загарливо ліпити люд
ське тіло. Він зірко приглядається до праць новітніх майстрів, чий 
стиль роботи йому найближчий. На ньому лишає відбиток сенсу
альність фльорентійців; да Вінчі, Боттічеллі, Джованні да Болонья 
мало-помалу відкривають перед ним таємниці ремесла. Помітний 
вплив справляє Жан Ґужон, як і взагалі все пронизане чуттєвістю 
французьке мистецтво XVII ст. з Фальконе й Клодіоном. Від цих 
майстрів він переймає практичні засади, аЛе не пробує їх 
наслідувати. їхні мистецькі осяги всетаки здавалися йому позбав
леними вмісту. Рафінована вишуканість їхніх творів не задовольня-
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Олександер Архипенко: «Червоний танок», 
мальований гіпс, 1913, ПО см висоти 

ла буйну Архипенкову натуру. Він, як і той філософ, схильний був 
уважати, що мудрість варто присмачувати дрібкою глупоти. А тут 
не було нічого поза вправною рукою й показною сенсуальністю. 
Мистецтво, яке оспівувало тілесні насолоди — такі земні, такі 
міщанські, що проти них повставала душа,— не могло задовольнити 
Архипенкове поняття краси. Він прагнув духовости. 

Рушійною силою розвитку Архипенка були в однаковій мірі і по
шуки того, у що б беззастережно повірила його вразлива душа, і жага 
висловити ту віру в конкретнім образі. Невгамовний дух майстра 
здавна бунтувався проти крайнощів різних мистецьких течій. Без
настанна турбота про моральність відштовхувала його, сприймалася 
як наруга над мистцем. У нього виникали бажання, які породжу
вали неспокій; йому відкривалися взаємозв'язки, які викликали 
розгубленість. Релігія цих речей не пояснювала, наука про них мовчала. 
Тоді невситима душа його, прагнуща знання, занурилася в глиб за
бобонних вірувань, всеохопних і заспокійливих. Визначилась основна 
риса його творчої манери: ожили форми, на які досі дивилися зневаж
ливо, громіздкі, пристрасні, неоковирні, а разом з тим досконалі. 

Морське божище з острова Нонки, караїбські Земеси, 
африканські ідоли — вишукані й відворотні одночасно,— хатні й 
лісові боввани,— коротко кажучи, все оте сонмище богів і божків, 
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що символічно уосіблюють сили природи, звабило й полонило його 
нестримну уяву. Він припав душею до їхніх кам'яних кумирень, до 
зображень фетишів і до магічних фігурок, принесених їм в офіру: 
тут і боги війни, і боги плодючости з велетенськими статевими орга
нами, і тендітна жіноча голівка, покладена нещасливим коханцем 
перед божеством любови, і схоплена у знадливій позі давньо-
колишня танцюристка з глибокими очницями й обвислими гост-
рокінечними грудьми, і сила-силенна інших кумирів. 

Споглядаючи ці древні — а, однак, молодші за нас — образи, ми почи
наємо розуміти Архипенка. Він осягнув мистецьку концепцію їхніх 
творців та інтуїтивно відчув, який шлях вона перед ним відкриває. 

Скульптура як наслідування дійсности чи засіб сугестії його не 
задовольняла. У своїх заповітних творах він втілює найпотаємніші 
думки і складає їх на вівтар власних бажань, прислухаючися тільки 
до скромної, дитинно-чистої своєї душі. Він не творить виключно 
ради того, щоб розкошувало око, а радше для того, щоб підшукати 
абстрактну форму для пройнятого забобонами духа. 

Декотрі вийшлі з-під його руки боввани охороняють мистця в 
години смутку, знов інші не дають забути про життя. Є форми, 
навіяні спомином про певне видиво, а другі — про певний жест. 
Архипенкова фантазія, збагачена орієнтальними образами, шугає 
вільно, проте, мистець ніколи не забуває науку своїх європейських 
учителів, що застерігає його від сваволі та єднає з ними добре за
своєним знанням і технічною вправністю, яка ніколи не перерод
жується в самоціль. 

Молодий Архипенко з Росії, що працює в Парижі, прокладає в 
мистецтві нові шляхи. 

Я був свідком, як він починав. Навіть у його ранніх творах мож
на зауважити раптову, хоч і плавку зміну: наче переключили 
важіль коробки передач. 

Архипенко творить реальність, і його праці все більше й більше 
наближаються до ч и с т о ї скульптури. 

Архипенко наділений талантом відбивати синтезу в плястиці. 
Досі за таке бралися тільки наші молоді художники. Тепер доро

га відкрита для духовної скульптури, що поєднує всі елементи 
краси, які наші чуття — в даному випадку зір — здатні сприйняти. 
Сміливі Архипенкові конструкції впевнено, без шуму-галасу пока
зують незліченні можливості цього мистецтва. 

Розмаїті кольори покривають людиноподібні фігури, увиразню
ють їх повніше. Опуклості й доповняльні форми, змішені площини, 
незчисленні ввігнутості й вигну тості,— все це надає конструкції 
живости, скульптурі правдивости. 

Гляньте на його Саломею, що млосно ніжиться в сліпучому 
світлі; на амбілогічні Два тіла; на Тишу, на Червоний танок, де 
життя спрощене, позбавлене деталів. 

Досі — за винятком кількох не в міру крикливих та незугарних 
речей — скульптура була м е л о д і є ю . Архипенкові праці — 
перші акорди г а р м о н і ї . 

Переклад з французької 
Оксани СОЛОВЕЙ 
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Іван Ковач 
ДЖЕРЕЛА ГРІХА ВСЕСВІТНЬОГО 

ЛЕГЕНЕЮ НЕБА 

«Лиш пісня й весна оживлятимуть трупи... 
І. Ковач 

Розлилися кров'ю 
гвоздики,— 
то вечір зайнявся 
вогнями, 
і дише гріб ночі 
безмежною 
легенею 
неба. 
Розлилися кров'ю 
гвоздики, 
неначе початками, 
неначе джерелами 
гріха всесвітнього. 

ДИЯВОЛЬСЬКА КАРТА 

Під вечір 
ми станемо 
піснею, 
розвіяною 
подихом білим. 
Лиш пісня й весна 
ще 
оживлятиме труни 
при важкій, 
олов'яній дорозі, 
в якої початку немає, 
в якої немає кінця,— 
лиш диявольська 
карта, 
що лежить серед неї 
каменем утіхи 
надутим, мов жаба. 
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РАНО-ВРАНЦІ 

Рано-вранці 
суконьки, мов промені, 
непорочні дівчата 
гулятимуть 
під деревом-тополею, 
й не знатимуть 
кого чекають. . 

СПУСТОШЕНЕ ЛЮБОВ'Ю 

Прострілений вечір 
конає у долині, 
збагнув собою 
небозводи. 
Неподалік, 
у виразі крові 
велетень ковтав 
місто, спустошене 
його ж любов'ю. 

НАЧЕ ОЛОВО В ОЦІ 

День, 
мов розрізане слово, 
мов іграшка, 
забута на майдані. 
День — 
наче олово 
в оці. 

ЗАМОРЕНИМ ЗВІРЕМ 

Заплакав горизонт 
гіркими 
прогайнованими 
сльозами. 
І відійшов 
замореним звірем 
світанку 
у безвість. 
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БІЛЕ ДИВО 

Ввечері заблякло 
світіння. 
Стоїш на 
порозі, 
мов свічка. 
Я йду 
і дивуюсь, 
що знову 
під стріхою ночі, 
спопелілою, 
Господь-Бог змайстрував 
біле диво. 

НАДІЯ—НАМИСТИНА 

Стерті надії, 
стерті сліди, 
стерті вагання. 
Коли вітер 
зустріне 
руйнуючий голос 
полудня, 
у поросі, 
возами розбитої вулиці, 
ще лишиться одна 
надія—намистина. 

МОВ ПІСЛЯ СПЕКТАКЛЮ 

Пролетить хмара 
селом 
стрілою з отруєним 
вістрям 
і застряне у груди 
ліщини. 
Зелена ліщинонька 
скличе народ 
на поминки, 
очі небесні 
покриють повіки 
назавжди. 
Хтось збоку 
заплеще в долоні, 
мов після спектаклю. 
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ПАПЕРОВА САМОТНІСТЬ 

Потріскало небо, 
розбилось, мов дзеркало, 
а там, 

вдалині, 
де сьомий день 
чекає восьмого, 
прийшла несподівано, 
зашуміла, мов пам'ять 
розгнуздана, 
паперова самотність. 

БОСОНОГА ТОПОЛЯ 

Зацарював 
полудень, 

розлився широкою 
рікою. 
На тині 
згорів голуб. 
Босонога тополя 
виросла в хвіртці 
тобою. 

КЛУБКОМ 

Червоні тіні — 
край вулиці. 
До грудей ти їх 
горнеш, 
мов квіти. 
А потім, а потім 
розколотий місяць 
клубком яснокрилим 
щезає 

у пазусі білій. 

КАЛЮЖЕЮ 
Завмер вітер 
на хвильку 
в кутику ока 
заспраглого. 
Океани розлиються 
знову 
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тоді, коли 
зле маячіння, 
незграбне 
розпіниться 
калюжею. 

ДЗВОНОМ 

При першій свічці 
слово стало 
півнем. 
При другій свічці 
кінь копитом 
розбив обрій. 
При третій свічці 
ранок впав 
з дерева дзвоном. 

ДЛЯ КОНТРАСТУ 

Звір 
з м'ясоїдними квітами 
поруч. 
Поруч теж небо, 
що впало на землю 
пеленою. 
Ти станеш напроти 
берізкою, 
тією, що її плутають 
з Богородицею, 
для контрасту. 

ГЕРБОВА МАРКА 

Зловиш слово, 
немов метелика 
зловиш, 
й скажеш: 
слово-метелик, 
й скажеш: 
метелик — слово. 
А потім, а потім 
приліпиш його 
до паперу, 
мов рідкісну 
гербову марку. 
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НАЗАВЖДИ 

Ніч вигоріла, 
неначе свічка. 
Стіни впали 
у ноги небес. 
Місяць замовк 
назавжди. 
Під небом — ти, 
немовби крапка. 
Під небом — я, 
освітлений секундою. 

«З ВЕЧОРОМ МАЛЬОВАНИМ В ОЧАХ...» 

В ПОВТОРНІЙ СМЕРТІ 

Загубилось літо в пропастях осінніх, 
наче голка срібна, випало в смерчах, 
і шука дівчина серце в вйсхлім сіні 
з вечором мальованим в очах. 

На хресті кривавім чути стогін ночі,— 
вулиця зітхає й п'є гіркий полин, 
і не бути пісні там, де поторочі 
блудять поміж хмари вицвілих глибин. 

Замість віч лиш вікна й дзеркала вагітні, 
Жмут отруйних квітів, плаче де земля, 
Й проскакали коні щастя, незамітні 
серед трав, що дивляться здаля. 

То між нами відстань спрагла, ненаситна 
нездоланну пропасть знову одчиня, 
то в потворній смерті самота шляхетна 
розтинає небо дике навмання... 
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Оксана Пахльовська 
ЗАМОРДОВАНИЙ ЯНГОЛ 
(З книги новел Координати болю) 

Пам'яті тих живих, які 
лежать мертвими у Биківні 1 

— Ви хочете перейти вулицю? 
— Ні. 
— Але ж Ви стоїте і не рухаєтесь. Ріки крові вже давно стали 

асфальтом. Час і Вам перейти дорогу. 
— Якого кольору в мене пеплос? 
— Пеплос як пеплос. Кольору спаленого житла. Кольору згорілої 

долі, Янголе. Кольору великої біди. 
— Це, напевно, попіл світу осідає на мій пеплос... 
— Мені хочеться погладити Ваші крила. Але боюсь, що Вам буде 

боляче. 
— Ви часто допомагаєте замордованим янголам? 
— Та ні. Коли трапляється. Замордований Янгол — не частий у 

нас гість. Янголи більше невидимі. Тому їх усіх попереїжджало. 
Танками, тракторами, автобусами. 

— Ми нікуди звідси не підемо? 
— Мабуть, ні. Ви ж під асфальтом побачили кров. 
— Раніше мене малювали. А тепер тільки мордують. 
— Раніше, щоб Вас малювати, три дні не їли. А тепер, щоб Вас 

мордувати, три дні їдять. 
— Коли янгола довго мордують, він стає видимий. А тоді вже 

його ніхто не переїде. Ні автобус, ні трактор. Ні танк. 
— Ви так і не сходите з тротуару. Але ж давно тут уже не ріки 

крові. Тут асфальт. Навіть у душі — асфальт. І в пам'яті — ас
фальт. А Ви все боїтеся перейти вбрід оту заасфальтовану ріку. Чо
го? Щоб попелястий Ваш пеплос не змок у крові? 

— Всі думають — асфальт. А воно — кров. Де це ми? Певно, під 
Києвом? 

— А як Ви впізнали? 
— Бо тут дуже страшно. Де ще є на Землі місто, страшніше від 

Києва? 
— Ніде немає такого міста. Це ж місто не де, а під Чорнобилем. 

Отже, могильник. Могильник пам'яті. Могильник віри. Могильник 
честі. Всесвітній могильник майбутнього, Янголе. 
• — Могильник — гарне слово. Чесне. Там всі лежать тихо поруч 
і ніхто нікого не обдурює. А над мовчазними могильниками честі 

1 Ліс під Києвом, де в часи сталінського терору було розстріляно тисячі киян. 
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інші зводять великі і балакучі мавзолеї брехні. Я бачив. З мармуру. 
Щоб брехня була вічна. 

— А Ви й про Чорнобиль знаєте, Янголе? 
— Про смерть я знаю все. 
— А як Ви гадаєте, коли живі не впізнають мертвих, тоді мертві 

впізнають живих? 
— Мертві взагалі все впізнають. І всіх. І тих, хто їх убив,— теж. 
— Янголе, а Ви самі звідки родом? 
— З Держави Смерті. 
— А я? 
— Ви теж з Держави Смерті. 
— Але ж я жива, а Ви — Янгол... 
— А хто сказав, що янголи — неживі? 
— Та ні, я завжди знала, що янголи живі. Я просто думаю, що, 

може, це тоді я — мертва? 
— Ні, не думайте. Ви теж іще живі. 
— А як же ми з Вами в цій Державі Смерті вижили? 
— Бо жили всупереч. Жили навпаки. 
— Ох, але ж і важко так жити! 
— Для всього — важко. А для душі — легше. 
— А як довго ще треба жити всупереч? 
— Щоб вижити — вічно. Якого кольору в мене пеплос? 
— Зараз — кольору крові. Страшно в нас у місті. 
— Страшно. А в якому місті у цій Державі Смерті не страшно? 

Недарма ж вони і прапори собі пошили з крові. 
— Ваш пеплос і справді кольору крові, Янголе. Дивіться, бо 

спіймають Вас — і уб'ють. А як я Вас обороню? І мене уб'ють, тому 
що я бачитиму, як Вас убиватимуть. Щоб свідків не було. Вас 
уб'ють, а з Вашого пеплосу пошиють собі прапори. Яскраві, червоні, 
щоб та Держава Смерті веселіше виглядала. В ній свято за святом, 
а як на святі без прапорів? 

— Еге, Янгола вже не вб'ють. Янгола не доженеш. Хай би всі оті 
прудкі в зеленому в шоломах і з кийками за мною бігли — не доже
нуть. Всіх янголів можна було передавити танками, тракторами і 
автобусами. А замордовані янголи літають швидше, як танки на гу
сеницях ревуть. Та й пеплос мій на прапори їм не підійде — з нього 
ж не капає кров. Ним хіба мертвих укрити можна. Але ж де на
стачиш мого пеплосу на всіх мертвих? Для мертвих у цій Державі 
Смерті треба було б мати такий пеплос, як небесний сувій... 

— Здорожились Ви, Янголе. І думаєте все про сумне... 
— А що я, крім сумного, бачив? Та й здалеку я. Так здалеку, що 

й не видно звідки. Господь звідсіль невідомо де. Каже: і не гляну 
вже більше в той бік. Каже: не дивитимусь, щоб не вмерти. Але я 
зразу зрозумів, що це Київ. Бо тут поїзд іде по кістках. Я чую рев 
поїзда і хрускіт тих кісток. Значить, це Київ. 

— Заждіть, Янголе. Хіба збудували на тих кістках вокзал, як 
хотіли? 
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— Там мертвими лежать живі. А ті мертві, котрі їх убили, 
живуть і досі. 

— Просто міські влади хотіли на тому місці побудувати додат
ковий вокзал. Ніби й нічого особливого. Треба ж якось вирішувати 
транспортну проблему. 

— Я бачив, як їх стріляли. Заощаджували кулі, а може, просто 
вже не вистачало куль, і тому їх ставили по двоє, по троє, і однією 
кулею прошивали зразу кількох. Там, у землі, лежать черепи — ба
гато черепів, гори черепів,— дивляться один на одного і не бачать, 
а в кожного однакова дірка в потилиці від кулі. 

— У Вас зовсім перебиті крила, Янголе. Такі, здається, сильні й 
молоді, а ніби викручені й потрощені. 

— Дорога важка. Земля, коріння, кістки і черепи. Це янголів 
коли мордують, то викручують їм крила. Щоб не літали. Щоб не 
були янголами. А паркан там був зелений. 

— Ви справді чуєте гуркіт поїзда? 
— Я навіть бачу обличчя машиніста! 
— А який він із себе? 
— У нього порядне добре лице. Усміхнене і кругловиде. І він 

вправно і впевнено веде свій поїзд. Бо знає, що крізь гуркіт його 
поїзда ніхто не почує хрускоту кісток. 

— А якщо Ви скажете живим, що Ви чуєте хрускіт кісток їхніх 
батьків і дідів,— може, вони до Вас прислухаються? 

— У локомотива сильніший свисток, як у янгола голос. 
— Вам зовсім потрощило крила. А були ж вони білі. 
— Були. Але паркан був зелений. Його звели, щоб за ним було 

простіше убивати. А тоді як заведуть мотори у машин, мотори як 
заревуть,— не чутно ні пострілів, ні зойків. Майже не чутно. Тобто 
як хто не хоче чути, то йому й не чутно. 

— А люди? Невже ж там поруч люди не жили?! 
— Що ж — люди? Жили. І поруч. І не поруч. Жили, але не чули 

і не бачили. Хрестились і одвертались, але не чули і не бачили. А 
потім і їхня черга приходила. І їх звозили в той ліс. І їх стріляли 
між деревами. Тоді інші не чули й не бачили. Ті, хто вже не 
хрестився і не одвертався,— а дивився, і все одно — не чув і не 
бачив. А той, хто вчора не чув пострілів, хіба сьогодні почує хрускіт 
кісток під колесами поїзда? 

— Вони, мабуть, просто боялись, ті люди. От і не чули. От і не 
бачили. 

— Чим більше вони боялись, тим більше їх гинуло. Тому що бо
ятися — значить загинути. А того, хто не боїться, навіть куля зля
катися може. 

— Ви дуже втомились, Янголе? У Вас такі важкі повіки, мовби 
Ви довго плакали. Не дні, а роки. А століття. 

— Іноді їх звозили туди закатованих або вже постріляних. Тоді 
з тих машин із критим верхом лилася кров. Отак і їхали через усе 
місто машини — і через усе місто лилася кров. А люди завішували 
вікна і лягали спати. І темні будинки із сліпими вікнами стояли над 



ріками крові. І тут була ріка крові. Потім вона загусла в асфальт. 
Тут весь асфальт у цьому місті, всі його вулиці, і площі, і провулки 
були потоками крові. І не тільки в цьому місті. І в інших містах. 
Кругом. На те вона й Держава Смерті.. 

— Якщо Вам важко згадувати, то не треба. Мабуть, янголам лег
ше мовчати. Надто багато бачили. А зараз тут все-таки — дерева і 
сонце. І під асфальтом крові не видно. Не згадуйте! Сьогодні вже ж 
не так, як учора. 

— Звісно, що ні. Хто ж каже, що так? Вже ж не кістки валяють
ся серед каміння і не черепи витикаються з-під землі. Гладенько 
все. Ні сліду. Але Ви тихо гляньте трохи вбік. Там інший паркан, 
зовсім недалеко звідси,— бачите? А Ви знаєте, що за ним? 
Свинарник. Там відгодовують свиней для тих, хто врядує в Державі 
Смерті. Бо, мабуть, їм потрібні якісь особливі свині. Кращі. Не такі, 
як для людей. І от же, хто врядує? Нащадки тих, хто оце тут 
стріляв. Але вже все втихомирилось. Вам пострілів не чутно. 

— А Вам, Янголе? 
— Мені — чутно. І свинарник мені — видно. Вітер подме — і 

дух смердючого болота опадає на траву, що росте над мертвими. 
Але нащадки тих, хто стріляв, значно добріші. Не такі жорстокі. 
Під'їдять свинини — та й подумають: а як би його перепланувати 
місцевість, щоб людям і сумне більше не згадувалось, і їздили вони 
куди тільки забажають... Держава Смерті велика. А може, буде ще 
більша. На півсвіту. На цілий світ. А поїзду яка різниця — по 
рейках їхати чи по кістках? 

— Таке Ви щось страшне говорите, Янголе... 
— Я кажу те, що бачу. Бачу страшне, то й кажу страшне. 
— Ви й мовчите, то страшно Вас слухати. І страшно дивитися 

Вам у очі. В них страждання на тисячі літ, Янголе. А гніву — на 
вічність. Ви не вмієте прощати? 

— Бог казав: за кожне вбите ними життя Земля, що їх носила, 
горітиме тричі. 

— Не Земля винна! А може, винна і Земля... І дерева. І люди. І 
сонце винне, що тоді світило. І всі винні. І все живе в цьому 
винне — все живе і суще винне в тому, що дало себе перемогти 
смерті. Мабуть, треба не вміти прощати. 

— Простити можна лише за себе. Але за інших прощати — гріх. 
Найтяжчий гріх. Смертний. Бо простити — значить забути. А якщо 
сьогодні забути те, що було вчора, то те, що було вчора, станеться 
завтра. Всі будуть думати, що то вже інша якась ніч. А то буде ніч 
та сама. І так само чорна. І так само кривава. 

— Але ж пам'ять не витримує такого пам'ятати! 
— Хай витримає пам'ятати таке. Щоб не довелося пам'ятати 

гірше. Бачу: тут зібралися люди. Це, здається, у вас називається 
«мітинг». Янголи таких слів не знають. Вони живі слова знають: 
свічка, сльози, пам'ять, Мати, Бог... Але нічого. Я кажу: в обличчях 
тих живих, що оплакували мертвих, я впізнав обличчя тих 
мертвих, яких оплакували живі,— чому? Ті ж мертві так до остан-



нього й не знали, що вони — жертви. Думали: це помилка. Ось за
раз про них зрозуміють, що вони ні в чому не винні, і відпустять їх 
додому. А у цих — живих — печать смерті на лиці,— ніби вони 
прийшли пом'янути тих, хто вже загинув, а побачили під землею 
себе. Якого кольору в мене пеплос? 

— Не знаю, якого кольору Ваш пеплос. Душа дивиться крізь 
сльози і кольорів не бачить. 

— Напевно, мій пеплос кольору землі і крові. Крові і землі. Я все 
думаю, що людей катували, а часом і стріляли у підвалах палацу, 
який називається Жовтневий. І революція у них була Жовтнева... 

— Це, може, збіг якийсь? 
— Та ні, мабуть, навпаки. Іноді тих людей, абияк пострілявши 

їх за зеленим парканом, добивали багнетами. А іноді й так 
залишали, закопували напівживими. І тоді земля над ними во
рушилась. 

— А мені б хотілося знати, якого кольору сьогодні очі в тих лю
дей, що це бачили, чули — і не сказали жодного слова. Не пов
стали. Не захистили. Мовчали. 

— Ніякого. Ніякого в них кольору очі. Очі без очей. А ті, що тоді 
убивали, мали дві уніформи. Одну, щоб убивати,— вона була 
забризкана кров'ю. І тому вони, пострілявши людей, ішли в лазню. 
І виходили звідти вже в новій уніформі. Чистій. З лискучими пого
нами і рипучими чобітьми. Обсмикували на ходу уніформу і йшли 
кожен у своїх справах. 

— Цікаво, а чому ж так довго потім про цих і не згадували? На
томість знайшли інших злочинців. Сказали: о, це хіба ми? Це не 
ми. Це прийшлі. Це нацисти. А ми хіба нацисти? Ми не нацисти. 
Ми їм навіть пам'ятник поставимо! 

— Кому, нацистам? 
— Ні, Янголе. Вони поставили пам'ятник тим, кого вони вбили, 

і написали, що їх убили не вони, а навпаки — нацисти. Щоправда, 
вже після того люди все-таки прийшли до тями, бо не хотіли 
загинути знову. І тому змусили їх написати, що то саме вони 
вбивали, а не нацисти. Тоді вони написали і сказали: так, але ж то 
була просто помилка! Буває... А взагалі проблем нема, бо помилку 
вони усвідомили і виправили. 

— Значить, вони гірші від нацистів. Бо не знають, що смерть 
виправити не можна. І ще таке: коли кусає чорна гадюка, вона не 
прикидається барвистим метеликом. Навіть скажені пси, коли ко
гось роздирають, то вже роздирають по-справжньому, як скажені 
пси, але не доводять, що, перекусивши людям горло, вони хтозна як 
їх ощасливили. А то істоти найстрашніші, що вбили і звернули на 
інших. Що вбили — і не знають, що вбили. І знати не хочуть. їх 
треба стерегтися. Від них треба відселити людство. І щоразу, як з 
того краю, де вони живуть, подме вітер, то треба купатися в ріці й 
сушити на сонці крила. Бо й вітер звідти буде отруйний, з чумою. 
А крила не люблять чуми. Перестають літати. 

— Янголе, а де ж після них знайдеш тепер неотруєні ріки, щоб 
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скупати крила?! Там же як не радіація, то хімія. А як не хімія, то 
фекалії. А як не фекалії, то знову радіація! 

— І то правда. Янголам якось легше. Гульк — і нема мене тут. 
А з іншої галактики глянеш у бік Землі і подумаєш: та ні, такого не 
могло бути. Це мені просто наснився кошмар. І не Держава одна, а 
вже ціла Планета Смерті, а над нею — прапори, прапори, пра
пори... Прапори, пошиті з крові. 

— А як Ви гадаєте, Янголе, — ті, хто вбивав, навіть Бога не бо
ялись? 

— Так Бога ж боїться лише той, хто має душу. Бо знає, що рано 
чи пізно стане перед Богом. Тобто перед Совістю стане. Отже, душу 
мають тільки люди. 

— А ті хто такі? 
— Вже ж таки не люди. Але й не звірі, Боже упаси! Бо в кожного 

звіра є теж своя душа. Навіть у вовка. Він якщо й вовк, то лише 
тому, що Бог його таким створив. І якщо він, скажімо, вовк, то й 
інші вовки для нього — вовки, а не вороги чи друзі вовків. А тих 
Бог не створював. То — випари темряви. Чад з осушеного Болота 
Смерті. Чорне зерно, з полів Антисвіту. Де не посій — Чума 
вродить. 

— Як Вам здається, Янголе, а може, все ж таки був серед них 
хоч хтось один, хоч хтось другий, хто розумів, що відбувається? 

— Не могло бути серед них ні одного, ні другого! Вони були 
всуціль — вони. Єдиний голос, єдиний рев, єдиний морок. Єдиний 
мозок, єдиний шлунок. Ніде не починались і ніде не кінчались. 
Клубочились і звивались, поглинаючи самих себе. 

— Страшно, Янголе... 
— Кажу: то випари темряви. Зерно Чуми, зсипане у світ з 

диявольського ковша. От і вродила чума. Тільки це Чума Червона, 
а ще була Чума Коричнева. У цих зірка — чом не красиво? Небо, 
зорі... А в тих свастика — теж гарно. Знак Сонця. Подобалось їм усе 
величне. І красиве подобалось. Чим щось гарніше — тим з більшою 
насолодою вони його нищили. Швидко сходило на крові те отруйне 
бадилля. Господи! Господи, крила мені болять! Господи, повіки мені 
болять... Господи, де ж Ти є, що так мені болять від сліз повіки? 
Втомився дивитися на смерть... Господи, Ти чуєш? Я втомився. Я 
втомився дивитися на смерть! Якого кольору в мене пеплос? 

— Кольору жаху, Янголе. Кольору жаху перед минулим. Перед 
теперішнім. Перед прийдешнім. 

— Вони ж не були кимось. Вони навіть не були ніким і нічим. 
Але ж вони дуже були! Нікого і нічого не повинно було бути — тому 
що були вони. Скрізь, де не глянеш,— вони. Вони, вони, вони! Вони 
були своїм небуттям у межах здорового глузду. Чим менше було 
глузду — тим більше було їх. А чи ж можна переконати в чомусь 
випари темряви? Це все одно, що стати посеред зачумленого міста і 
сказати голосно і переконливо: Чумо, спинись! Де твоя совість? Чи 
маєш ти душу? А чи не бачиш, скільки люду мертвого лежить?!. То 
чума — що? Тільки пройде крізь тебе, дихне — і скипиться твоя 
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чиста кров у чорну отруту, і ляжеш ти на гори трупів, і ховати тебе 
буде нікому... 

— А Ви, Янголе, там були і все бачили? 
— У них так рипіли чоботи, що не чутно було, як стогне земля. 

А щоб вона не ворушилась, її утрамбували. Через те й вокзал хотіли 
будувати. Щоб не дістати було вже мертвих з-під землі. Щоб не 
впізнати. Щоб не прочитати їхні імена на напівзотлілих речах. Щоб 
не поховати їх у окремих могилах — а щоб змішалися їхні кості, 
щоб обнялися між собою безформні скелети, і щоб не було імен, і 
пам'яті щоб не було... А рідні щоб згадувати боялись. А рідні щоб 
казали: та ні, хіба ж була в мене мати? А батько? Батька теж не 
було. І сестер не було. І братів тим більше. А дітей, так і зовсім не 
було. Може, й були, але я не пам'ятаю. Та й не повинен пам'ятати, 
бо вони якщо й були, то, напевно, були ворогами. Чиїми? Не знаю. 
Ворогами, і годі. От і добре, що ви їх вчасно вбили. І тепер в мене 
нікого нема. А є в мене ви. І є в мене — як воно, оте чорне слово? 
Ага, партія. Так от, є в мене тільки партія. Одна-єдина. На всі віки. 
Сонце погасне, а партія буде. А отже, буде в мене світле майбутнє. 
А отже, ордени й медалі за віддану мою працю для вас. За суче моє 
мовчання для себе. Це вітрам хай перехоплює подих від нечутного 
стогону землі. 

— Негоже янголам уживати такі погані слова... 
— Це які погані слова я вжив? Коли я сказав «суче мовчання» 

чи коли я сказав «партія»? 
— Обидва. 
— А гоже янголам дивитися на такий поганий світ?! Якого ко

льору в мене пеплос? 
— У Вас пеплос кольору кривавої ночі. У Вас пеплос кольору 

тиші над мертвими. У Вас пеплос кольору порожнечі над живим 
цвинтарем. 

— Від тої стрілянини і тих трупів змертвів ліс. І птиці його 
покинули. Бо де було їм співати? Але ж і летіти куди їм було, якщо 
кругом убивали? От і полетіли собі світ за очі птиці, які були ще 
живі. Забрали пташенят і полетіли. То тільки люди до всього вміють 
призвичаюватись. А птиці мусять тікати з Держави Смерті, щоб не 
вимер пташиний рід. Тому над нами вже ніхто не співав. І не пла
кав ніхто над нами, бо й не знав, куди ми поділись і чи можна за 
нами плакати... Не плакав і не співав ніхто над нами. Не співав і не 
плакав... 

— Янголе! Над ким це — над вами?! 
— І не співав ніхто й не плакав над нами. Не плакав і не співав... 

Якого кольору в мене пеплос? 
— У Вас пеплос кольору пеплосу. І у Вас таке ясне лице, ніби Ви 

бачили Бога. 
— Звичайно, я бачив Бога. Я побачив Його, коли моя вагітна 

Мати впала, застрелена, лицем додолу. Вона ще довго не вмирала. 
Над Нею були мертві і під Нею були мертві. І з тисячі горл убитих 
на Неї лилася кров. І Вона стогнала від того, що вмирала, замість 
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того, щоб стогнати, народжуючи мене. І Вона вмирала довго, 
обнімаючи в собі мене. А мені вже не було як народитись. І не було 
де. І не було навіщо. І тоді я побачив Бога. Він плакав. Так плакав, 
що за Божими сльозами вже не було видно Божого світу. 

Марія Синякова: «Вигнання з раю», 
акварель, 1920—21, колекція І. Диченка 



Марко Павлишин 
КАНОН ТА ІКОНОСТАС 

Ще не всі повернулись, але і пішли ще не всі. 
Наталка Білоцерківець 

Мета цієї статті — зафіксувати, як виглядають з одного, можливо 
ідіосинкратичного, західнього кута зору деякі риси літературного 
життя на Україні сьогодні. На етапі, коли, після п'ятьох десятиліть 
відносної нерухомости, ортодоксальні поняття про культуру нарешті 
втратили свою авторитетність, хочеться приглянутися до ме
ханізмів, через які створюються нові судження про літературу й ко-
лолітературний світ. 

Мої спостереження беруть до уваги стан справ зокрема на Ук
раїні не тільки через те, що він сам по собі цікавий. Літературний 
канон і система цінностей, на якій він базується, захиталися в 
цілому Радянському Союзі завдяки скасуванню, або, точніше, 
модифікації політичних імперативів, які раніш визначали функцію 
культури. На Україні, як і в інших неросійських республіках СРСР, 
загальне полегшення мало два основні виміри: в додаток до загаль
ної політичної лібералізації настало і певне захитання в 
ієрархічному визначенні відношення між Росією і не-Росією як сто
сунку між центром і периферією, метрополією і провінцією, 
столицею і колонією. Розгляд процесів, що відбуваються далеко від 
центру, отже, може бути кориснішим для проникнення в суть 
справи, ніж більш традиційне зосередження уваги на культурі 
колишньої метрополії. 

Вихідним пунктом для наших роздумів може послужити 
незвичайна (бодай у західньому розумінні таких справ), але 
симптоматична подія. Йдеться про Володимира Дрозда — прозаїка, 
який втішається чималою повагою і вважається одним із тих дебю
тантів 1960-их років, які тоді ввели в українську літературу новий 
суб'єктивний тон і ускладнили її естетичні амбіції. У 1989 р. Дрозд 
не тільки взяв на себе ролю упорядника ювілейного (до 50-ліття) 
двотомного видання своїх Вибраних творів, але й сам написав довге 
переднє слово. Як розуміти такий жест? Поперше, виглядає, що 
Дрозд бажає взяти під власний контроль рецепцію свого творчого 
доробку і навіть визначити умови своєї канонізації. У цій спробі він 
представляє себе однозначно як автора для періоду гласности, хоч 
на поверхні проголошує незацікавленість модними сьогодні 
політичними критеріями критичної оцінки і стоїть несподівано 
близько до позиції «мистецтво ради мистецтва»: «І якщо я, готуючи 
«Вибране», нещадно бракував чимало власних сторінок, то це не від 
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зайвої скромності, а від тверезого розуміння, що не все з написаного 
мною художньо вартісне»5. Але досить ясно, що його вибір 
вифільтровує всі оповідання, повісті й романи, які віддавали кеса
реві кесареве (головно речі, що написані в «застійних» 1970-их pp.). 
У збірці фігурують якраз найбільш антикесарівські його твори, 
сердиті сатири на радянське життя і його неминучі моральні комп
роміси. Виключено роман-біографію про революціонерку XIX 
століття Софію Богомолець, натомість включено роман про бюрок
рата в подобі вовкулаки 2. 

Свідомо конструюючи себе, Дрозд відбиває склад думки, який 
протилежний букві попередньої догматики, але який не дуже 
відрізняється від неї своїм духом. З одного боку, письменник демон
стративно відмовляється зберегти вчорашню пропаганду, як 
частину його вкладу в скарбницю культури. З другого боку, цим 
жестом він складає зброю — очевидно, навмисне — перед вимогами 
сьогоднішньої ортодоксальности: він виявляє бажання йти на
зустріч концепції, що «література має допомагати кардинальним 
процесам перебудови»3. Очевидно, було б дещо більш доброзичливо 
розглянути селективну самоканонізацію Дрозда, як частину декон-
структивістського проекту, який полягав би в усвідомленні напруги 
між творами, написаними з метою отримати офіційне благословен
ня, і творами, написаними за іншим задумом. Ігноруючи перші й 
антслогізуючи останні, Дрозд підриває офіційну ієрархію передглас-
ного часу, ставлячи в центр те, що раніш було на периферії. 

Написавши власну передмову, Дрозд подав ще й інший, особ
ливо важливий, сигнал: він висловив своє надовір'я супроти громади 
критиків, натякаючи таким чином, що вона некомпетентна вислов
люватись про його творчість. І дійсно: установа критики виявила 
себе спроможною реабілітувати репресованих і штучно забутих 
письменників і вбудовувати їх в існуючий канон, але, як правило, 
вона показала свою неспроможність видалити когонебудь з канону. 
Соцреалісти і їхні товсті романи згадуються, як і раніш, якщо не з 
пієтетом, тоді все ж таки в неперебудовано схвальному тоні, у 
таких канонотворчих контекстах, як історичні огляди й педагогічні 
матеріяли. 

Спостерігачеві ззовні приходять на думку різні причини, 
соціальні й історичні, чому справи не могли б представлятись 
інакше. Поперше, немає недавньої традиції негативної критики, яка 
б не була рівночасно доносом. Після того, як у 1930-их роках 
насильно припинено справжню дискусію над темами культури, а 
натомість заведено критичну одноголосність під партійним контро
лем, негативна оцінка мистецького твору могла бути тільки 
ідеологічною, і таким чином була однозначною з нападом на спро
можність автора працювати й відносно вигідно жити, а то й на його 
фізичну безпеку. У такій ситуації не дивно," що критики загалом 
зустрічали кожен твір млявими шаблонними похвалами (за «гу
манітарний пафос»,, наприклад), і деколи вдавались^до невеликого 
репертуару обережно неідеологічних загальних' місць невдоволення: 
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стиль, скажімо, надто багатослівний і (або метафоричний, психо
логія непереконлива, тощо. Але, як правило, критика ставилася 
безмежно толерантно до посередностей. Ця звичка продовжується і 
сьогодні, оскільки критики, позбавлені теоретичної милиці марксиз-
му-ленінізму, не відкрили нових критеріїв для критичних оцінок. 
Цю проблему часто бачать самі критики, але це не означає, що її 
вже через це легше розв'язати. Одне з найвиразніших формулювань 
наслідків цієї ситуації знаходиться в статті Івана Дзюби «Два крила 
і... безкрилля» (1987): «Критикові нав'язувалася роль ліфтера, який 
має підносити (чи підводити) літературних апаратчиків, літера
турну номенклатуру на висоту класиків» 4. 

Подруге, типова для СРСР централізація під одним авторитетом 
споріднених родів фахової діяльності! привела до того, що в побуті 
письменники й критики постійно наштовхуються одні на одних. 
Живуть вони в тих самих будинках, відпочивають у тих самих 
літфондівських пансіонатах творчосте, постійно зустрічаються на 
вечорах, читаннях, відкриттях, пленумах, форумах, за круглими 
столами, в редколегіях, тощо, які складають значну частину життя, 
як письменників, так і критиків. І хоч такий надто частий контакт 
плекає серед них почуття раздратованости одних одними, він, кон
такт, все ж таки утруднює одному членові цього клюбу виступити 
надто гостро проти іншого. Негативні рецензії на письменника з 
певним стажем бувають настільки рідкісними, що вони сприйма
ються як сенсації. 

Потрете, структура успадкованого радянського суспільства, і 
зокрема його освітніх установ, не перестала відтворювати й 
підкреслювати потреби конформізму й участи в дисциплінованій, 
навіть авторитарній, системі суджень. Виявилося, що гласність ста
ла стимулом, не так для індивідуальних оцінок чи для критичного 
плюралізму й різноголосся, як для монофонічного хору опозиції 
яка, входячи в конфронтацію з колишньою офіційною сферою, 
прагне стати новим авторитетом. В іншому місці я порівняв 
розвиток опозиційної громадської думки з рухом військового фрон
ту: ніхто не бажає бути надто далеко попереду лінії боїв, але й ніхто 
не хоче відставати від неї, бо спереду ще читає небезпека смерти від 
руки ворога, а ззаду — вже вірогідність, що тебе сприймуть за боя
гуза чи дезертира 5. Установа історії літератури, оскільки вона про
явила себе в шкільній та вищоосвітній педагогіці і в нових писаннях 
про періоди і про авторів, що їх щойно реабілітовано, не утвердила 
права індивіда — скажімо, студента — відкривати для себе персо
нальний відгук на нові об'єкти пізнання. Навпаки, вона від початку 
намагалася створити альтернативний, але відразу авторитетний, 
образ історії літератури, який доповнятимуть результати зусиль 
окремих критиків чи студентів просто як ампліфікації чи додаткові 
докази заздалегідь узгодженої загальної тези. Літературно-педа
гогічний естаблйпмент сприйняв гласність, в першу чергу, не як 
можливість створити нові і різні прочитання літературного процесу, 
з протиставлення яких могла б виникнути дискусія, а як заклик 
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написати нові підручники з історії української літератури. Таке 
припущення, що в освіті необхідна однозгідність, неминуче привело 
до делікатного питання про ідеологічний відтінок нових підручни
ків: як ревно вони повинні віддзеркалювати наново легітимні вимо
ги українського національного самоствердження, і наскільки, якщо 
взагалі, вони мали б зберігати апарат понять вчорашньої епохи. У 
часі писання цих рядків у провідному журналі українського літера
турознавства появляються «сторінки підручника» 6. Але швидкі 
зміни в політичних настроях справляють труднощі для нових ка-
нонізаторів, співавторів «сторінок»: розділ підручника під заголов
ком «Українська художня ленініана» міг бути оголошений, як річ 
зовсім нормальна, ще в серпні 1989, але в квітні 1990, коли його 
було надруковано, відчувалась уже потреба відмежувати його від 
редакційної думки вступом і післясловом. Сам журнал у міжчасі 
перейменувався з Радянського літературознавства на Слово й час. 

Не дивно, що в культурі, яка зорієнтована на одностайність, по
гляди, підперті традицією, мають чималу інерцію. У критики, дещо 
розгнузданої гласністю, вистачило енергії, щоб таки повернути в ка
нон донедавна заборонені тексти. Більше того: журнали навіть 
почали конкурувати між собою в їхньому намаганні друкувати най-
радикальніші тексти: після появи повного діапазону безпечніших 
речей, вийшли і «Україна чи Малоросія» Хвильового, і окремі поезії 
Василя Стуса 7. Але не стало снаги для того, щоб грунтовно 
прорідити канон, який виник після 1934 р. згідно з формулою соц-
реалістичної літератури. 

Наслідок такий, що дві потенціяльно цікаві можливості культур
ної переорієнтації зовсім не розглянуто. Не взято до уваги можли-
вости радикально нового канону, який просто відкинув би майже 
всю соцреалістичну продукцію, зберігаючи з неї тільки окремі твори, 
позначені (випадково) атрибутами, які вкладатимуться в якусь нову 
схему цінностей. Таким чином можна було б визначити нове генеа
логічне дерево гідних творів, яке проростало б крізь модернізм 1920-их 
і 1930-их pp., крізь певних домашніх і діяспорних письменників і 
поетів 1960-их pp., до сьогоднішнього дня, де така традиція могла б 
стати й логічним початком, і канонічним орієнтиром, для сучасної 
літератури. Відкинуто, як ми вже показали, теж другий варіант: 
обійтися зовсім, бодай тимчасово, без поняття канону. Якби це тра
пилось, міг би настати період культурного міжвладдя, під час якого 
можна було б переглянути й наново оцінити успадковану літера
туру, і могли б з'явитись нові оцінки, базовані на різних теоретич
них фундаментах. Кінець кінцем могла б виникнути нова консенсу-
альна схема, або могло б назріти переконання, що можна дуже про
дуктивно обійтися без авторитетних узгіднень у сфері культури. 

Натомість реалізувався найгірший з усіх можливих сценаріїв. Як 
тільки воскресають колись високо оцінювані, а потім заборонені, 
літературні твори, їх розташовують серед тих посередностей, що 
тюрять старий канон. Позбавлені колишнього контексту критичних 
суджень, які визнали їх першорядними, реабілітовані тексти кооп-
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туються тим же каноном, який виник впродовж п'ятдесятьох років 
офіційного заперечення їхньої вартосте. А нова публіка навіть не 
бачить, як ці тексти протестують і пручаються в своєму новому ото
ченні: на «сторінках підручника», про які була мова вище, мо
дерністів 1920-их і 30-их років представляється вчителям (для пере
дачі поколінню гласносте) в моментах їхньої добровільної, стра
тегічної або вимушеної леніноманії, а цікавих поетів Гео Шкурупія 
і Євгена Плужника обезцінюють, ставлячи їх поруч таких сірих 
рядовиків, як романісте Іван Ле й Петро Панч. 

Соцреалісти (нема де правди діти: такими вони є) Михайло 
Стельмах і Олесь Гончар зберігаються на «Сторінках» на їхніх попе
редніх п'єдесталях високої пошани. їх далі позитивно коментують 
такі критичні етюди, очевидно канонотворчі за наміром, як вступ 
Віталія Дончика до книги Діалектика художнього пошуку: 
літературний процес 60—80-их років, збірник статтей у виданні 
Академії Наук УРСР 8 . Правда, найвпливовіший український 
літературний критик періоду гласности, Микола Жулинський, не 
включив ні Стельмаха, ні Гончара в свою збірку літературних порт
ретів Наближення (1986) 9. 

Випадок Гончара повчальний. Від 1946 p., коли вийшов перший 
том його Прапороносців, він користувався статусом першого серед 
рівних в українській літературі. Але його безперевна присутність у 
каноні — це не результат самої тільки інерції. Є конкретні 
ідеологічні причини, чому Гончар не може не фігурувати в каноні 
1990-их pp. Як відомо, Собор, розкритикований при кінці 1960-их, 
відкрив аналогію між загроженим природним середовищем і загро-
женою національною самосвідомістю, і його тріюмфальна 
реабілітація 1986 р. співпала з утвердженням обох цих пекучих 
питань у сфері політичної дискусії. Наново виданий 1988 p., Собор 
став миттєво взірцевим текстом . Є й інші аспекти політичного зна
чення Гончара, які зміцнюють його місце в каноні: як людина чима
лої громадянської хоробросте й моральної порядносте, він був одним 
із перших, що виступив відверто в обороні української мови й куль
тури, визначаючи позиції, які ввійшли як майже самозрозумілі в 
плятформи Руху та інших виразників українського культурно-
національного відродження 1 1. Коли на початку 1990 р. з'явилася 
парляментарна опозиція, Гончар на сторінках преси оголосив свою 
підтримку для найвойовничіших її членів. За таких умов зовсім зро
зуміло, що розглядати роман Гончара з наміром деканонізувати ав
тора було б крайньою неґречністю, тим більше, що авторитети, які 
могли б узяти на себе таке переоцінення, самі стоять близько ядра 
Руху і мають політичну користь з Гончаревого патронату. 

Вже не раз було звернуто увагу на те, що серед найбільш 
видимих діячів Руху, парламентарної опозиції, Товариства Ук
раїнської Мови та інших організації! хвилі відродження, є саме 
поети й письменники (Драч, Павличко, Яворівський). Більше того: 
чимало з організаторів, активістів і публіцистів рухшського напряму 
працює професійно в культурі чи в гуманітарних науках, зокрема в 



літературознавстві. Так виглядає, що політичний естаблішмент, 
який сьогодні в процесі становлення —- ще колишній літературний 
естаблішмент. Можна вже тепер побоюватися, що цьому новому 
естаблішментові буде не менш тяжко розрізнити між політичним і 
естетичним схваленням, ніж це було для реакціонерів і застійників 
1970-их років. Тим більше, міг би додати скептичний споглядач, 
оскільки склад осіб, про яких треба висловлювати судження, не ду
же й змінився від того часу. Ті самі творці авторитетної думки схва
люють тих самих знаменитостей культури, хоч з інших причин. Са
ме це є контекст, який запевняє продовження позитивної оцінки 
творів Гончара, і який задалегідь унеможливлює оцінки в стилі 
мюнхенського критика Івана Кошелівця: зараз після появи Собору, 
Кошелівець привітав відносну відважність письменника, але за
судив твір як позначений вадами, типовими для соцреалістичного 
роману 1 2 . 

З'єднання в одній особі письменника й політика, і потреба, так 
би мовити, авторизувати останнього, вийшла на користь художніх 
репутацій важливих політичних особистостей. Тяжко розділити 
літературний і політичний компоненти в сучасних оцінках, 
скажімо, Дмитра Павличка; те саме стосувалося Бориса Олійника 
перед тим, як він втратив на популярності серед рухівських кіл. 
Спостерігається також явище ретроспективної авторизації: поети-
політики сьогодні в пошані входять у списки поетів-шістдесятників, 
хоч у 1960-их роках їх, як правило, туди не зараховували. Один із 
засобів включення в канонічну серію — це список, який має 
риторичну силу надати гідність групи усім її членам. У Віталія 
Дончика, наприклад, зустрічається таке речення: 

Найяскравіше новаторський дух, нові уявлення про покликання 
літератури проявилися в поезії шестидесятників В. Симоненка, 
М. Вінграновського, І. Драча, Б. Олійника, В. Коротша, Р. Тре
тьякова, Б. Нечерди та Д. Павличка й Ліни Костенко, які дебю
тували в 1950-их роках... {єтор. 10) 

Василь Голобородько та Ігор Калинець тоді ще до канонічної 
серії не входили. 

Дотеперішні мої спостереження стосувалися деяких рис і про
цесів формування канону. Сам характер канону і його функція в 
суспільстві залишилися досі поза нашою дискусією, і вимагають 
тепер уваги. Нижче стане очевидним, що термін «канон» 
вживається тут умовно, престо тому, що він прижився в західньому 
літературознавстві. Але дійсно «канон» — це не найбільш влучна 
метафора для того радянського (і потенціально пострадянського) 
явища, яке нас цікавить. Поняття «канону» в літературній дискусії 
Заходу існує по аналогії з поняттям біблійного канону: групи книг, 
визнаних церквою як надхненних Святим Духом. У західній 
дискусії діє припущення, що об'єктом канонізації є, в першу чергу, 
тексти. Коли на Заході беруться змінювати «канон» (наприклад, 
поширювати його, щоб він не виключав голосів упосліджених 
груп — жінок, чорних, імігрантів, колонізованих народів), такі 
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зусилля стосуються в першу чергу книг. «Відкривати канон» озна
чає, як правило, переконувати читачів, зокрема студентів 
літератури в університетах, прочитати тексти, з якими вони б 
інакше не мали контакту. Канонізація раніше неканонічних текстів 
впливає на звички читання і на видавничу й педагогічну діяльність. 
Як правило, на Заході зміни в каноні не бувають стимулом для за-
гальногромадських зрушень і таких ритуалів, як перейменування 
вулиць, причеплення меморіальних дощок, чи перепоховання заму
чених поетів, як це буває в СРСР. 

У Східній Европі об'єктом пошани в літературі часто був не так 
текст, як особа, чи, точніше, сукупність біографії письменника, його 
творів та історичної ролі. Існують культи письменників — Пушкіна, 
Толстого й Достоєвського в Росії, Шевченка, Лесі Українки і Фран
ка на Україні, Купали і Коласа в Білорусі — які своєю спро
можністю викликати пієтизм і ритуал не мають еквіваленту на За
ході. Літературна канонізація в Радянському Союзі приймає форми, 
які в дечому нагадують канонізацію церковного святого. 
Письменник (особотекст!) посідає місце в серії собі подібних особо-
текстш, яку більш корисно розглядати, не як канон, а як псоностас. 

Іконостас спрямовує увагу вірних на святу особу, її чесноти, її 
значення і її зв'язок з центральною ідеєю спасіння. Саме особа на
дає значення атрибутам особи, в тому числі і текстам, які нею 
асоціюються. З такої перспективи не текст (скажімо, Драча чи 
Яворівського) виправдовує зацікавлення автором, хоч текст і сам по 
собі може бути цікавим. Навпаки: зацікавленість вірних в авторах, 
як особах, поширюється також і на тексти, які вони написали. 

Коли доводиться словами визначати своє ставлення до постатей 
в іконостасі, критика не може бути для такого зусилля найбільш 
природним жанром. Критнчне зіткнення передбачає традицію, яка 
наголошує текст, інтенсивне читання якого витворює враження 
діялогу і навіть рівностн між текстом і читачем 1 3 . Іконостас, на
томість, вимагає агіографії — стилізованої біографії, яка скла
дається з елементів, взятих із відносно невеликого резервуару чес
нот, конфліктів, випробувань, перемог, виправдань і мучеництв. 

За розвинутого сталінізму, і знову в 1970-их роках, у писаннях 
про літературу, зокрема в енциклопедійних статтях, біографічних 
довідниках та загальних історіях, агіографічний стиль був панівний. 
Історія літератури зводилась до вічного повернення розповіді про те, 
як (чи не той самий?) ідеологічно витриманий автор пише (чи не 
той самий?) ідеологічно витриманий твір. Це, очевидно, сьогодні 
змінилося. Існують уже нові біографічні мотиви, які сигналізують 
позитивну оцінку критика чи історика (книги, заборонені цензу
рою; недопущення до друку; деформація редакторами; конфлікти з 
владою і КДБ, навіть ув'язнення). До того ж, біографії самі стали 
більш індивідуальні, наповнені фактами, реалістичні й оживлені. 
Іконостас, видно, еволюціонує від свого візантійського різновиду до 
бароккового. Змінюється також центральна ідея спасіння, яку він 
ілюструє: вона вже не має нічого спільного ні з безклясовим 
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суспільством, ні з щасливою сукупністю злитих націй під благород
ною егідою великого російського народу. 

Українська літературна дискусія, як уже сказано, не вибрала 
шляху іконоборства, який би він не був визвольний чи, з другого 
боку, небезпечний. ї ї результатом виявилося доповнення іконостасу 
новим ярусом щойно канонізованих. Старі ікони залишилися 
приблизно в тій самій ієрархії, як і раніш. Часом у членів іконостасу 
з'являються раніше непомічені атрибути, які символізують донедав
на єретичні ідеологічні нахили. Правда, декого з тріском виломлю
ють з іконостасу. Таке трапилось з Олександром Корнійчуком, яко
му сьогодні закидається ідеологічну причетність до сталінізму. Він, 
мабуть, став козлом відкуплення, пожертвування якого відвертає 
увагу від гріхів багатьох. 

Яка доля нових членів іконостасу? Звичайно, їх заморожується в 
нерухомих позах, як і всіх інших. Реабілітованих з 1920-их і 
1930-их pp. — Винниченка і Хвильового, Зерова, Драй-Хмару і 
Филиповича, Олександра Олеся та багатьох інших — трактується, 
принаймні покищо, як святі об'єкти. їхні прізвища шанується, час
то шляхом включення в довгі списки знедавна шанобливих прізвищ, 
розповідаються їхні житія, записується характер і неминучий 
результат їхнього конфлікту з радянською владою. Друкуються їхні 
твори, або вперше після довгої павзи, або в більш повних виданнях. 
Але дуже мало говориться про їхні тексти. 

Можна б твердити, що ще занадто рано в хронології лібералізації 
для таких дискусій: сьогодні ще треба збирати, редагувати й вида
вати матеріали . Дійсно, це важливо. Але тенденція «іконостазу-
вати» не заохочує розвитку продуктивної дискусії над найцікаві
шими літературними текстами, які мають потенціал бути сприй
нятими, як щось далеко більше, ніж просто симптоми їхньої доби. У 
відновленій традиції є тексти, спроможні стати вихідним пунктом 
для ґрунтовних роздумів над питаннями культури, як це трапилось 
навколо Фавста, Мадам Боварі, Рабле чи Безплідної землі Еліста на 
Заході. Серед таких текстів є, безперечно, творчість Василя Стуса, 
поета надзвичайної сили й невловимосте, який і здивував, і захопив 
українських критиків на Заході 1 5 . На Україні, спершу демонізова-
ний і замучений режимом (його смерть у листопаді 1985 падає вже 
на початок доби Горбачова), Стус нарешті зазнав канонізації: не як 
текст — коли пишуться ці рядки, обіцяне видання «Лалімпсестів» 
ще не вийшло, появилося в журналах тільки декілька добірок його 
поезій — а як символічна особа. Його агіографію доповнило перепо-
ховання його тлінних останків у Києві 1989 р. 

Хоч дискусії останніх років довкола канону (чи іконостасу), 
здається, ще не подали українській культурі оживлюючих стимулів, 
не без значення є певна еволюція в їхньому національному вимірі. 
Від періоду сталінізму, всіх вірних у культурних храмах не
російських республік навчали шанувати іконостас у російській 
церкві поруч як найвеличніший, найпрекрасніший, найтонше вико
наний і духовно найбільш надхненний з усіх: як шедевр, у 



відношенні до якого іконостас у власному храмі міг бути тільки 
блідою копією. Коли з'явилися кардинальні тексти гласности в 
російській літературі (Діти Арбату Рибакова чи Печальний де
тектив Астаф'єва), чи в російськомовній конструкції культурного 
централізму, відомій під назвою «радянська багатонаціональна 
література» (Плаха кіргізького письменника Чінгіза Айтматова), 
вірні в не-Росії оплакували відсутність подібних творів у власних 
святинях 1 6 . Цей жанр скарги — принаймні, що стосується ук
раїнської літератури —- вичерпався десь 1988 p., паралельно з 
іншими змінами в культурному процесі. Відкриття оригінальної й 
амбітної поезії й прози, останньої зокрема в журналі Прапор, 
зменшило базу для почуття культурної неповноцінности. Зростання 
важливости місцевої (української) політики підбудовувало самовпев
неність і свідомость власної автономії серед членів культурної еліти, 
які складають, як уже сказано, також і нову політичну еліту. 
Можливо, теж, поволі стає ясно, що порівняння колонії з метро
полією, яке випадає, річ ясна, на некористь колонії — це продукт 
імперіалістичної ідеології і, як такий, повинен бути розмаскований. 

Іконостас, отже, є могутнім засобом переконування. Він безпосе
редньо стимулює уяву, його легко показати школярам (а вони його 
легко запам'ятовують), і, що важливе, він стверджує, а не ставить 
під запит. Не тяжко збагнути, чому літературним критикам не за
хотілося його зачіпати: він є символом стабільносте в культурній 
системі, в якій чимало іншого знаходиться в стані непевности. Він 
вміщає в собі об'єкти національної гордости і служить процесові 
національно-культурного самоусвідомлення. Таким чином, він є 
корисним елементом національно-державних світоглядних схем, які 
знову починали активізуватися в не-Росії. Крш цього, стабільність 
іконостасу чи канону є в інтересі його творців, які в дійсності є чле
нами не так нової, як самоперевихованої, гвардії. Хто з них написав 
ще перед гласністю каноностверджувальні книги, не радо бачитиме 
їх на смітнику історії. 

Ми можемо тут тільки заторкнути складне й цікаве питання про 
взаємодію радянського й діяспорного канонів. Після Другої світової 
війни кілька потужних критики, серед них Юрій Шевельов та Юрій 
Лавріненко, створили альтернативний канон української літератури 
1920-их і 1930-их років, представляючи його як модерністський ка
нон читачам українських журналів і альманахів, які з'явилися в 
другій половиш 1940-их років у західніх окупаційних зонах 
Німеччини. Цю лінію продовжувала Українська літературна газета 
(1955—60) і її спадкоємець, журнал Сучасність (від 1961), які 
ставилися прихильно до модернізму і, зокрема через полеміку Івана 
Кошелівця, негативно до соцреалізму. Діяспорні видання творів з 
цього альтернативного канону зміцнювали систему суджень 
еміїрантських авторитетів, які завершили свою канонізаторську 
діяльність на початку 1960-их років своєю високою оцінкою Нью-
Йоркської групи поегів-модершстів і, майже рівночасно, поезії 
«шістдесятників» на Україні. Про емігрантський канон можна було 
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тепер твердити, що він об'єднує всі твори української літератури, 
які мають мистецьку вартість і стоять у традиції, цінності якої ма
ють коріння в класиці і можуть бути відновлені авторами, 
звільненими від ідеологічних деформацій радянської культури. Та
кож стало можливим твердити, що в Києві, не менше, ніж у Нью-
Йорку, існує легітимна українська культурна традиція, яка є просто 
частиною західньої традиції і яку можна збагнути, вживаючи кате
горії, знайомі для західньої культури. 

Чи такі амбіції, частіше висловлені підтекстуально, ніж відверто, 
але спеціяльно очевидні в антологіях 1 7, були виправдані? Відповідь 
на це велике й цікаве питання мусить залишитися поза рамками 
цієї праці. Тут досить зазначити, що, коли в середині 1980-их років 
радянські вчені змогли користуватися західніми публікаціями, 
правильність еміграційних суджень про українську літературу була 
просто прийнята. В багатьох випадках книжки, друковані на Заході, 
вживалися в підготуванні нових радянських видань. Aie якщо 
позитивні оцінки західньої критики про творчість репресованих 
прийнялися як правильні, негативні західні реакції на велику 
частину радянської літератури суцільно ігнорувалися. Рівночасно, 
критика на Україні поставилася так само поблажливо до української 
діяспорної літератури, як і до домашньої продукції. Толерантний су
проти стилістичної спадщини соцреалізму, літературний естабліш
мент почав друкувати в своїх журналах не тільки амбітні твори тих 
авторів-емігрантів, що їх апробували в Нью-Йорку й Мюнхені, але 
й багато таких, кого емігрантські законодавці зігнорували або 
відкинули як маловартісних. Несподіваний результат такого 
всесприймання може виглядати, крізь західні окуляри, як приклад 
своєрідно українського постмодернізму, який, через зближення 
високої культури й сантиментально-тривіяльного кічу, примушує 
нас переоцінити наші системи культурних суджень. 

Канонізатори-емігранти досягли свого зеніту в 1960-их роках. 
Репрезентативною книгою цього періоду була збірка Шевельова Не 
для дітей (1964) 1 8 . Наступна генерація українських літературних 
критиків, яка працювала головно в північноамериканських універ
ситетах, не часто займалася питаннями літературної вартости, зок
рема у відношенні до офіційно апробованої літератури сучасної Ук
раїни. Це був наслідок, не тільки непривабливости соцреалістичних 
писань для критиків, інформованих в силовому полі Нової Критики 
та структуралізму, а й небажання виступати з оцінками, які для ко
лег могли б виглядати занадто антирадянськими: бажаючи всякою 
ціною зберегти наукову непорочність і респектабельність, ця гене
рація уникала всякого натяку на позиції, які могли б бути сприйняті 
як націоналістичні. Загалом, вона відмовилася від самої тематики 
сучасної української радянської літератури, воліючи займатися 
літературою доби барокко, XIX століття і 1920-их років. її члени не 
були байдужі до українських національних прагнень, але їхня не-
байдужість була приватна і звичайно не переливалася в публікації 
чи публічні виступи. Оця група, однак, з необхідності! стає 
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частиною нової громади українських інтелектуалів, яку я хотів би 
назвати «льояльною множиною», щоб відрізнити її від льояльних 
однин, які донедавна існували обабіч залізної заслони, Льояльну 
множину покликав до життя кінець холодної війни і збільшені 
можливості спілкування між членами колишніх протилежних 
ідеологічних таборів. Саме льояльна множина кваліфікована й 
покликана грати провідну ролю в дискусіях довкола канону, які 
лежать попереду. Новий колектив складають люди дуже різного 
виховання, але спільного інтересу. їхній інтерес, незалежно від то
го, чи він ґрунтується на соціальних реаліях, чи зформований в уяві 
на ідеологічних основах, полягає в поборюванні маргінальности 
української культури, яка є або об'єктом їхніх професійних 
зацікавлень, або сферою, в якій вони заробляють на хліб насущний. 
В обох випадках, українська культура — це місце, в якому або до
вкола якого вони шукають визнання. У їхньому інтересі є створення 
неколоніяльної України вдома і немаргінальну картину України в 
уявленні світу. В їхньому інтересі, зокрема, створити неколоніяльну 
українську культуру, яка може сама добиватися престижу на 
світовому ринку культури, замість того, щоб нерухомо перебувати в 
силовому полі імперського центру. Льояльна множина складається з 
людей, що працюють в галузях науки, культури й освіти Сходу й 
Заходу і мають певне розуміння не тільки власного культурного се
редовища, а теж середовища колег з другого боку колишнього во
доділу. Льояльна множина твориться реально в процесі взаємних 
наукових і творчих подорожей і відряджень, на міжнародніх конфе
ренціях, у Міжнародній Асоціації Україністів, у спільних 
видавничих проектах, а також і на сторінках «Світо-виду». 

Барбара Гернстайн Сміт висловлює думку багатьох учасників 
недавніх дискусій про культурну й естетичну вартість, коли вона 
оголошує нераціональним поняття про об'єктивну систему 
естетичної вартости, незалежну від оточення. Всі можливі уявленна 
про естетичну цінність, а тому й усі канони, виходять з інтересів, 
потреб і спроможностей, тих осіб, акі співдіють у процесі визначен
ня цінностей і творення канону 1 . 

Існували суспільства, в яких однозгідність стосовно вартости бу
ла така загальна, що оцінки, базовані на прийнятих цінностях, 
виглядали як твердження про іманентні риси суджених творів. Ра
дянський Союз у його сьогоднішньому стані культурного й 
політичного бродіння до цих суспільств не належить. Там, бодай у 
сучасному моменті, зв'язок цінностей з інтересами, які вони 
виражають, очевидний. Оскільки існує льояльна множина зі 
спільними й відвертими інтересами, вона теж може виразити свої 
інтереси в системі суджень, поклавши таким чином основу для но
вого канону. Новий канон міг би послужити рамою для культурної 
орієнтації, яка б замінила, нарешті, колоніальний іконостас. Як на
гадує нам Френк Кермод, «канон — це те, що повстанці збираються 
окупувати» 2". Однією зі стратегій дла створення нового канону мо
же бути поєднання можливостей східніх і західніх членів льояльної 
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множини. З одного боку — і це, очевидно, найбільш раціонально 
робити в Україні — повинно відбутися збирання субстанції 
літературної традиції повністю і без цензури. З другого боку, 
тексти, що творять традиційний і доповнений канон, треба б піддати 
новому прочитанню, вживаючи сьогодні доступні методи 
літературної аналізи, зокрема такі, що кладуть наголос на розма-
сковування мітів та ідеологій. Слід же перевірити, що саме в успад
кованому каноні спроможне створювати резонанс у новій 
інтелектуальній і культурній атмосфері. 

Безперечно, треба бути обережним, щоб процес переоцінки не став 
простим накиненням нового канону, породженого з західніх метод 
і оцінок, і навантаженого їхніми ж ідеологічними передумовами. 
Але для осягнення не-колоніяльної культури необхідно припинити 
теперішнє репродукування й поширення соцреалістичного іконо
стасу. Це іконостас наповнений предметами й цінностями, існу
вання яких треба зафіксувати як історичний факт, але його продов
жене авторитетне функціонування протилежне інтересам льояльної 
множини. Розвиток серйозної і гострої літературно-критичної 
практики, натомість, допоміг би зліквідувати паралельне існування 
двох видів критики, що їх спостеріг Іван Дзюба 1987 p.: одного — 
публічного, схвального й підлабузницького, і другого — часто про
дукованого тими ж критиками стосовно тих же об'єктів — не
офіційного, але принизливого і презирливого 2 1. Ні один, ні другий 
не спроможний освічувати читацьку публіку, або виховувати 
літературний смак. 

Проблема виражається в рядку поезії Наталки Білоцерківець, 
який творить епіграф цієї статті: «Ще не всі повернулись, але і 
пішли ще не всі» . Тут мовиться, мабуть, про повернення репресо
ваного шляхом реабілітації, і про те, що й серед нерепресованих 
були такі, що гідні уваги. Але рядок можна прочитати й інакше: де
що із того, що ми сьогодні маємо, давно належить минулому. 

1990 
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«Роман-застереження Собор», Слово і час, ч. 4, 1990, crop. 39— 
40. 

1 1 Див. зокрема виступ Гончара на IX з'їзді Спілки Письменників 
України, 5.6.1986. 

1 2 Кошелівець, «Про Собор Олеся Гончара», Сучасність, ч. 8, 1968, 
crop. 62—74. 

1 3 Про різницю між східнім і західнім поняттями тексту й автора, 
див. Юрій Шевельов, «На берегах хроніки поточних подій», Су
часність, ч. 11, 1989, crop. 70—89. 

1 4 Обговорення часової структури періодів лібералізації в культурі 
подає Katerina Clark, «Rethimking the Past and the Current Thaw», 
у кн. Glasnost in Context: On the Recurrence of Liberalizations in 
Central and East European Literatures and Cultures, ред. Marko 
Pavlyshyn (Нью-Йорк: Berg, 1990), crop. 1—16. 

1 5 Див., наприклад, Марко Царинник, «Поверення Орфея», перед
мова до збірки Стуса Свіча в Свічаді (Мюнхен: Сучасність, 
1977), сто. 7—20; Богдан Рубчак, «Перемога над прірвою», Су
часність, ч. 10, 1983, crop. 52—83; і Юрій Шевельов, «Трунок і 
трутизна», вступ до збірки Стуса Палімпсести (Нью-Йорк: Су
часність, 1986), crop. 17—58. 

1 6 Див., напр., виступ М. Слабошпицького в Літературній Україні, 
11.9.1986, crop. 3. 

1 7 Див. зокрема антологію Координати, упор. Богдан Бойчук і Бог
дан Рубчак, 2 томи (Мюнхен: Сучасність, 1969). 

1 8 Юрій Шерех, Не для дітей (Нью-Йорк: Пролог, 1964). 
1 9 Barbara Herrnstein Smith,, Contingencies of Value: Alternative 

Perspectives for Critical Theory (Кембрідж, Масачусетс: Harvard 
University Press, 1988), зокрема crop. 30—53. 

2 0 Frank Kermode, «Canon and Period*, у його кн. History and Value: 
The Clarendon Lectures and the Northcliffe Lectures 1987 (Oxford: 
Clarendon Press, 1988), crop. 114. 

2 1 Дзюба, «Два крила і — безкрилля», Літературна Україна, 
19.2.1987, crop. 6. 

2 2 Цитовано в статті: Олександр Гриценко, «Поети довгої зими», 
Прапор, ч. 2, 1990, crop. 159. 
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Олег Лишега 

лис 

Ще день такого сонця, 
І можна буде спати у лісі... 
Попереду, в кінці березової алеї 
Вертаються з нічної роботи 
На Глеваху дві жінки... 
Поволі обходять понад край глибоку калюжу, 
І одна таки оглянулась: хтось знов 
Понуро плентається... 
Але ще далеко... чужий... 
За звислими аж до землі ліщиновими сережками 
Не видно більше нікого... 
Вже не бояться — як тут заверещати, 
То з крайнього двору почують... 
Вчора у мурашник при дорозі 
Хтось кинув ведмедя чи пса... 
Якусь волохату цяцьку... 
І ще видніеться вухо, 
Решту вже засмоктали... 
Видно, хтось ворожить... 
Недавно тут були розтрушені клаптики 
Чийогось листа чи угоди — 
Роздерті дрібно-дрібно... 
Так яструб якось на самоті 
Потрощив щось мале, 
Любуючись спіднім білосніжним пухом... 
Вчора виходжу на згарище — 
Все вже пригасло, і лише з одної купини дим... 
Довкола звуглені сучки хрумтіли, 
Як попечені собачі ребра... 
Підходжу ближче: очманілі мурашки 
Падають і падають в обвалену яму, 
Здавалось, з усього лісу... 
Поволі розгріб зверху попіл, 
Засунув усередину руку, 
І там, між обірваних волокон, 
Намацав притихле, ще гаряче серце... 
Знов самогубство... 
Мені здається, хтось в Києві 
На другому кінці лісу так само ворожить: 
Я повертаюсь звідти мертвий... 
На вулицях частіше бачу неживих... 
Подаю руку, мені всміхаються... 
Відсовуються в метро трохи вбік, 
І разом перепливаєм Велику Воду, 
Лише зблисне на горі Лавра... 



Раз на чотири дні там ночую, 
А вдень гуляю у монастирськім саду... 
Комусь, видно, не подобається, 
Що топчу над Ближніми печерами 
Молодий ряст... 
Певно, ті дві жінки так і подумають: 
Якийсь чужий завмер над мурашником 
І ворожить, недалеко від тої глибокої 
Ями, як іти на Глеваху... 
Що можна іще подумати?.. 
Що він шукає давні гори?.. 
Чи хоч тіні тих гір?.. 
Малим до них було недалеко... 
Трохи ясніші за хмари... 
А як смеркало, на тім самім місці 
Над ними спалахувало щось... 
Більше за зірку... 
І якось вибрався, сам... 
Над вечір зайшов у густіший ліс, 
Між молоді вільхи... 
То вже був чужий край... 
Я роздивлявся і не міг Пізнати... 
Починалися мочари... ', 
І десь може за двадцять кроків 
Перед собою за вільхами 
Бачу голого чоловіка... немолодого, 
І колись, видко, повного, 
Бо зовсім бліда, аж біла шкіра -у-
Звисала на ньому... 
Він сидів у мурашнику, на високій купині, 
І дивився якось вбік... 
Трохи блискучими... може, заплаканими очима... 
Скривив губи, але ніби всміхався». 
Шия і обвислі груди : ••"« 
Були вимащені якимось слизом... 
А на лиці свіжий, майже дитячий рум'янець... 
Чи сп'янів від мурашиного оцту?.. 
Мені здалось, він може вбити, 
Як почує, що хтось підглядає... 
Підглядає, як він скидає стару шкіру. 
І я кинувся назад... 
О, знову зграя червоних гладких курей 
Заходять сміло між сосни... 
Все глибше і жадібніше... 
Жуки в гарячці вивалюються з горла... 
Очманілі по зимових норах черви 
Ще довго звиваються у кишках... 
Всюди розпорпані мокрі ями... 
А так хотілось десь тут полежати на сонці... 
Дивно, вони нічого не бояться... 
їхні півні закликають далі і далі... 
Але зараз — якби хто побачив мене тут, 
За сосною — що б подумав?.. 
Чого він тут ховається?.. 
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Ще один втік?., втік звідти?.. 
І не хоче вертатися?.. 
Ховається зарослий по лісі... зголоднів... 
Через окіп, що символічно відгороджував 
Насипом ліс від людей, 
Повагом перебрались дві білі квочки, 
Роздуті на вітрі... 
За ними, позіхнувши, із залізної брами 
Вийшла розповніла баба 
У попелястій пуховій хустці... 
Зішкрібує граблями землю... 
Несподівано підняла голову в мій бік 
І вишкірилась до лісу, 
Голосно чмихнула, відганяючи когось... 
Спалахнув старий бур'ян, 
Дим заслонив її двір... 
І тут недалеко, з-за диму 
На насип вийшло щось... 
Тонше, але вище за курку, 
Якийсь сизо-зозулястий павичик... 
Але хвіст не тягся по землі, 
А стримів, як тупий саморобний ніж... 
Він заглянув через усі дерева, 
І наші очі зустрілись... 
Ніжне, ясне підгорля ворушилось у вітрі... 
Пух довкола округлого дзьобика... 
Щось схоже на заріст під носом у хлопця... 
І відразу опустив голову, 
Розглядає під сосною молоду траву, 
Нагріту сонцем глицю... 
Я стріпнув мокрі, кислі долоні від мурашок 
І поволі піднявся... 
Вже нема що робити тут, 
Над цим мурашником... 
У тіні ще пахло морозом... 
Я відходив далі, глибше, 
Не відриваючись від тої освітленої галяви, 
Де похитувався його хвіст... 
І знов піймав його погляд... ясний, як сльоза... 
Він вдавав, що не бачить, 
І ніби щось ковтає ослаблим горлом... 
Заяскрівсь лісовий аґрус... 
Довга ожина ще гола і холодна... 
Може, глибше, туди ближче до Боярки, 
По ямах ще закляк сніг... 
Хоч там, де він пасся, 
Мали, здавалось, вже розцвісти суниці... 
Там далі — соковитіший, давній ліс... 
Я заплющив очі і тихо відходив... 
Але він не йшов за мною... 
Може, боявся тіні... 
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Ярина Тудорковецька 
ІРИСИ 

Я дістала Іриси в кошичку від сусідки, яка жила по другому боці 
Планети і вирощувала свої городи. Вона принесла мені Іриси для 
мого Городу, якого я ще не зовсім знала: мені впало тільки у вічі, 
що одні рослини уступаються другим з дороги. Що є босі рослини з 
біленькими та ніжненькими стопами, а є й такі, що взувають че
ревики, щоб скоріше ходити. Та всі, достеменно всі, бояться взутих 
у чоботи. Вони бо маршують зеленими колонами і розкладають свої 
зелені обличчя горизонтально, або підносять їх угору і там закида
ють свої великі зелені шатра. 

Я зразу зігнулася над корінцятами Ірисів. Вони лежали в кошич
ку зовсім відкриті, без пеленок, і навіть розплющили очі, здивовані, 
наче шукали в мене подовгастої, вологої,груді або зеленого пупа. 

Я усміхнулася, і мій усміх обняв їх, наче сповинув у синьозелену 
поживу, що плила безплатно з колокружної безконечносте, перемі
шана промінним сяйвом, що виходило з великого Золотого Ока, яке 
приплющувалося, то розширялося. Отже, мій усміх не різнився від тієї 
умовносте, яка створювала Буття, піклуючись його продовженням. 

Іриси навіть сміялися весело, коли я їх укладала у лігвище, з 
уважністю, щоб не придавити їхніх всмоктувальних органів. До 
речі, їстивного я не варила, воно своєю зеленосиньою безугавністю 
само достосовувалось до Ірисових волоконних засобів. Іриси розсма-
ковували дні й ночі, золотисті струмені та великі краплини, що 
стікали упрост з вологих чарупок неба. 

Все те, одначе, зовсім не применшувало вимогливосте Ірисів що
до моєї сталої присутносте, бодай поблизу них. 

Так, наче б моя присутність мала особливість, яка всесутньо 
приласкавлює все непов'язане, страхітливе, що сюрчить не
певністю й недовір'ям. І, що більше, дає пречудесну допомогу 
зробити перший крок, другий, і ще піднятися вгору, стукаючи зе
леним пагончиком у повітря мого Городу. 

Коли ми опліталися нашою радістю, мені треба було з'ясовувати 
Ірисам про субстанцію повітря, про його прозору безконечність, 
більшу за нас і найласкавішу для нашого існування, що є в роз-
подільності достеменно для всіх великих, розмашистих, тих необе
режних в Городі, і зовсім малесеньких, незамітних. 

Мені треба було з'ясувати про небезпеки і вияснювати все те, що 
п'ядь по п'яді Ірисам довелося зустрічати на їхній дорозі. Най
частіше вони плакали з пересердя, з незрозуміння, намагаючися 
прикріпити один кінець логіки і довести його без перешкод до другої 
кінчили. Найтяжче було їм зроозуміти, чому є Вбивання, коли для 
всіх повітря оприділене однаково, чому за одні мордування є кара, 
а за другі її немає. І як розсунуто поміж усе те всепосутню Ласку, 
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чи то з величнього Золотого Ока, чи з дощових струменів, що 
наділена краплинами вологої розкоші. Щодалі отой пізнавальний 
процес ставав більш наглядним тягарем для Ірисів. Проте, вони 
щораз вище піднімалися своїми пагончиками, і я приголублювала їх 
щораз міцніше, бо впевнена була, що ласкавість моя з усіх наук 
наймаркантніша. І вона, так я думала, ніколи не зможе ізсушитися, 
раз у них налившися. 

Проте я запримітила, що Іриси, начебто раді, коли я їх залишаю. 
Не то що не плачуть, а раді. Видно їх обгорнула нетерпеливість, ба
жання втечі поза мої приласкавлювані слова. Начебто вони надто 
приголублюючі та, може, непереконливо навчали про ту найчу-
десЕІшу Суть, що вміє вгортатись і обгортатись теплом і ласкою та 
спливати ручаєм Спокою, солодкого та шепітливого самосповнення, 
що наповняє ущерть кожне серденько, пучнявить його по береги 
тією дивовижною субстанцією. Я вчила, як з тієї найчудеснішої суб
станції робити бумеранг і випускати його зі свого осереддя на 
довкілля, як з усмішкою знайомитися з поближніми, що живуть 
поруч Ірисів в моєму Городі. 

І тут ми з Ірисами стали завуалюватися. Між нами начебто стало 
навстроч якесь невидиме розходження. Можна було його відчути у 
повітрі, у різних голографіях сил, які перетужувались понад 
нашими головами, з боків, з різних усюдів, бо кожного разу був 
чутний дуже сильний удар, що його котрийсь прокладач свого 
шляху завдавав навсторч і навпіл зустрічному,— і то з такою 
віртуозністю, що лоскоти, оклики верещали сердитонаїжено помежи 
зойками тих, що з остраху трепотіли приблідлі. Інакше звучали 
удари посильних, невблаганних. Вони гепали, товкли, розчавлю
вали. Інкаше зойкали притолчувані, у смерчу вані. 

До тієї констеляції взаємопроникання я не була причетною, хоч 
і була господинею свого Городу. І, по правді, не знала, як завести 
лад, щоб Ніхто, Ніколи, Нікому, Ніде, Ніяк не видирав простору, 
навперегінки не чіплявся у тільце зелене, ніжне і зворушливе своїм 
тендітним існуванням, щоб його не висисав для себе і, висмоктавши, 
не поширювався грізно та послідовно, забираючи щораз більше 
місця для свого ґатунку. Вся та злокружна клявзуля ворушилась 
таки при мені, в Городі, що є моєю власністю. І вона — без затиску-
вальних гальм видимо розливалась і вокруг передавалась як по
шесть, як симптом всепосильної хвороби. 

В тому розгардіяші зелених гомонів і викриків зіп'ялись на 
ніжки Іриси. Вони то обхухувались теплом, що пуповинилось від 
мене, від наших доторків та обіймів, налитих сумирними радостями, 
то засвердлювались острахом, непевністю, надслухуючи зловісного 
лящання, в'їдливих лоскотів із довколишньої хамороді. І я зовсім не 
зчулася, як Іриси відкрили, що їхнім гоном вгору, у міць, було на
тужування їх пуп'янкового пеніса, що, хоч і маленький, піднімався 
у вись зльотом свого напучнявілого доростання. Спершу вони 
навипередки дивувалися тому відкриттю, та скоро кинулися з усією 
наснагою вистунчуватися у дужість та, набрякаючи, стали 
наливатися кольором їхнього розквітання, щоб був темноблакитний, 
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аж волошковий, а може кобальтовий, з домішкою ледь густого 
фіолету. 

Іриси, отже, видимо розгорталися у своє розцвітання та поспіш
но вдягались в ірисові мундурики, що на один ріб, однаковісінькі. А 
ще згодом позавішували на своїх шиях, обкутавши голови, краватки 
того ж глибокого та густого кольору. Тим актом, здавалося мені, 
стан їхнього доростання був осягнений. А також і тим, що в полоні 
начебто Ірисового самосповнення, вони виструнчились у здисциплі-
новану суцільність, у відчуття магічної величі Ірисового кляну. 

Мені відразу треба було усвідомити про нове співвідношення між 
нами, про зовсім нову співвимірність. 

Попросту, заіснувала між нами лінія впоперек, я відчувала її, як 
дуже тверду та довжелезну рампу. Намацувала її своїм тілом, коли 
вона пройшла почерез моє осереддя, болісно перетинаючи мене і 
моїх Ірисів на дві частини. 

Я вже знала, що одна Ірисова частка залишиться у мені: вона 
осіла десь у моїй глибині. А друга відривається, відділяється від ме
не, і на місці Ірисів не видно ні зрубаного, ні відв'язаного, ні спиля
ного,— є тільки місце, що було перед тим заповнене, говірке, на
пружене нашим невзаємним вібруванням. 

Те місце, коли поглянути на нього згори, знизу, обополом — за
боліло мені, аж я знітилась у собі, нащупуючи Біль, що набрякав 
тумором смутку, ставав розкотистою тугою за всім проминулим, за 
гранями нам тільки відомих пестощів, що спаювали нас і оплітали 
радістю, безліччю дрібних її відтінів. 

Я дивилася за Ірисами, і вони ще раз пристанули, ще поглянули 
на мене. Навіть відчула у декого з них тугу прибігти до мене, 
припасти опівкола моїх грудей, оп'янити мене їхнім запахом, який 
я так добре знала, я який вже не обмежувався нами, не був лише 
для нас, наших обіймів, цілунків та шептань, а розливався по Го
роді струєю, що міцнішала, утверджувалась у своїй, будь-що-будь, 
всегородній присутності. 

Ніхто з Ірисів не залишився при мені. Навіть той переламаний, 
що не міг видовжатися, навіть він витягнувся за ними, мало не лоп
нув, тільки зневірено застогнав і тоді прийняв мене на одну тільки 
хвилиночку, щоб підв'язаний і обхуханий зміг доганяти велику і 
міцну решту. 

Дедалі я все більше впевнялася, що для Ірисів найважливішою 
наукою, яку вловили з довкілля — було витягнутись у найвищий 
помір, навіть коли зі самонасилювання можна б луснути при самій 
шиї, не видержати висоти і зламатися, або нарушити, надірвати 
міжкорінні пов'язи, долішні чи інші місця. Небезпека ота мусіла 
мати в собі якийсь сакральний зов, заразливе лящання, що охоплю
вало, затискало своїм поштовхом. 

Видимо, те лящання не обкутувало лише Ірисів, як я вже раніше 
згадувала, воно охоплювало весь мій Город, де я була господинею, і 
то не тільки масивні його самопихи, замашисті-розлогі, але й пов
лазило тим дразливим посвистом у місця затемнені та спокійніші. 
Там також клубився отой дразливий зов, втягаючи в себе поодинокі 
стебла, навіть трав'яні, що числилися майже ніщо, наче оті відбуті 
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в історії достеменно невільні саґляби-скляви чи сучасніші їх іншого 
кшталту паралелі. В тій ситуації я відчувала свою повну без-
радність, безважливість. 

Я ж не могла протистояти напастливому зовові, що не таким мав 
бути в моєму Городі, а сумирним. Чей же я прикладала постійно 
рук, насичувала пестощами, істинністю і обчищувала тільця уваж
но, не зранюючи їх, щоб кожна істота розкішно і достоту в'кінчила
ся згідно з своєю пречудесною питоменністю. Та ніяк не могла 
протиставитися тій силоміці, що .жила поза мною. Вона, як шалений 
мій антипод, бодай того, чого ніяк не можна б заперечити, бо я 
завжди безупинно всіх просила: бути уважним, не кривдити, не 
силуватися у перегонах, не перетужуватись у своїх спроможностях. 
Не жити коштом іншого. 

Та що я могла вдіяти? А коли отак явно з моїх лагідливих ста
рань висліди ставали навпаки, впоперек — я сповільнилась і якось 
наче притупилась, відчуваючи розпростерте понадо мною велетен
ське вітливо, напнуте наче мускулами всепосутньої злоби, що 
випливала з моменту, коли кожному, буквально кожному, треба бу
ло перестрибнути кожного і, підростаючи вгору, бити по голові 
нижчого, задряпувати його коріння, всмоктувати його волоконня 
собі, для себе і, творячи свій гурт, рости у великий клян і змагатися 
з тими, що побіч. 

Видимо, в Городі діяла пошесть величчя, потужности, всевладдя. 
І це була ота ненаситима хвороба, яку я вже застала... 

Город мій мене затискав до тієї міри, що я бажала втечі. 
Тільки поза моїм Городом були інші й вони, так мені здавалося, 

тріскотіли такими ж скреготливими сутями, хоч різнилися один від 
одного. Поза основною зеленню, інші Городи майоріли пречудесни-
ми кольорами жовтуватими, червонястими, яскравої помаранчі, а то 
й блакитними. А з тим же відмінністю запахів, що були п'янливі, 
різкі, чи от як у моїх Ірисів, що їх порівнювати б до сулії добірного 
вина, настояного, аж густого. Тільки колір Ірисів, як уже згадано, 
вистручував їх суцільною зрівнялівкою, наче умундуровував у своїй 
пахучій, кобальтово глибинній, густій сині. З домішкою чуть фіолет-
ного, що надавало їм свідомости, що їхня квітуча суть неповторна. 

Я ніяк не могла збагнути того, що кожний Ірис зокрема такий 
інший, бож народжуваний із закону унікальносте, коли ніколи на 
його місці не буде ідентичного; отже, як з кожного Іриса, якого 
биття серденька я так добре знала, нагромадилася ота тичба Ірисова, і 
всі вони у краватках, в уніформах, у зовнішій одноликості такій, що 
їх індивідуальна серце-б'ючка зуміла переінакшитись до тієї міри, 
що я не змогла вже відчувати кожного з них зокрема, на свій ріб 
відмінного. Тільки однотонну, величезну цілість, однолику колону, 
яка мене приголомшувала, і я западалася не то у знак питання, як 
у моторошну безвідповідь. Аж мені зісушились вуста і 
приплющились очі. 

Я стулювала повіки, і це був уже мій страх. Я боялась Ірисів, їх 
гуртової суцільносте. Головно, коли вони міняли свої уніформи, до-
стосовуючись до своїх функцій. Та чи це буденні, святкові; 
мілітарні чи інші одяги, завжди вокруг шиї вони обмотувались кра-
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ватками, які звисали вниз і баламкали на грудях, як якесь їхнє 
дивовижне знамено. 

Можливо, було то знамено тієї містерійности, що їх спаювала з 
тієї миті, коли вони, усвідомивши твердіння їхнього пуп'янка, видов
жували його, поширювали у ріст, у дужість, яка ставала вимогою, 
умовністю, законом маскулінної їх взаємопошани. 

Іриси міняли свої уніформи, як уже сказано, відповідно до пара
графів їхньої функущональности. Та одяг кожноденний, святковий, 
чи парадні мундури, завжди вкладали своє тіло в ту саму викройку. 
Долішня частина тіла мала штани і відповідні до уніформи череви
ки, сандали чи чоботи. На горішню безупинно натягали сорочку, 
різновидий піджак і оте важливе, непроминальне знамено краваткове. 

Раз у рік Іриси одягали свої найпарадніші уніформи, саме тоді, 
коли в їхній волошковій чи кобальтовій сині з домішкою ледь 
фіолетного кольору мала відбутись містерія вибору одного з-поміж 
них, тобто Найірисовішого, найвідповіднішого усім вимогам помірів 
назверхніх та унутрішніх, безсумнівно неперевершеної, найдоско
налішої умовносте, якої ніхто в Ірисів не перевищить. Найіри-
сивішого мало підсилювати прибічне гроно знаменитіших, тих на 
бюрократичних ступенях біля нього. 

Кожної пори, коли наближалася ота Конвенція Ірисового Кляну, 
в моїм Городі був наявний сполох. її наближення було очевидною 
максимальною, що завершувала Ірисовий Клян в його найглибшо
му кольорі майже фіолетної одноликости та запахом, що розпорску-
вався з-поміж розквітлих горішніх та долішніх пелюстків та нагаду
вав густе та міцне вино, розлите по Городі суцільною сулією. 

Всім у довкіллю відомо, що не пора тепер протистояти Ірисам у 
будь-якій перешкоді, вони бувають мстивими і навіть настільки, що 
згодом притолочену ними зелену кров сп'ють хапчивими ковтками, 
посилюючись, розростаючись трансфузією сусідської зеленої крови. 

Отже Іриси на своїй Великій Конвенції обводять колокруг мого 
Городу і навіть поза ним, сусідські. Також всі повітряні легати ста
ють їм до диспозиції. 

Іриси, глибоко блакитні, з домішкою чуть фіолетного, плече об 
плече у своїм ритуальнім колі очікують найважливішого — 
проміння опосередкованого впрост із Світляного Ока, що з ним вони 
у спеціальній домові, бо йому, найяснішому, Іриси розставляють 
приземні свої престоли і схиляються у найнижчій пошані. До нього 
вони також кадилом шлють свої шепітливі та густі запахи,— для 
них це дія, містерія взаємопроникальної Сили. 

' І аж п'яніють вони священно, відчуваючи свою Міць-Силу у 
спроможності спілкуватися з Золотим Оком, широко-розплющеним, 
що шле на їх шереги всевладні свої світляні заряди. 

Той час вельми напружений в моєму Городі, який мав би нале
жати до мене, бо чей же весь він пройшов почерез мої бедра і руки 
та мої сумирні приговори. А от нині Іриси зовсім не бажають моєї 
присутносте. Коли я підійшла до них, на їх конвенцію, вони вираз
но загородили мені дорогу. А вже зовсім недоступне, затиснене 
рядами омундурованої охорони було оте опосередкове місце, на 
підвищенні, де очікувано останньої стріли, з осереддя Золотого Ока. 
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СВІТЛІШИЙ заряд золотистого променя мав своїм найвищим свя-
щеннодіянням приторкнутися до Іриса-вибранця. Він, на відміну 
колони глибоко синього масиву з ледь фіолетним — мав розцвісти у 
жовтий колір, такий жагучогарячий, як розтоплене найдоро-
гоцінніше золото. І всі задержали віддих у довкіллю Городу, навіть 
птиці і трави. І в травах комашки. Я присіла знеможена. 

Вдарило останнє числення, Іриси спаяні пахучим стаккатом, 
числили секунди, які збігали вниз, з 10 до 3—2, і тоді об'явилося 
оте божественне розцвітання одного Най-золотавішого, що в жагу-
чожовтій короні став вожай-лідером Ірисової домени. І тоді вдарило 
роз'юшеним гомоном, аж широчезний колокруг поза Ірисами насто
рожився сполохом. 

Іриси зовсім сп'яніли, свідомі, що Він вже об'явлений, і в сак
ральних своїх заспівах схилили перед ним голови. І не тільки перед 
ним, але і його прибічним почетом, що також був жовтого кольору, 
але не найяркішого, не найсоняшнішого і не золотого, а лиш при-
блідлою відбиткою Іриса в короні. 

Іриси наповнились запахом своїм, вивершились у нарочитій 
кульмінації, наче п'яні. Хоч, можна сказати, все те відбувалося у 
повній їх тверезості, із заздалегідь визначеним планом та 
функціональним розподілом. 

При тому з лав «нюз-мідія» товпилися, перебігаючи з камерами 
навзаводи, то з боків, то навпростець, клацали апаратами, накручу
вали подію на плівку повітряних новинок і передавали на скре
готливих антенах мого Городу. 

Нагло Іриси вмовкли, бо Найірисовіший у жагучій злотокороні 
мав сказати промову. В тій хвилині і я рішилася пробігти забороне
ну, відгороджену від мене зону. Я не могла вгамувати свого страху, 
бо Іриса найзолотішого я так навстіж знала, його всі зболілі 
таємниці,— маленькі та великі. 

Аж здригнулася, бо з його нутра, наче луком напинається най-
посильніша стріла, аж свистом напрошується на вистріл. 

І кулак в нього завжди на похваті, а м'язи каменем. 
Я пригадала його доростання, коли він крихкісінький витягався 

невситимо і загрозливо, розштовхувався з усіма та всіляко су
перничав. Раз то з перенапруги мало не лопнув, так прагнув пере
гнати всі голови й рамена, смішнавим тоді ще голосом викрикував 
мені на вухо, що Іриси обмежені та кволі, що він виведе їх із закар
бованої лінії, в'їсться у лантух мого Городу, п'ядь по п'яді пере-
смокче його на нову Ірисову зону. Я гладила його тоді, розгладжу
вала твердий вузол, що набряк у ньому, думалось мені, чи бува він 
не є дегенеративною з покоління у покоління тяглістю. 

Я співала йому колискову, бо вона злагіднює, втихомирює, і 
шептала йому про те, що Повітря-Сонце-Дощі для всіх достеменно 
однакові. Мені здавалося, я діткнула його нутро, розгладила його 
твердий вузол. Та він знагла вдарив мене у груди кулачком, що став 
колосальним, аж горизонтальним. Вдарив мене також по моїй го
лові, бо щось він таке з'ясував, що я лише жінка... 

І я не могла наздогнати його, бо трави тоді верещали, і дерева 
метали гіллям, і кущі помежи собою пересварювалися. Така жага і 
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сласність величности кип'ятіла злокружно і злорадно, божевільною 
вимогою коду: жити коштом іншого. 

І то в моєму Городі, де мало діяти рівним розпологом Добро, 
лагідливо взаємоспаяні його закони та поміри: Ніколи Нікого Ніде 
Ніяк не притолочуй, не причавлюй! 

І нині на Конвенції Ірисового Кляну, що добігала кінця, я про
дерлася почерез умундуровану поліцію, пресу і телевізію, напохваті 
впевняючи про своє право, чей же я господиня Городу. І вони, була 
це не-абияка несподіванка, розступалися передо мною навіть у 
пошані та ще кинулись до мене із запитами, всі враз питались про 
Іриси Най-золотавішого, бож я його з народження знаю, який він у 
своїй найнезвичайності, зразу про інтимні деталі. Та мені було не
зручно, бо всебічно мене оглядали, як я одягнена, крій моєї су
кенки, якість матеріалу, в які кольори та узори. Перевірювали мою 
зачіску, чи сполучена зі сукнею та черевиками, обмацували всі ню
анси. Знюхували наче моє тіло і його вагінальність. 

І коли я нарешті по зусиллях отих таки досунулася до 
Найірисовішого, у золотій Домінуса короні — він ласкаво 
посміхнувся до мене. І його усміх ласкавий відбився на плівці 
повітряній, образом кольоровим втиснувся в сувої повітря і рознісся 
колокружним розголосом. 

В чудесному наддатку Найірисовіший ще навіть обняв мене, 
тільки якось соромливо перед повітряними камерами. Ще на мить в 
його дотику, в його дуже широких раменах, заворушився отой дуже 
давній уламок нашого спаяння. З нього щось печальне задрижало, 
затремтіло, наче туга за спокоєм, за злагодою, за піснею колиско
вою, що нашіптувала в його серденько про Добро, про сумирні 
радості, про їх зльоти, що бумерангами повертаються. Не на 
посилля. Не на колотнечі. Не на Вбивання. А на чудесні всепов-
сюдні спаяння... 

Я відчула його стукотливу б'ючку, як вона на мить по-давньому 
дрібно, ритмічно затріпоталась з моєю. З нас випромінююсь пуль
суюче Щастя і воно аж у повітрі засіяло. І здивовані вокруг нас 
Іриси — віддихами розкішними оте наше вібрування, радостею роз
котистою в себе вгортали. 

Проте мить — мигомиттю, бо вривається. 
І він, Ірис Домінус рвонувся, як і тоді, рвучко від мене. 
Він усмоктав у сбее густе, запашне Ірисового кляну 

випромінювання і просунув голос свій помежи сувої повітря, аж во
но набрякло і мало не лопнуло з Ірисового гомоніння, як з твердого 
золотистого металю. 

Він загудів на весь Город викликом: Іриси, вперед нечуваним 
прогресом! 

Він повторяв — вперед прогресом, прогресом — прогресом! 
І за ним густо заірисили Іриси від перших лав до останніх. Так 

гамірно, аж краватки, що зашморгували їх маскулінним знаменом, 
трішки розсунулись, як п'яні. 

Неквапно в Городі, що мій, знітилась тиша. Вона зловісна і 
зовсім не нова. Для мешканців, для городів Плянети — це 
переємність, нарочите продовження. 
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Анатолъ Петрицький: «Ескіз костюму до балету», мішана 
техніка, колаж на папері, 1923, колекція І. Диченка 
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Вячеслав Медвідь 
МИТЕЦЬ РОКОВАНОЇ ДОБИ 

Коли року 1816-го в Італії з'явився друком знаменитий маніфест 
пані де Сталь, одразу зав'язалася жвава полеміка. Чи справді 
тодішня італійська література перебувала в кризовому стані, що аж 
виникла така потреба в маніфестуванні прилучення її до європейсь
кої (малась на увазі насамперед німецька й англійська, в яких 
романтизм розквітнув найдужче), складно судити; певне, тут поз
начилась «мода» на романтизм, яким було обсервовано, котру 
більше, котру менше, всі розвинені на той час літератури. Пані де 
Сталь вбачала в такому прилученні запоруку відродження, запору
ку того, що зокрема поезія нарешті відкинеться од класичної тради
ції, яка її мовбито змертвлювала. Таке завзяте маніфестування, 
однак, не захопило Джакомо Леопарді і навіть не переконало його 
змінити свій погляд у цьому питанні. Він продовжував вважати, що 
вартою для наслідування є антична поезія, і обов'язком митця є 
дотримування власної, італійської традиції. Своє неприйняття ро
мантизму і переваги древніх він сформулював у статті «Міркування 
італійця про романтичну поезію», яка побачила світ лише в 1906 ро
ці, хоча була написана по двох роках після опублікування листа 
пані де Сталь. Хто-зна, чи такий пізній, аж майже через дев'яносто 
років, прихід Леопардової статті до італійського читача слід вважати 
за гірку недоречність, а тим більше втрату,— ймовірно, що італій
ська культура такої гіркоти не зазнала з причини неперервності сво
го поступу. Одначе, такою гіркотою, сказати б, і розпукою мусить 
перейнятись українська культура, одержавши в набуток аж сьогод
ні, через шістдесят з лишком років, ваговитий том історико-літера-
турних та літературознавчих праць Миколи Зерова (до першої 
книги двотомника увійшли поезії та переклади його). Естетичний 
доробок Миколи Зерова, як не дивно для часу й обставин, коли 
стільки написано історій літератури, досліджень, «маніфестів», стає 
чи не єдиним фактом можливого з'ясування того, що досі відкрива
лося нам або уривками, або асоціативно у вузьких і кривулястих 
берегах національного досвіду. Ця естетика настільки розпросторена 
в часі, що позбавляє нас сумніву вважати її цілковито сучасною; во
на ввібрала в себе цілу епоху від «Енеїди» й по тридцяті роки сучас
ного нам століття, і мусить сприйматися як зразок класичного 
обгрунтування і з'ясування саме традиції. Зеров яко явище був 
породженням кількох традицій, певніше, духовних відтинків, умов
но кажучи, передревслюційного і післяревслющиного; хоча цілко
вито його становлення мислителя припадає на другий період; й зда
валося б, у розгляді обох періодів присутній розважливий, класич-
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ний спокій переважно всіх його історично-теоретичних міркувань,— 
хіба що пізнішого Зерова не обминула емошино-національна пере
вантаженість отих кількох ренесансних десятиліть, які на кожному 
кроці диктували відроджу вальні засади, а відповідно спричиню
вались до шалених дискусій межи станами вульгаризаторів, 
марксистів од мистецтва, а також інтелігенції, котра вбачала мету у 
просвітництві й т. і. 

Не було б цього перевантаження, естетика Зерова і в другім 
періоді зберегла б той таки класичний спокій і ще вагоміше 
підствітила досліджений ним перший період і ширше обсервувала б 
доробок класиків, які, й хронологічно переступивши поріг віків, 
тягли старий, проте надійний плуг своїх звичних уподобань, те
матичних і художніх. Бо й з погляду самого Зерова, й не його лише, 
ці класики вкинулися своїми старечими тілами і «патріархальними» 
душами в новітні часи як анахронізм. Це слід вважати першим не
порозумінням, спричиненим суперечностями революційного онов
лення світу з його святою вірою у відродження «застояної» душі 
нації, устремлінням до таких омріяних берегів незалежності і роз-
вою. Розгляд літератури нової доби зазнає тих закономірних і зро
зумілих одмінностей, що самому Зерову доводиться стати однією з 
центральних постатей у пошукуванні не лише мистецької істини 
і виходу на нові материки (світові) культури, але й брати на себе 
роль ідеолога у відстоюванні набутих ним самим ідеалів відрод
ження, ставати на захист і тих, котрі ці ідеали мистецькі, куль
турницькі ототожнювали, як-от Хвильовий, з засадами революцій
но-політичними. 

Відчувається подеколи, що його метод класичного аналізу всту
пає у суперечність з біжучими проблемами й вимогами рево-
люційно-відроджувального світогляду (раніше мовилося б, громад
ського, просвітницького тощо), і чи то підсвідомо, чи зумисне, пере
кидається з висот класично-академічних засад якраз на терен 
просвітництва: виникає потреба чуйного, суворого напучування мо
лодих талантів, що «прийшли в революцію» з робітничого й селян
ського середовища, потреба давати високі орієнтири, «піднімати 
планку» перед їхніми молодечими претензіями, зорієнтовувати нові 
сили на кращі здобутки у красному письменстві, як вітчизняні, 
так і світові. Коли література минулого століття чіткіше бачилася 
Зерову в контексті європейської, зокрема й російської, і краще на
давалася спробі усвідомити її яко явище оригінальне чи вторинне 
щодо польської, російської (його студії з питань романтизму), то в 
новішій порі естетичні погляди Зерова посилюються мовби 
подвійною метою: дати літературі нові орієнтири, коли б вона, одно
часно виходячи з вимог відроджувального поступу і увібраного 
революційного духу, що передбачали відроджену й досконалу з уся
кого боку свідомість і душу, прагнула також «засвоїти величезний 
культурний досвід Заходу». Правдиво зазначити, що ці завдання 
найдужче загострилися в ході культурно-політичної дискусії двад-
цятих-тридцятих років і, звісна річ, не могли з'ясуватися з багатьох 
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причин. Уже в ближчу до нас пору і особливо тепер легко помітити, 
як ці завдання вперто стукають у двері і постають, як не дивно, у 
тій-таки одежині двадцятих-тридцятих. Та сьогодні нам краще ба
чаться, аніж будь-коли, всі нез'ясовності, що так безнадійно за
старіли в очах усього світу. Застарілі, вони з новою упертістю по
стали одразу, тільки-но для цього з'явилися «сприятливі умови». Чому 
вони є якраз несприятливими, великої таїни нема. Революційно-
відроджувальні тенденції завжди викарбовували на терені часу одну 
з провідних ідей, суть якої полягає в заперечуванні «старого». Та
кою ідеєю позначене відродження двадцятих-тридцятих, не меншою 
мірою присутня вона і в сучасному культурницькому процесі, хіба 
що й тепер «старе» залишається тим самим, яким воно було для 
тодішньої пори. Така послідовність наводить на здогад про якусь аж 
абсурдну затятість хронічно повторюваних непорозумінь, до того ж 
у кожному випадку ця абсурдність одтінюється звичною метамор
фозою: національна ідея мовби приречена поставати всяк-раз оголе
ною тезою і формуватися (й формулюватися), як правило, у 
горнилі революційної ситуації. «Старе», на розсуд гарячих голів, 
виявляється анахронізмом «застійних» епох, нове ж так і не встигає 
виловитись у самостійну, сформовану й готову до праці естетику. 
Зрештою, в підпіччя заганяється саме слово, і його первісне суттє-
буття на довший час приневолюється до втаємниченого животіння. 
А трагедія сучасника оголюється у неможливості спізнати не те що 
духовності слова, а й його поверхневого шару, в якому за 
спокійніших часів віддзеркалювалася душа. Класики зробили веле
тенський прорив у сутність мовного буття нації (скажімо покіль що 
так), бо самі були цим буттям; наша ж доба, за якої нам доводиться 
гарувати, знеможливила таке проривання і одвела нам роль 
стилізаторів уже не самого того буття, а напрацьованого класиками. 
Тому й усі боріння, культурницькі та політичні, неминуче 
приштовхувалися до кута культури, або ж традиції. Доба стилізації 
є непевним становиськом нашого духу, зрадництвом минулого, і 
майбуття. Оманливий сенс цієї доби може бути втішанням тілько 
для нас самих, та й найперш для тих усіх, котрі втупилися незрячо 
в кути геометричної одновимірності самої доби, а відтак і своїх душ. 

Класики постають докором добі стилізації, але й не потребують 
поклонів у свій бік,— однак ми вперто бредемо на ці поклони, і ба
гатьом засліплює очі люттю од такої принуки. Зеров по-своєму 
означив рокованість національного духу, бо й сам душею діткнувся 
рокованої доби і є яскравим її митцем. Чи несила, чи незмога було 
йому виборсатися з неї,— як традиційний інтелектуал, він хотів 
служити насамперед культурі, і навіть коли її кидало у мото
рошні провалля безчасся, без-історії, його й тоді не покидала віра в 
потребу озиватися навіть до конвульсивних відродницьких спалахів 
чи в її нутрощах, чи й побіля неї. Рокованість його, Зерова, 
естетики, очевидячки вже з того постає, що він зчаста апелював не 
до суті культури, а до тих, котрі, на його думку, мали б працювати 
у ній, помножувати її, і робив він це зі святою вірою пастиря в ду-
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ховиявчі й незглибимі спроможності нації, яка посилала в культуру 
своїх дітей. Тому він є для нас геніальним стилізатором, і не його 
провина в тім, що його стилізаторська естетика не виловилась в 
прийдешніх часах у змістовність, а залишилася незайманим і 
втаємниченим материком, до якого тільки-но тепер прибувають ко
горти стилізаторів під прапорами все тієї ж культури. Коли б він 
залишився хай навіть стилізатором однієї (того ж XIX ст.) пори в 
культурі, літературі, може, він не так лихоманив би нашу 
свідомість і залишився б по той бік незбагненного і напівзабутого 
космосу, і став би ще одним докірливим позирком у наш час, але він 
охопив духовним зором і пристрасті рокованої доби, і тому став 
нашим сучасником, співучасником і провидцею стилізаторської 
доби. Він мав дивовижну можливість постати докором рокованій добі, 
якій, однак, віддав на слугування своє слово і свою пристрасть, і яка 
всеоднак його проковтнула; цей докір міг виявитися у його (уявімо 
так) затятій вірності українській «давнині», хоч то був би інший Зе-
ров, традиційний пошуковувач на ниві, де йому не все бачилося, де 
й не все хотілося бачити, бо пристрасть до античності, а відтак і ба
жання вбачати її на тій ниві, яка вперто врунилася чимось таким 
неподібним до античності, заступала йому погляд, аж доки рокована 
доба не дала йому можливості вхопити розірвані віжки за обидва 
кінці: приходило нове покоління, яке він давно передбачав, яке його 
й тішило, і жахало. І тут він знічев'я оминув ще одну суперечність, 
яку в розбурханості рокованої доби навіть і мудріший од нього 
вгавив би. Антична «давнина», у якій він так кохався, замість того, 
щоб своїм спокоєм і класичною незворушністю сполучитися в його 
естетиці з українською «давниною», трансформувалася небавом у 
феномен «Європи» і стала провокатором щодо української «давни
ни», судією всілякої «патріархальщини», «Просвіти»... З берегів 
рокованої доби «давні» класики (багато з них дотяглося межі цієї 
доби просто хронологічно) ввижалися йому непридатними навіть 
для того часу, коли їхнє слово було дзеркалом народного буття. 

У статті «Анатоль Свидницький, його постать і твори» 
своєрідних докорів на адресу цих класиків познаходимо вдосталь, і 
то в дусі потреб і рокованої доби, і приватного розуміння. «Належав 
він до яких українських гуртків чи то організацій? Зворушили його 
перші по розгромі 1847 року кроки українського життя 
літературного? Відгукнувся він якими живими заявами з приводу 
популярних тоді думок та ідейних побудувань? Ні! Видимо, 
Левицький на ідеї та враження реагував мляво. Але не мав він 
разом з тим і живого інтересу, жадоби на людей. В часи свого сту
дентства, напр., він слухав лекції знаменитого Памфіла Юркевича, 
добре знаного тоді своєю полемікою з Чернишевським, пізніше про
фесора Московського університету і одного з відродителів 
філософічних студій в російських університетах взагалі. Навіть 
більше: Нечуй змалював Юркевича у своїх «Хмарах» в постаті про
фесора Василя Дашковича. Але як змалював? Ми бачимо чоло Даш-
ковича, рухи, чуємо його голос, бачимо, нарешті, як бігають по 
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паперу студентські олівці, записуючи глибоку і послідовно розмоту
вану лекцію, але що с а м е читає професор, чиї думки формулює, 
в якому крузі ідейному рухається,— жадного натяку. Старосвітська 
«перманентність» та нерухомість психічна заважають Нечуєві 
сприйняти внутрішню значність поверхово змальованої людської 
постаті». В подальших міркуваннях про Нечуя, а затим і Панаса 
Мирного, доберемо собі логіку, яка чітко окреслилася й допіру, і яка 
звільна накладається на решту всього: «До кінця днів під зовнішністю 
значного урядовця казенної палати, старанного, пунктуального, 
зберігає він народницькі свої погляди часів «Хіба ревуть воли...», 
старе розуміння літератури, як «розумної битописі», колишній свій 
інтерес до мужицького лиха, «давнього і сьогочасного»; «кращі свої 
твори пишуть на початку письменницької кар'єри і потім почина
ють поволі, але невідхильно занепадати»; «вичерпуються і дальшу 
свою літературну роботу провадять річищем самопереспіву»; «це їх 
мистецький консерватизм. Інколи цей консерватизм — активний, 
і виявляється в заперечування нових літературних шукань; інколи 
він пасивний і полягає у власній відданості авторів традиційним ме
тодам писання». Продовжуючи розвивати думку про консерватизм 
обох письменників, Зеров далі торкається відомої полеміки між 
Мирним і Коцюбинським, нагадуючи, що «Мирний мало не запа
дається в жах» од намагання Коцюбинського «звести українську 
прозу на нові рейки, взявши в своє поле зору настрої та життя 
інтелігенції та підновивши техніку широко практикованою психо
логічною аналізою». Врешті, той консерватизм класиків Зеров 
підсумовує згадуванням С. О. Ефремова, який «найприкметнішу 
рису письменницької манери Нечуя-Левицького бачить в його літе
ратурних позвах, що примушують письменника раз у раз «стверд
жувати право українського письменства проти сусіднього», підкрес
люючи своєрідність українського життьового матеріалу. Звідси — і 
е т н о г р а ф і з м Нечуя в його картинах старосвітського 
життя...» 

«За часів Нечуя-Левицького та Панаса Мирного «позви» помалу 
відійшли до фаху щойно народженої української публіцистики, 
і коли аргументація українського права на окрему літературу етно
графічними екскурсами все ще зустрічається нам в белетристиці 
Нечуя і Мирного, то це вже не так нагальна, невигасла потреба, як 
просто данина л і т е р а т у р н і й т р а д и ц і ї від неохочого 
шукати нових засобів письменника». Мусимо з жалем визнати за 
Зеровим певний елемент снобізму в розгляді тих проблем, які не 
мали б поставати як антагоністичні; очевидна тут спроба Зерова все 
ж притягти класику (в той спосіб, як він це робить) «на диби 
високих матерій» рокованої доби. Нашому такому здогаду придасть
ся й ще один, послідовний у міркуваннях Зерова, «присуд» 
класикам, причому, як на сьогоднішній погляд, і доволі жорстокий, 
і безпідставний. Наприкінці аналізу «Люборацьких» Зеров обдаро
вує читача блискучою думкою про те, що «установлюється 
об'єктивний описовий стиль у нас тільки з виступу Нечуя-
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Левкцького» (що не вдалося, скажімо, Кулішеві, тобто «змалювати 
становище і вчинки героїв під час розмови, і тому його герої тільки 
вимінюють репліки, а самі чудно якось зв'язані у своїх рухах»), й 
для прикладу Зеров бере початок «Люборацьких» («Коло Умані чи 
лучче...»), зіставляючи його з «таким пишним періодом Панаса 
Мирного»: «Доводилося вам їздити пізньої весни...» («Серед степів»). 
Не будемо надто дорікати Зерову за марність його такого 
зіставлення (роман у першому випадку і «подорожні картини від 
ранку аж до ночі», з визнання Мирного до Коцюбинського),— до
слухаймося й цього разу без упередженості його висновку. «Ясно, 
що в першім випадку у Свидницького ми маємо живу розмову, а в 
другім — читання з книжки, книжну заготовку». Звісна річ, розвідку 
цю присвячено цілковито творчості та життьовому шляху 
Свидницького, і виконано це з великим артистизмом та ерудицією; 
можливо, це єдина така ґрунтовна спроба витягти хай і з великим 
запізненням, з небуття українського митця, геніального і так само 
безталанного в побуті життьовому та літературному. Щемливою 
нотою цієї історичної приреченості завершує Зеров і свою статтю, 
не забуваючи при цьому послати останній докір «антагоністам» 
Свидницького: «Вправна рука, розмаїтість побудування в перед
смертних речах Свидницького — на тлі досить безформенного, ха
отичного писання пізніших прозаїків, широкий охват «бы
тописания», що корисно відрізняє нашого автора від одноманітності 
багатьох тодішніх «селописців»,— роблять нариси й оповідання 
Свидницького помітним явищем нашого літературного життя кінця 
60-х pp.» І останнє: «Нечуй-Левицький, П. Мирний, Кониський 
були щасливіші». 

Чи ж варто припускатися нині думки, що Зеров справді мав 
якусь упередженість до одних класиків і уникав її щодо інших? Чи 
це був його дуже суб'єктивно-естетський погляд, чи справді 
геніально скомпонована об'єктивна картина українського письмен
ства, яку ми мали б беззастережно прийняти у кожному пункті і 
вислові? Якщо згадати, яким плетивом суперечностей була обкине-
на рокована доба, то звісно, що Зерова не оминули ці суперечності, 
і почасти вони мали навіть одтінок комедійності. Як от і в випадку 
з Нечуєм і Мирним. Що ж комедійного в тім, запитаймо, коли він 
докоряє одному й другому у відсутності громадянської активності, 
консерватизмові — і в життьовій діяльності, і в творчості — на
решті, і в млявості естетичних і мистецьких засад? Що ж тут ко
медійного, коли дізнаємося, що ці ж класики «недовго держаться на 
висоті літературних здобутків, кращі свої твори пишуть на початку 
письменницької кар'єри і потім починають поволі, але невідхильно 
занепадати»? Чи не почуватимем ми ніяковості, пробуючи спросту
вати хоч один докір Зерова на адресу цих класиків; адже ж він був 
майже сучасником їхнім, впритул відчував їхній дух у живій 
тодішній тканині культурного процесу, і мав цілковите право (як 
сучасник хоча б) вказувати й на те, де навіть класики з певних 
причин оступалися й западали в занепадання. Отож, не мусили б ми 



Зерову накидати своє, скажімо, святе вірування у непогріховність 
класиків,— ба ні, ми, послідовники геніального стилізатора і су
часники вже не просто рокованої, а приреченої доби, прагнемо до
певнилися, чим не влаштовують нас усе ж ті дорікання (нам цікаво 
знати., чи не спрямовані вони іншим, незагостреним кінцем стріли і 
в наш бік. У найчудовішій, на мій погляд, з доробку Зерова розвідці 
«Непривітаний співець» (Я. Щоголів)» з класичною ґрунтовністю 
сказано вичерпно все про нього яко поета і мислителя; Зеров, що 
властиво для його методу, завжди послуговується думками 
теоретиків і митців свого часу, але це, як правило, думки, за 
рідкими винятками, на потвердження власної його концепції, які, з 
одного боку, вдовольняють і цілісність кожного його погляду, вирос
тають в об'єктивізовану естетично-дослідницьку систему, і, з 
іншого, є такими дорогоцінними і необхідними для задоволення 
власного суб'єктивізованого погляду. В кожному разі, у Зерова не 
знайдемо зумисного прагнення нагромаджувати ріжнорідні, або й 
протилежні мотивації з тим, аби потім уже з'явити об'єктивно-
суб'єктивний феномен догідливо власній естетиці. Це одним нас за
ворожує і тримає в чарі його філософії, іншим же штовхає на здогад 
про певну тенденційність і одноплощинність стосовно ряду митців 
минулого віку. В цьому він послідовний до самозакоханості, до хво
робливості навіть,— аж у цій естетичній екзальтованості незчу-
вається, як малює образ митця, протилежний тому, яким той 
бачиться властиво тільки йому. Загалом стримано-об'єктивні 
оглядини творчого доробку «непривітаного співця» позна
чені щемливим жалем, що такий поет сам себе немовби прирік на 
забуття, надавши своєму життю і творчості патріархальної 
узвичаєності, ще й до того ж тішачись із такого свого усамітнення в 
літературі. Цитуючи «Листопад», Зеров цей щемливий жаль 
виповідає так: «І яка шкода, що поет немов боявся давати собі волю. 
Стриманий і холодний про око людське, він і перед собою в своїй 
поезії замикався в суворих лініях алегорії («Колодязь», «Ракита», 
«Лялька») і дуже мало почував охоти торкатися гуманістичних, 
таких популярних в тодішній поезії тем, і саме ця холоднуватість, 
ця зневажлива трохи піднесеність Щоголева-лірика (а він од неї 
відступався нечасто) — при всій його технічній вправності та 
мистецтві, при всіх ознаках великого хисту поетичного, не могла 
спричинитися до його популярності під той час, коли українська 
поезія твердила, що найдорожча від усіх перлів і самоцвітів є «сльо
за святая, за нещасний люд пролита», і в Грінченкових писаннях 
закликала: «Нумо до праці, брати!» Попри те, його історично-гро
мадська постать означується вже знайомими рецитаціями, які 
попервах оживлюють майже фотографічно цю колоритну фігуру 
і тим викликають наше жваве зацікавлення; згодом переростають у 
своєрідну теоретичну «доктрину», яка нас примушує бачити Щого-
лева саме таким, яким він бачиться Зерову-філософу; і вже значно 
потому виникає бажання вбачати у «негативних» якраз поетових 
рисах щось привабливе і заворожуюче. Може, в цьому й полягає 
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філософічна «хитрість» Зерова, яка розрахована швидше на наше, 
стилізаторське сприйняття, а не його сучасників. «Запечный свер
чок» (як уважав дехто з його друзів) — в житті, запізнений 
романтик — у літературі, він уперто підкреслював свою 
патріархальність та несучасніть»; «його любов до рідного кутка, 
трохи наївна, з нахилом до гіперболізму в характеристиках, мала 
щось спільне з Квітчиним прив'язанням до Харкова й Основи»; «він 
немов зумисне намагався зробити з себе живий пам'ятник на гробі 
давно минулої доби»; «такі ж старосвітські, як ввесь цей життьовий 
розпорядок, і погляди Щоголева на поезію»; «Чернишевський для 
Щоголева — ім'я з іншого, ворожого світу, символ нових повівів і 
пропаганди, що веде бідолашну молодь до «бесцельной и глупой 
петли»; «навіть плуг на цілині, єврей-посередник і адвокат («бреху
нець») у новому суді — всі ознаки економічного зростання та куль
турно-громадського розвитку — розцінюються у Щоголева як 
з'явища безперечно негативні;, «радикальна молодь 60—70 pp.— це 
все для нашого поета «лодирі та стриги»; «український патріотизм 
Щоголева... є давній, дохований до 80—90 pp. краєвий патріотизм 
старосвітських харківських літераторів»; «краєвий патріотизм 
диктує Щоголеву назви для його книжок»; «з цим рядом думок 
в'яжеться скоріше малоросійська, аніж українська ідея»; «звідси 
випливає і романтична тематика Щоголева, його ущербні мотиви, 
настрої умирання й згасання»; «в листі до І. М. Дерев'янкіна пишав
ся, може, й перебільшуючи своє значення, що він «двинул язык 
вперед и русским уже непонятен»; «він любить міцний, нерозкла-
дений побут патріархальних часів»; «протиставлення старої гармонії 
новим порядкам родить цілу низку малюнків темного тону»; «цей 
патріархальний слобожанин з його урядовою лінією і наріканням на 
народників, що зводять простосерду молодь; «Щоголів пропустив 
свою пору»,— за цими метафорами бачиться не тільки окремішній 
образ митця, .а й цілий напрям у літературі XIX ст.; долучімо вже 
згаданих Нечуя, Мирного, які, на противагу Щоголеву, немовби 
мимо власної волі стали «непривітаними». Навдивовижу були ці 
«діди» впертюхами і неповертайлами; як запосіли певні позиції, 
мистецькі та естетичні, так і добрели до новіших часів у старій 
одежині «дохованого до 80—90 pp. краевого патріотизму»; і ніщо їх 
не могло зворушити і зрушити: ні «радикальна молодь 60—70-х pp.», 
ні «ознаки економічного зростання та культурно-громадського 
розвитку», ні спроби «звести українську прозу на нові рейки», ні 
«українська декадентщина». Дотяг свого життьового плуга Щоголів 
майже до 900-х років (1898); помер Мирний 1920-го, встигши по
працювати ще й у Полтавському губфінвідділі; Нечуєві довелося 
скінчити життя у Кирилівській «психушці» (1918). На чотири роки 
старший од Нечуя, Свидницький вмер од хвороби печінки на 
тридцять сьомому році життя, тобто на двадцять сім років раніше од 
Щоголева, на сорок сім од Нечуя, на сорок дев'ять од Мирного. 

Цілком вільно було б припуститися такої хронологічної химерії 
(коли мати на оці, що Мирний прожив сімдесят один рік, Нечуй 
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вісімдесят, а Щоголів сімдесят чотири): дотяг би Свидницький десь 
до 1910-го року й мав би на цей час сімдесят шість літ,— якою могла 
б бути його творчість, естетичні та життьові вподобання? Пристав 
би він до яких нових суспільних ідей, вкинувся в ідейну борню, 
врешті, провадив би революційну роботу на селі тощо,— можна без 
остраху уявити, що осторонь того всього він не був би, адже й за тих 
непевних часів, коли навіть заборонялося урядом українське вбран
ня, Зеров угадує в Свидницькому «діяльну людину радикальної за
кваски, людину громадську, соціабельну, без нахилу замикатися у 
відлюдно-затишному кублі, людину жваву і рухливу, що вміє зара
жатися і жити ідеями свого часу: недільні школи — етнографічні 
записи — курінь і, нарешті, жива потреба відгукуватися на події 
дня, що дає себе відчути в писаннях 1869—1971 pp.» Тут ми до
ходимо до найкрасномовнішого засновку Зерова-теоретика, «що і в 
писаннях такого письменника гостріше буде відчуття соціальних 
сил, що діють в сучасності, яскравіше ставитимуться проблеми, а в 
літературному їх розв'язанні буде більше свіжості, індивідуального 
засобу та винаходу, аніж мертвотної данини літературній традиції»; 
того саме засновку, за яким угледжується одверта залежність 
мистецької спроможності од громадянської активності; чим 
бурхливіше митець почувається в умовах соціальних, життьових, 
тим темпераментніше він з'являє слові цей соціум, це буття. І тим 
кволіше, «мертвотніше» буде його слово і думка, коли він хо
ватиметься од цього життя «у відлюдно-затишному кублі». 
Можливо, така залежність і є слушною щодо багатьох митців і 
прикладів наберемо у світовій літературі безліч, та навряд чи вона 
є слушною в нашому випадку. 

Доля Свидницького є унікальною з усякого боку. Здобувши, як і 
Нечуй, духовну освіту і винісши зі стін духовної бурси та духовної 
семінарії неприязнь до мертвої церковно-релігійної схоластики у на
вчанні, Свидницький писав: «Перебираючи життя прошле, не маю 
на чім стати і відпочити — чорно та й чорно; аж як поминеш 
школи — богдай би мене мати лучче була під серцем приспала, 
аніж мали ще маленького в монаські руки віддавати! Із'їли вони 
літа мої! І моє здоров'є». Маючи нахил до гуманітарних наук, він, 
однак, і в університеті довго не затримався, і далі життя йшло все 
більш шкереберть: життьова невлаштованість, невдале сімейне 
життя, злидні, пристрасть до чарки... І — геніальні «Люборацькі», 
і — справжні шедеври у формі оповідань, нарисів. Й справді, той 
фатум, що нависав над долею цього великого українця, здається, 
оминув Нечуя, життя якого склалося гармонійніше, хоча й він без 
великого оптимізму відгукувався про навчання та побут у духовній 
академії (хоч би у «Хмарах»). Однак вважати Нечуєву долю 
щасливішою не випадає; той фатум зачепив своїм чорним крилом 
чи не кожного українського митця, чи прирікши на життьові митар
ства, як от Свидницького та Тесленка, чи приневоливши нести хре
ста народної долі в душі, як Стефаника, що не менш трагічно. Мо
же, й так: Нечуй та Мирний мали порівняно з іншими (замк-
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нувшись «у відлюдно-затишному кублі») творити впокійливо і про
тягло, окрім того ще й плодовито. Чи не ця тривалість і можливість 
глибинного і уважливого приглядання до народного життя зумовили 
їхній епічний спокій, а, зрештою, мовляв Зеров, і певний консер
ватизм. Надто важко уявити того ж Нечуя причетним до «мертвот
ної данини літературній традиції», який у своїх статтях закликав 
сучасників —- майстрів слова сміливо поширювати творчі межі, роз
копувати «непочаті рудники» народного життя. «Словом, все, — 
писав він,— що захоплює етнографічна границя української народ
ності, все це повинно бути й конечно буде матеріалом для реальної 
української літератури». Чи не оця «етнографічна границя» збивала 
з пантелику Зерова, застуючи йому погляд на дещо інше: у Не-
чуєвих таки творах постали так повнокровно і безземельні наймити, 
робітники перших промислів, фабрик; чи ж не його назвав Франко 
«великим артистом зору», «творцем живих типів», «колосальним 
всеобіймаючим оком» України; він явив в образах та характерах 
цілий національний світ, тих, як свідчить одна сучасна дослідниця, 
«що досі не були або майже не були предметом уваги українських 
прозаїків: сільські поміщики й міські дворяни, урядовці, міщани, 
польські шляхтичі, фабриканти, колоритні постаті попів, ченців, 
цілі покоління української інтелігенції, врешті люди сучасного 
«дна» — жебраки, удавані й дійсні старці...». Продовжуючи аналі
зувати «Люборацьких», знову ж на такому вигідному зіставленні 
Сввдницький-Нечуй, в іншому місці Зеров обирає за об'єкт «Ста
росвітських батюшок і матушок», і тут впирає на вельми цікаву 
відмінність («винародовлення духовного стану з його морально-гро
мадськими наслідками» в «Люборацьких», та — «національні мо
менти в «Старосвітських батюшках» виділені менш») з подальшими 
зауваженнями щодо власне сюжетно-мовної майстерності. Нашу пру-
чаючу й сумніваючу свідомість Зеров приборкує і тим доказом, що 
«семінарська наука, через яку спокійно переходить «розміркований» 
і поміркований Нечуй, денервує, нетерпеливить жвавого 
Свидницького», вперто виводячи й з такої біографічної обставини 
генеалогію мистецьких світів, до того ж відтінюючи й збагачуючи 
один «за рахунок» іншого, аж ми вже й перестаємо дивуватися, 
приспані такою аргументацією, чому ж, власне, одна, доба, один 
соціум, одні й ті ж політично-культурні обставини (не плутати з су
часністю) породили такі різні й протилежні світи. Та різні вони, 
коли щиро, тільки в умовиводинах самого геніального стилізатора; і 
той таки Нечуй перебував до потреб хоча б рокованої доби не на 
такій вже й запаморочливій відстані, як т ввижається Зерову; а всі 
громадсько-культурні боріння й потребизни національного життя 
бачились йому не менш яскраво, аніж провідникам відродження 
двадцятих—тридцятих років. Коли Хвильовий, простуючи у 
річищі культурно-політичної дискусії (Зеров у «AD FONTES» стає 
на захист його), здобрює свою програму цілком слушною думкою, 
«що нація тільки тоді зможе культурно виявити себе, коли знайде 
їй одній властивий шлях розвитку» («Думки проти течії», 1925); 
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коли й сам Зеров, відповідаючи на питання своїх (і Хвильового) 
опонентів — що ж власне належить прийняти з величезного куль
турного досвіду західних народів — стверджує: «Ясно — в е с ь 
досвід», а в іншому місці визначає «потрібні три речі» «для розвитку 
нашої літератури»: «1. Засвоєння величного досвіду всесвітнього 
письменства, тобто хороша літературна освіта письменника і вперта 
систематична робота коло перекладів». 2. Вияснення нашої ук
раїнської традиції і переоцінка нашого літературного надбання (цієї 
думки я ще гадаю торкнутися іншим разом). 3. Мистецька вибагли
вість, підвищення технічних вимог до початкуючих письменників»; 
а ще в іншому місці своєї праці нагадує, що «високі літературні 
вимоги до наших літераторів я вважаю потрібними перш за все в 
і н т е р е с а х п р о л е т а р с ь к о ї л і т е р а т у р и » ) , — то ми, 
їй-бо, можемо запасти в розгубленість, не знаючи, куди приткнути 
Нечуя з його обстоюванням права «українського письменства проти 
сусіднього» (вислів Єфремова), який підкреслював «своєрідність ук
раїнського життьового матеріалу» (вислів Зерова), з чого Зеров 
виводить « е т н о г р а ф і з м » Нечуя в його картинах ста
росвітського життя». Отож, все складалося так, («нація тільки тоді 
зможе культурно виявити себе», «в і н т е р е с а х п р о л е т а р с ь 
к о ї л і т е р а т у р и » , «наші письменники фатально пастимуть 
задніх» і под.), що за умов, коли «процес об'європеювання, опану
вання культури» постав у центрі відродження двадцятих—тридцятих 
років, запанував в умовах значних на ті часи інтелігентів, і стосов
но до цих же часів складався й добір імен («з часів Куліша і Драго-
манова, Франка і Лесі Українки, Коцюбинського і Кобилянської — 
щоб не згадувати імен другорядних — європейські теми і форми 
приходять у нашу літературу, розташовуються у ній»), «старих» 
класиків рокована доба прирікала на забуття. Всі оті «старожитні» 
Миколи Джері, баби Параски й Палажки, Чіпки Варениченки, 
Дашковичі не втовплювалися на гарбу рокованої доби; інкримі
нуючи «старим» класикам їхнє застережливе ставлення до «общечо-
ловіків», «нових рейок», «декадентщини», провідники нового рене
сансу, полемізуючи якраз не з «старожитньою» традицією, а з 
поверховим просвітянством свого часу, мимохідь ототожнювали 
його з естетичним прямуванням давнішої пори, визнаючи за ним 
тормоз у прямуванні нової, пролетарської культури до верховіть 
європейської. 

Зрозуміло, що Зеров, взагалі чуйний до традиції, видобував з 
минувшини ті імена і такі твори, які б задоволяли зрево-
люціонізовну свідомість і естетику рокованої доби. Провідники 
ренесансу щиро вірили, що революція збудила націю до нового 
життя, возвела національну свідомість до нової якості, і тут уже 
потребувалося цілковито нового мислення, нових засобів, нової 
мови. І треба сказати, що ці засоби, і ця мова вбилися в ріст, кида
ючись одночасно і врозтіч, породжуючи, зокрема, й хвилю проле
тарської халтури, проти якої боровся (змушений був боротися) й Зе
ров. Нова культура, нова література з легкістю позбувалася «ста-
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ровжиткового» епосу, соромлячись навіть признаватися до «етно
графізму» Нечуя та Мирного. Життьова та творча доля Свидницького 
сподоблялася (через естетичну програму Зерова) новій добі, бо бу
ла позбавлена «консерватизму» та «етнографізму», ставала ознакою 
того європейського ідеалу і на рідному грунті, до якого, на думку 
провідників, і близько не підступалися українські «архаїсти». Мож
на собі уявити, як би «запалися в жах» провідники ренесансу, коли 
б пролетарські письменники продовжували, як то Нечуй, «шкря
бати» щось на зразок «Широкою долиною між двома рядами 
розложистих гір тихо тече...» або «Недалеко од Богу слава, коло 
Росі, в довгому покрученому яру...» Бажалося Зерову, аби в «Ста
росвітських батюшках і матушках» «вибори священника парафією і 
практика архієрейських призначень; визначене духовенству «жалу
вання», інвентарі і панщина, яку мають селяни відбувати на панот
ця» зайняли «передній план в Нечуєвій повісті»; натомість, пише 
Зеров, «ці моменти першорядної ваги так перемішані з моментами 
незначними та неістотними; міркування й спостереження соціолога 
так затемнені деталями етнографічними, пейзажними, жанровими, 
що повість кінець кінцем перетворюється... на «ряд етнографічних 
нарисів», нічим, крім єдності дійових осіб, між собою не зв'язаних». 
Тут Зеров чіткіше окреслює (посилаючись і на «авторитетну 
російську критику 60-х pp.») завдання нового реалізму (яким якраз 
і відповідали, на його думку, «Люборацькі») : «мистецтво розгортати 
ряди подій та образів на тлі і в зв'язку з широко накреслюваною 
картиною громадських відносин, всім тим служачи цілям пізнання 
життя»; «принцип громадської значності твору, принцип піднятих 
та поставлених на розв'язання громадських проблем». Він визнає, 
що частково до цих завдань, «цієї теорії», «признавався і Нечуй-
Левицький, як автор «Причепи», «Миколи Джері» та «Бурлачки», і 
Панас Мирний з своїм Чіпкою Варениченком»; однак «бистрий дум
кою і розмаїтий спостереженнями, Свидницький вхопив ці інтенції 
і погляди, коли вони щойно формувалися, і зумів послужити їм так 
яскраво і сильно, що ті пізніші автори ледве могли з ним 
порівнятися». З цього й випливає, каже Зеров, «чіткість у ставленні 
завдань» в «Люборацьких», прямота та економія вислову, «якої не 
дають пізніші реалісти, звикши з наказу традиції вводити широкі 
екскурси етнографічні та обсипати свій виклад, мовляв з Нечуєм-
Левицьким, «золотою ряскою» народнопоетичного стилю». Скла
дається, врешті-решт таке враження, що про віщо б не говорив Зе
ров, а настійною нотою звучить оцей «етнографізм», який мовбито 
притлумлює повсякчас усілякі інші мотиви, в тім числі й грома
дянські, і у творах «пізніших реалістів»; в щлокупності з ним роз
глядається, як певна вада, і мовна стихія цих реалістів; аж нам 
цікаво стає, чи змогли б ці реалісти, одкинувшись усілякого побу-
товізму, «підсушивши» трохи свою стилістику, припасти до смаку 
і самому Зерову, і революційним тенденціям рокованої доби. Да
лебі, навіть уявивши таке, ми й самі, як то Зеров, змушені були б 
заблукати у суперечностях такого методу, і не дістали бажаної 
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відповіді, хіба що зайвий раз поламали списи над такою справді ар
хаїчною темою: наскільки взагалі художній твір має відповідати 
громадянським борінням і відбивати їх в образах та ідеях; наскільки 
взагалі література має бути виразником тих борінь та ідей; наскільки 
має слугувати своєму часові; і, врешті, наскільки конкретно-вибу
ховим має бути слово в такому творі. Відкинувшись такої архаїки, 
ми змушені будемо піддати сумніву й інший постулат: чи завдання 
літератури в тому, аби бути потребизною своєї доби, чи вибиватися 
понад ті пот ревизии, а тому й уникати бути неодмінним ідеологом 
чи придатком до ідеології. Не обминає Зеров нагоди послатися на 
такі громадянські ідеї, власне — ідеологічність в російській 
літературі, хоч і визнає, зокрема, переваги «Люборацьких», як речі 
художньої, над «Очерками бурсы» Помяловського (звична аналогія 
і в пізніших часах),— у цьому місці якраз то й можна було торк
нутися вузла найсуттєвіших «непорозумінь» у ставленні «пізніших 
реалістів» до літератури і її завдань. Якраз то «пізніші реалісти», 
обстоюючи «право українського письменства проти сусіднього», вба
чали найголовнішу мету рідного письменства в народності (що 
випливало з самої суті буття української нації-) на противагу 
елітарності, яка вже мимоволі передбачала й ідеологізованість, бо
ротьбу ідей, пошуки «высшего смысла» в художньому слові; нема 
сумніву, що така, народна, література мала більші переваги і в тому 
часі, і дала б набагато плідніші наслідки і в майбутньому, оскільки 
вибудувала потужний фундамент саме етнопсихологічного пізнання. 
І тому завчасно і неправдиво було говорити вже й тоді, що «пізніші 
реалісти» переспівували самих себе, не бажаючи осмислювати 
нових проявів у суспільному житті, «шукати нових засобів». «їх 
літературна лінія не знає моментів повільного розросту та 
розвитку»,— пише Зеров; але ж саме ця повільність «розросту та 
розвитку» захована в їхній естетичній позиції і їхніх творах; те, що 
було, на думку Зерова, «западанням у жах» з приводу обсервування 
нових проявів, засвідчує якраз непоквапливість та поступовість в 
осягненні народнього життьового материка,— хіба ж не достатньо 
прикладу з сучасною нам літературою, коли вона несамовито про
бує вибрьохатися якраз до джерел, але, втративши природність по
ступу, тобто науку «пізніших реалістів», уже самими голими засо
бами фольклору, «химеризації» і под. прагне сполучити своє слово з 
духом народного світопочування, світобуття. Не нові прояви, не 
нові ідеї в суспільному і громадському житті лякали «пізніших 
реалістів»; їх насторожувала якраз модернізація виокремлених з на
родного життя революційними струсами та запануванням рево
люційних ідей певних психологічних станів національного, які 
дотикалися до народного життя не своїм, спорідненим з ним єством, 
а мовби агресивним напучуванням, одстороненістю, і передбачали, 
врешті-решт, нівеляцію у творчості і психології, і самого слова, що 
в світогляді «пізніших реалістів» ніколи не йшли врозтіч. 

Якою мірою була очевидна для геніального стилізатора 
зужитість такої естетики, такою ж мірою вона починає нам вида-
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ватися неперебутною, доцільною у стосунку до повноцінного 
національного мистецтва. Митець приреченої доби постає перед 
вибором: ідентифікувати своє сум'яття з відроджувальним екстазом 
рокованої доби чи перейнятися епічним розкошуванням у творчості 
«пізніших реалістів»; але цей таки митець приречено мудріший од 
естетиків рокованої доби — він не наважується, яко суб'єкт, 
вибирати для себе якусь одну епоху всупереч іншій, але й яко 
об'єкт історично-безглуздої невторопкуватості ще якийсь час ва
гатиметься, до якого берега пристати: мистецької монументальності 
«пізніших реалістів», чи мистецько-революційної — рокованої доби. 
Стилізаторів може ввести у заблуд тільки діалектна географічно-
психологічна одмінність — поміркована осонність епічного 
Лівобережжя та «європеєзований» побут Правобережжя. Геніальний 
стилізатор підступився до цих одмінностей з міркою класовості, 
виходячи з загальної хиби рокованої доби. Чіткіше означені 
міжетнічні суперечності «краси України» Поділля, які так геніально 
вхопив Свидницький, видалися Зерову сучаснішими, ніж у 
«пізніших реалістів», і тому пророчішими про день майбутній. Тут 
Зеров-мислитель не помилився ні на йоту, але цей свій здогад йому 
не вдалося означити бодай натяком, що й змусило його 
послідовників поставити під сумнів узагалі його теорію сучасного і 
«патріархального» в погляді на українську класику. Не помилився 
він і в тім, що Свидницький, яко майстер і мислитель, міг стати 
зразком і для рокованої доби, і для пізніших часів; але, протиста
вивши «пізніших реалістів» і Свидницького, він заплутав шляхи 
розуміння, повіривши водночас і в можливість якогось третього пря
мування; тому то й доводиться розшифровувати пророцтва класиків 
не за естетикою Зерова, а за самими класичними текстами; і тому 
цю добу самоусвідомлення літератури ми з жалем оголошуємо до
бою стилізації. А заким пригляньмося до цих текстів,— вони живіші 
понад усі наші помисли і нарікання. «Микола став жати на своїй 
постаті поруч з Нимидорою. Сонце високо підбилось вгору; надворі 
стало душно. Микола з Нимидорою врізався в високе густе жито, як 
у ліс, і почав з нею розмовляти; він признався, що бачив її вчора в 
березі, і почав розпитувати, звідкіль вона прийшла в Вербівку і де 
вона стала в найми» («Микола Джеря») ; «То життя було, хоч і під 
п'яною облудою. А тут — тихо та сумно, як у болоті; сонно, німо, 
як серед мертвого царства; а дома — гірше, ніж у пеклі!» («Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?»); «Ждуть хлопці вечора, а тим часом 
почало хмаритись; за горою, чути, грім гогоче, а тут лиш земля 
движить, дзижчать вікна; незабаром і дощ ушкварив такий, що ну!» 
(«Люборацькі»). 
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ОГЛЯД НАДІСЛАНИХ КНИЖОК 

Олег Зуєвський: Голуб серед ательє, видавництво О.У.П» «Сло
во», Едмонтон, Канада, 1991. 

Ця елегантно видана збірка, в оформленні та з рисунками Юрія 
Соловія, особлива на фоні української поезії декількома аспектами. 
Форма віршів не є одним з тих аспектів. Зуєвський пише виключно 
катренами (з винятком кількох терцен у сонетах) з перехресним 
абаб римуванням (з винятком 9-ти віршів з абба схемою). Якщо йде 
про ритміку, то, знов же, Зуєвський послуговується виключно 
ямбом (з винятком двох віршів написаних хореєм, одного анапе
стом, одного дактилем і одного комбінацією амфібрахія з ямбом. 

Особливість поезії Зуєвського полягає в її витонченості, вірту
озності виведення та в абсолютному відчутті гармонії. Найцікаві
шим у композиції віршів є отой делікатний балянс між оригіналь
ністю образів («в зелені квітує стид», «краї дороги погустіли», «про
мінь сонячний поблід») та гармонійною лагідністю фактури цілого 
вірша. Досконалість форми і тонка музична інструментація поезій 
Олега Зуєвського ставлять його поряд кращих майстрів символізму. 

Другим цікавим аспектом є композиція цілої збірки, схему якої 
(композиції) підказує сама назва. Уся збірка — це наче своєрідне 
ательє, в якому розміщені фрагменти асоціяцій з Гогеном, Міро, 
Маґріттом, Далі, Руссо та іншими мистцями. В цьому поетичному 
ательє розміщені теж фрагменти картин і скульптур: рука з голу
бом, торса, лев і спляча царівна, коні при водопою та ін. 

Розміщені в просторі цього ательє теж постаті людей (історич
них і сучасних), об'єкти, подія і природа. Та всі вони дистансовані, 
часто бачені на картині, або в дзеркалі, або у віддалі,— тобто роз
ставлені не як об'єкти дійсности, а радше як символи «вищої реаль
ности»: 

Знов кам'яна доба і світ 
Незайманий, немов сніжини, 
Стрічає в люстрі не привіт, 
А лиш повторення години. 

Поезія Зуєвського, отже, твориться на отій грані, чи, радше, 
сутністю поезії Зуєвського є ота грань, де люди, події й об'єкти 
перевтілюються в символи. 

Тадей Карабович: Біля вогню, видавництво Об'єднання ук
раїнців у Польщі, Варшава, 1990. 

Тадей Карабович: Кличу тебе як ластівку, видавництво 
Об'єднання українців у Польщі, Варшава, 1991. 

Маємо надію, що ці дві ластівки з Польщі провіщають літератур-
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но-видавничу весну в тих сторонах. Бо досі ситуація в Польщі була 
трагічна. Молоді українські поети, які прийшли в літературу в 70—80 
роках (Г. Киризюк, Т. Карабович, Олена Дуць, Р. Крик, Ю. Гаври-
люк, Женя Жабінська та інші) не мали ніяких можливостей друку
вати свої твори — чи то книжками, чи в журналах — тобто 
опинилися в цілковитій глушині. 

Дві збірки Тадея Карабовича вийшли в гарному технічному 
оформленні й на доброму папері. Першу збірку, Біля вогню, 
оформив художньо Михайло Вітушинський, а другу, Кличу тебе, як 
ластівку, Володимир Лобода (включивши теж у ній ряд своїх 
графічних праць). Карабович має два по два виміри у своїй твор
чості: він може спонтанно, навіть брутально вибухати, може теж 
лірично чи метафізично вглиблюватися в суть буття і речей; може 
вглядати в таємниці природи, може теж проникати в тайни надбут-
тя. У цих двох збірках суцільно переважають лірично-метафізичні 
елементи, не вибухові. 

Карабович пише мініатюрні вірші, хоч мінімалістом у ніякому 
разі він не є, бо його міньятюри формально дуже багаті: згустками 
незвичайних метафор, глибокою почуттєвістю та інтроспектив-
ністю. Послуговується він вільним віршем (без розділових знаків), 
природно пливучою ритмікою та складною метафорою: 

в колодязях мого дитинства 
лише прісна вода 
щойно пізніше в мені ця прірва 
самотності 
наче яструб 

В таких метафорах далекі натяки і несподівані перескоки з обра
зу в образ діють часом проти композиційної єдности вірша. 

В Карабовича є дві головні теми: Природа і Бог. Природа, яка 
всеціло поглинає поета,— це Холмщина. З одного боку, вона є для 
нього отим кутком глухомані, де він лікує розтерзану душу, «лікує., 
очі зіллям дня»; з другого боку, це свата земля, «що засипає нас 
яблуками, наче богослужбою», що в ній «літо вимолене на утрені», 
де «зграї журавлів моляться., в осінні негоди». Саме в краєвидах 
Холмщини синтезуються поетова любов до природи і його 
релігійні почування, творячи нероздільну духовну одність. 

У темі Бога є теж дві площини: релігійна, яка асоціює з церков
но-ритуальними символами й визначає зміст сучасносте; і ме
тафізична, яка визначає зміст надбуття і надію на майбутнє (є 
«єктенією майбутності») і засвітає. 

Карабович — поет складний і непередбачливий. Цікаво буде 
слідкувати за його дальшою дорогою. 

Б. Б. 

Докія Гуменна: Дар Евдотеї, 2 томи, Українське видавництво 
«Смолоскип» їм В. Симоненка, Балтимор, 1990. -

Спомини Докії Гуменної, видані майже двадцять років після 
їхнього написання (1972), охоплюють приблизно першу половину 
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XX століття, від року народження письменниці (1904) до початку 
війни з німцями 1941 року. В першому томі авторка змальовує своє 
дитинство, родинні й хатні обставини, а передусім прагнення за вся
ку ціну здобути освіту. В другому томі письменниця розповідає про 
свої перші літературні спроби, участь у творчому об'єднанні «Плуг», 
наполегливу боротьбу за слово, що увінчалася трьома книжковими 
виданнями, які, з черги, принесли їй успіх і погроми одночасно. 

Беручи до уваги, що мемуаристика в українській літературі 
жанр мало поширений, зусилля Гуменної відтворити свій життєвий 
шлях з всіма його успіхами й неуспіхами на тлі складних 
історичних подій треба, звичайно, привітати. Проте, виринає 
питання, до якого читача звертається письменниця? З одного боку, 
спомини вражають якимсь патологічним замилуванням до са
мокритики, що межує з самоприниженням: «Так, я неталановита, 
бездарна, сіренька стара діва. Дивачка. Всім казатиму це. Все, що 
найгірше — приймаю, не маю ж сили перемогти. І нікому не хочу 
набиватись..» (т. 2, ст. 272),— такі рядки зустрічаємо дуже часто на 
сторінках «Дару Евдотеї» (чи не цікавий випадок для психологічних 
студій?); з другого боку, спомини захоплюють надзвичайною спо
стережливістю суспільно-побутових явищ 20-тих і 30-тих років, 
увагою до деталів, як рівно з живою, нескованою розповіддю (хоч 
твір напевно вийшов би стрункіше й переконливіше, коли б авторка 
старалася уникнути повторень,— наприклад, згаданий вище мотив 
«невдахи»). 

Докія Гуменна не криється з фактом, що оберталася вона на 
периферіях тогочасного літературного життя. І хоч на сторінках 
книжки зустрічаємо цілий ряд імен більш чи менш визначних пос
татей, таких як Б. Антоненко-Давидович, Є Плужник, Д. Загул, 
Г. Косинка, С. Пилипенко, M. Рильський тощо, взаємини 
письменниці з ними були досить поверхові, щоб з її реляцій 
відтворити складність літературного процесу 20-тих років. Саме то
му, для літературознавця, зацікавленого тим періодом, спогади Гу
менної представлятимуть маргінальний матеріал. 

Але, є теж і позитивні моменти. Спомини читаються легко, вони 
багаті цікавими подробицями з мандрівок письменниці по степовій 
Україні, з поїздок у Крим, на Кавказ, до Туркменістану. Зустрічає
мо також «пікантні» розповіді з особистого життя О. Корнійчука, 
що з несміливого парубка в «Плузі» переродився в спілчанського 
диктатора. Гуменна розкриває теж процес своєрідного «закріпачен
ня» письменників Спілки в систему (яка, до речі, збереглася майже 
по сьогодні) з усіма її* ласощами на зразок літфондів, путівок у са
наторії, і т. п. Накінець, треба згадати, що для кожного, хто 
цікавиться творчістю Д. Гуменної її спомини — необхідна лектура, 
бо саме тут письменниця розкриває прототипи й поштовхи для своїх 
літературних творів 

М. Р. 
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ПРО АВТОРШ 

EMMA АНДІЄВСЬКА (1931), поетка і прозаїк, опублікувала 12 
збірок поезій (збірка Архітектурні ансамблі включає власні 
картини авторки) та 6 книг прози. Підготувала до друку збірку 
казок. Живе й працює в Мюнхені, Німеччина. 

ҐІЙОМ АПОЛІНЕР (1880—1918), французький поет, приятель 
таких мистців, як Пікассо, Дерен, Архипенко та ін. Був пропа-
гатором модернізму в поезії; написав теж сюрреалістичну п'єсу 
Les Mamelles de Teresias. 

ХОРХЕ ЛЮЇС БОРХЕС (1899—1986), аргентинський прозаїк, 
есеїст і поет, автор численних збірок новел, поезій та есеїв. Як 
письменник-інтелектуаліст, мав великий вплив на багатьох 
письменників світу. Його твори перекладалися на майже всі 
мови світу. 

ВІРА ВОВК (1926), поетка, прозаїк і перекладач, опублікувала 11 
поетичних збірок, 6 прозових праць та десятки перекладних 
праць. Живе і викладає порівняльне літературознавство в Ріо-
де-Женейро, Бразилія. 

ІВАН КОВАЧ (1946), поет, літературний критик і публіцист, автор 
п'яти збірок поезій та двох книг прози. Має в підготовці до 
друку збірку поезій 3 вечором мальованим в очах і роман 
Фіолетові озера. Працює редактором у газеті «Вільне слово» в 
Букаресті, Румунія. 

ОЛЕНА КОЛОДІЙ (1912), бразілійська поетеса (українського роду). 
Є авторкою 16-ти томів поезії, бразілійська критика вважає її 
найвизначнішою поеткою штату Парани. її поезії мають 
афористичний характер і часто взоруються на японських гай
ку. Живе в Бразілії. 

ОЛЕГ ЛИШЕГА (1949), поет і мистець, народився в Тисьмениці на 
Прикарпатті, навчався у Львівському університеті. Автор 
збірки Великий міст. Живе в Києві. 

ВЯЧЕСЛАВ МЕДВІДЬ (1951), прозаїк та есеїст, народився в 
Житомирі. Видав чотири книжки прози, остання з них Збирачі 
каміння. Живе в Києві. 

МИРОСЛАВА МУДРАК (1950), спеціаліст по мистецтвознавстві 
новітньої доби, особливо російського й українського авангарду. 
Викладає в Огайо стейт університеті. Опублікувала англійсь
кою мовою книжку Нова Генерація і мистецький модернізм на 
Україні. Працює над монографією про Богомазова та над бой-
чукізмом. Живе у Клівленді, США. 
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MAPKO ПАВЛИ Ш И H (1955), літературознавець, народився в 
Брізбані, Австралія. Викладає українську мову й літературу в 
Університеті ім. Маната, є керівником Центру порівняльної 
літератури та культурології в тому ж університеті. Автор ряду 
статтей на тему сучасної української літератури та редактор 
збірника Гласність у контексті (англійською мовою), що 
вийшов у Нью-Йорку 1990 року. Живе в Мелбурні, Австралія. 

НІКАНОР ПАРРА (1914), найважливіший чілійський поет, на
родився в музичній родині, але сам студіював фізику в 
Америці й Англії* яку згодом викладав у Чіле. Точні науки 
вплинули теж на характер поезії Парри: він компонував вірші 
як математичні формули, оголюючи їх від поетичних засобів 
та всякої декоративности. 

ОКСАНА ПАХЛЬОВСЬКА (1956), поет, прозаїк, кандидат 
філологічних наук, авторка збірки поезій Долина храмів та ба
гатьох літературознавчих статтей. Підготовляє до друку книги 
прози: Перуджійські поцілунки та Координати болю. 

ЮРІЙ ПОКАЛЬЧУК (1940), прозаїк і перекладач, знавець 
швденно-американської прози. Працює над двома новими 
романами. Живе в Києві. 

МАРІЯ РЕВАКОВЙЧ (1960), поетка і перекладач, авторка трьох 
збірок поезій, остання з яких — М'яке Е, працює над четвер
тою збіркою. Живе у США. 

ОКСАНА СОЛОВЕЙ (1919), перекладач, народилася в Полтаві, 
студіювала в Харківському університеті. Перекладає з євро
пейських мов на українську. Живе в Сейнт Пол, США. 

ЯРИНА ТУДОРКОВЕЦЬКА, псевдо, (1920), прозаїк і журналіст, 
народилася в Тудорковичах, виростала у Львові. Видала 
книжку Субстанції наузкрай з феміністичною точкою бачен
ня. Живе в Аллістон, Канада. 
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